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 جملس حقوق اإلنسان
 األربعونالثالثة و الدورة 

 2020مارس /آذار 20 - فرباير/شباط 24
 من جدول األعمال 7و 2البندان 

املتحدة السامية حلقوق اإلنسان التقرير السنوي ملفوضة األمم 
 وتقارير املفوضية السامية واألمني العام

 حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرى

 القتتد  فيهتتا مبتتا احملتلتة  الفلستتطينية األرض يف اإلستتراليلية املستتوننا   
  احملتل السوري اجلوالن ويف الشرقية 

  *اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضة تقرير  

 موجز  
)املفوضةة السةامية يف ه اةاا التقريةر  مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانتعرض  

ه  40/24يف معلومةا  مسةتلملة عةن تنفيةا القةرار 40/24املقدَّم عمالً بقرار جملة  ققةوق اإلنسةان 
فوضةةةةةة املتصةةةة  . و 2019تشةةةةرين األول/برتةةةةةوبر  31إىل  2018تشةةةةةرين الوةةةةا /نوفمرب  1الفةةةةنة مةةةةن 

ةةة   السةةةلل علةةة  ققةةةوق اإلنسةةةان امللفولةةةةة  اوبثراةةةة ةاإل ةةةراييلي ةاال ةةةتي اني األنشةةة ةالسةةةامية تو  
بجزاء من ه  السايدة قسريةالبيئة الت ورا  اليت بفضت إىل تفاقم ال ز التقرير عل للفلس ينيني. ويرر  

. بقةةدر مةا  لةن بن تلةةون اةاة البيئةةة قةد بوجةد  قةةاال  نقة  جةةرب  رض الفلسة ينية اتتلةةيفاأل
املسةةةةاي  املتعلقةةةة  ملسةةةةتوينا  اإل ةةةةراييلية ه ا ةةةةوالن  تتنةةةاول املفوضةةةةة السةةةةامية  لةةةدرس بيضةةةةاً و 

 .اتت  السور 
 
 

__________ 

 .املقد ِّمة لهلظروف خارجة عن إرادة ا هة  املعتادفق عل  نشر ااا التقرير بعد اتريخ النشر ت  ا *
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 مقدمة -أوالا  
فوضةةةة السةةامية بن تقةةةدم إىل جملةةة  املإىل يف 40/24يلةةجم جملةةة  ققةةوق اإلنسةةةانيف ه قةةرارة  -1

يف مة  النريةز بوجةةه 40/24 ققةوق اإلنسةانيف ه دورتةه الوالوةةة واألربعةنييف تقريةراً عةةن تنفيةا بقلةام القةةرار
ي ِّزخاص عل  السيا ا  واملمار ا  املرتب ة  لنشاط اال تي ا  اليت   األرض ضد الفلس ينيني ه ُتم

 تشرين الوا / 1الفنة من  . ويمقدَّم ااا التقريريف الا  يغ يالفلس ينية اتتلةيف مبا فيها القدس الشرقية

املسةةةاي  املتعلقةةة  ملسةةةتوينا   والةةا  يتنةةةاول بيضةةاً  2019تشةةرين األول/برتةةةوبر  31إىل  2018نةةوفمرب 
 . نسان تنفيااً لالك ال لجميف إىل جمل  ققوق االاإل راييلية ه ا والن السور  اتت 

إىل بنشةة ة الر ةةةد ومناةةا مةةةن بنشةةة ة لةة  املعلومةةةا  الةةيت اضةةة لعت  ةةةا التقريةةةر يسةةتند و  -2
متها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان )مفوضية ققوق اإلنسان  وإىل املعلوما  الةيت قةد  

لفلس ينية اتتلةيف ومنظما  من قلومية اللياان  األخرى التابعة لألمم املتحدة والعاملة ه األرض ا
إ ةراييلية وفلسةة ينيةيف واعتمة  املةةد  ه ا ةوالن السةةور  اتتة . وينبغةةي بن يمقةرب التقريةةر  القةنان مةة  

فوضةةةة السةةةامية إىل ا معيةةةة العامةةةة وجملةةةة  املالتقةةةارير ذا  الصةةةلة املقدمةةةة مةةةن األمةةةةني العةةةام و  آخةةةر
. وتتضةةةةةمن  A/HRC/40/43يف وA/HRC/40/42يف وA/HRC/40/39يف وA/74/357) اإلنسةةةةان ققةةةةوق

يضةةةاً التقةةةةارير الفصةةةةلية اتد ثةةةةة وتقةةةةارير األمةةةةني العةةةام املقدمةةةةة إىل جملةةةة  األمةةةةن بشةةةة ن تنفيةةةةا قةةةةرار ب
 . 1)  معلوما  ذا   لة2016)2334 اعل 

ه الضةةفة  اإل ةراييلي اال ةتي ا  التو ةة  سةارعت وتةنةوه الفةنة املشةمولة  ال ةةتعراضيف ت -3
 املن قة جيموتنة إنشاء الوقدا  السلنية اال تي انية ه  ضاعفتالغربيةيف مبا فيها القدس الشرقية. وت

 ملقارنة م  فنة  مستقرة دون تغين يمارر القدس الشرقيةه قني ظلت بعداد الوقدا  ه  من الضفة الغربيةيف
لبؤر  . 2018تشرين األول/برتوبر  31إىل  2017الوا /نوفمرب  تشرين 1التقرير السابق ) ا وا تمر  إقامة 

تزايد العن  وتدمن ممتللا  الفلس ينيني وما ينتجم عن ذلك من تشريد بنسق  ري يف و   2)اال تي انية
 .ه ظ  توا   انعدام املساءلةالا   ار ه املستوينون 

 القانوين اإلنار -اثنياا  
حلقةوق اإلنسةان والقةانون الةدويل اإلنسةا  يسةران جنبةاً إىل جيدر التارن أبن القانون الدويل  -4

جنجم ه األرض الفلس ينية اتتلةةيف ب  ه مةزة والضةفة الغربيةةيف مبةا ه ذلةك القةدس الشةرقية. ويمشةار 
بوجه خاص إىل بن إ رايي  مقيَّدة  اللتزاما  الةيت تقة  علة  السةل ة القايمةة  القةتالل علة  النحةو 

 A/HRC/34/38) األمةةةةةةني العةةةةةةام ريةةةةةةر القةةةةةةانون الةةةةةةدويل اإلنسةةةةةا . ويةةةةةةرد ه تقاملنصةةةةةوص عليةةةةةةه ه 
حتليةةةة  تفصةةةةةيلي لنيةةةةةار القةةةةةانو  املتعلةةةةةق  ألرض الفلسةةةةة ينية اتتلةةةةةة وا ةةةةةوالن   A/HRC/34/39و

 اتت . السور 
واإلشةةةارا  إىل السيا ةةةا  واملمار ةةةا  اإل ةةةراييلية التمييزيةةةة ه ضةةةوء قةةةرار جملةةة  ققةةةوق  -5

تةني تتعلقةان مبررةز األرض اتتلةة لال خت   ملس لتني املنفصلتني من الناقيةة القانونيةة وال 40/24اإلنسان 
 لاهنايف والقابلية لت بيق القانون الدويل اإلنسا  ون اقهيف وال  حلقوق وأبشلال احلماية اليت حيظ   بو

__________ 

  .https://unsco.unmissions.org/security-council-briefings-0 :متاح عل  الرابط التايل  1)
والبةؤر اال ةتي انية  .ية قة  مبوجةجم القةانون اإل ةراييليالبةؤر اال ةتي انية مسةتوينا  مةن مةرخو  ةا ومةن شةرع  2)

 واملستوينا  رلتامها من قانونيتني مبوججم القانون الدويل. 

https://undocs.org/Ar/A/73/410
https://undocs.org/Ar/A/HRC/37/38
https://undocs.org/Ar/A/HRC/37/42
https://undocs.org/Ar/A/HRC/37/43
https://unsco.unmissions.org/security-council-briefings-0
https://unsco.unmissions.org/security-council-briefings-0
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ة القايمةةةة  القةةةتالل   ةةا األشةةةملاص املشةةةمولون  حلمايةةةة وااللتزامةةةا  الةةةيت تقةةة  علةةة  عةةةاتق السةةةل 
 )اتفاقية جني  الرابعة . اتفاقية جني  بش ن محاية األشملاص املدنيني ه وقت احلربتعر فها  رما

 ابملستوننا  املتصلة األنشطة -اثلثاا  
يف أبروةر مةن الضةع  ملسةتوينا ا بنةاء زاد معةدل يةرح خ ةطالفنة قيد اال ةتعراضيف  خالل -6

 يلبا  املناقصا  املتعلقة ببناء وقدا   لنية ا تي انية جديدة وه بدء مج ِّ  تراج  ه عدد بينما 
بةةةنف  الةةةةوتنة السةةةريعة الةةةةيت شةةةهد ا فةةةةنة  البةةةؤر اال ةةةةتي انيةتوا ةةة  إنشةةةةاء و بعمةةةال البنةةةاء الفعليةةةةة. 

الظروف واألفعال اليت تسهم ه  يئة بيئة قسريةيف مبا ه ذلك عمليا   اال تعراض السابقة. وتفاقمت
. 2013واإلخالء القسر يف وبلغت بعمال العن  اليت يرتلبها املستوينون بعل  مستوى منا عام اهلدم 
لوجةةود الةةةدويل اواليةةة قراراةةةا عةةدم  ديةةد  يف بعلنةةت قلومةةة إ ةةرايي 2019رةةانون الوا /ينةةاير   28 وه

  .54يف الفقرة A/74/357)انظر  2019رانون الوا /يناير   30اعتباراً من  املؤقت ه اخللي 

 والعطاءا   تعيني األراضي  وعمليا  التخطيط :االستيطاين التوسع -ألف 
وضةةةعت السةةةل ا  قيةةة  أبروةةةر مةةةن الضةةع يف  ملسةةةتوينا ا بنةةاء زاد معةةدل يةةةرح خ ةةةط -7

 6 300 وقدة  لنية ه الضفة الغربية بو وافقت عليهايف مقابة  13 600حنو  إلنشاء اً خ   اإل راييلية
وقةدة  ةلنية ه املن قةة  11 600 ط إنشةاء اخل. وتضمنت ه فنة اال تعراض السابقة وقدة  لنية

  . 3)القدس الشرقية هوقدة  2 000و جيميف
وقدة ه  3 500مقاب   وقدة ه مستوينا  املن قة جيم 1 300ع اءا  إلنشاء ويرقت الدولة  -8

يف واةةو نفةة  العةةدد تقريبةةاً وقةةدة 600إلنشةاء  ع ةةاءا الفةنة السةةابقة. وه القةةدس الشةةرقيةيف يمرقةةت 
 . 4)املسجَّ  خالل فنة اال تعراض السابقة

 إىل بيلةةةةةول/ 2018املتاقةةةةةة عةةةةةن الفةةةةةنة مةةةةةن تشةةةةةرين الوةةةةةا /نوفمرب البيةةةةةاان  الر يةةةةةة  بةةةةةني  وت -9
 2 014وقدا  مقاب   1 504) ه املن قة جيم جديدة ستوينا مالبدء ه بناء تراجعاً ه  2019  بتمرب

  . الفنة املشمولة  لتقرير السابق وقدة ه
يف قامةت احللومةةة اإل ةراييلية بتشةري  مسةةتوينة جديةدةيف ميفةةو  2019بيلول/ ةبتمرب  15وه  -10

ن املن قةةة بلةة  ه برحيةةايف أبثةةر مةةناً مة 650يريشةويف واةةي بةةؤرة تقةة  ه من قةة مةةور األردن علةة  مسةةافة 
وخةةالل السةةنتني  . 5)رجعةي. وقضةة  القةةرار بتشةةري  الوقةةدا  السةةلنية القايمةة وببنةةاء وقةةدا  بخةةرى

بةؤرة جديةدة  12املاضيتنييف  جلت بعمةال بنةاء البةؤر اال ةتي انية زادة قةادة  فقةد بقةام املسةتوينون 
)وتفيةةد البيةةةاان   الفةةنة املشةةمولة  لتقريةةر السةةابق ه ةبةةةؤر  11 مقابةة   6)خةةالل الفةةنة قيةةد اال ةةتعراض

__________ 

مة من   3)  ملتجم منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم ه الشرق األو ط.معلوما  مقدَّ
 .نف  املرج  بعالة  4)
يريشةويف  ةادس مسةتوينة ر يةة جديةدة منةا بو ةلو"يف منظمةة السةةالم "احللومةة اإل ةراييلية تصةد ق علة  ميفةو    5)

 .2019بيلول/ بتمرب  15اآلنيف 
(6  Asael West, Tkoa E, Nofei Prat South B324, Susiya East, Mitzpe Hatora, Rimonim North, 

Maskiyor South, Nili West, Makhrour Outpost, Halamish East, Mitzpe Kramim East, Keidar  East  

Jabal Muntar . يف ومتسةةةبيه اةةةاتورايف "يف و و ةةيا شةةةرقاً 324جنةةةو ً " ء  )عسةةئي  مةةةر يف وتقةةةوييف ونوفةةا  بةةةرا
ونيلةي مةر يف وبةةؤرة اململةروريف وقلمةيً شةرقايف ومتسةةبيه رةراميم شةرقايف وريةةدار ور ةونيم اةااليف ومسةليو  جنةةو يف 

 شرقاً عل  جب  املن ار .
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وقةةدة ه  7يف1العشةر األخةةنة بلةة   املقارنةة أبن متو ةةط عةةدد البةؤر الةةيت بمنشةةئت علة  مةةدى السةةنوا 
ومعظم البؤر اال تي انية اليت بمنشئت خالل الفنة قيد اال تعراض اييف عل  مرار السنوا  .  7)السنة 

ويبةدو بن إقامةةة البةؤر اال ةتي انية تنةةدري ضةمن  يا ةةة . السةابقةيف براض ذا  يةاب  رعةةو  بو زراعةي
يالء املسةتوينني علة  األراضةي عةن يريةق مشةاري  ر يةة تشةج  مةن خالهلةا السةل ا  اإل ةراييلية ا ةت

  .39و 31الفقراتن يف A/HRC/40/42  28الفقرة  يفA/69/348زراعية )
وقدة  6 000يف انقشت  نة األمن ه احللومة اإل راييلية خ ة لبناء 2019ُتوز/يوليه  30وه  -11

وقةةدة  ةةةلنية  715وه خ ةةوة اندرةيف نةةةوقً بيضةةاً مشةةروي بنةةةاء  . 8) ةةلنية ه مسةةتوينا  إ ةةةراييلية
يف بع ةة  ريةي  الةوزراء اإل ةراييلي تعليمةةا  2019آب/بمسة    27لفلسة ينيني ه املن قةة جةيم. وه 

وقةدة  ةلنية ه مسةتوينة دوليةة  بعةد بن تسةببت قنبلةة يمةدَّع  تفجناةا مةةن  300ب ةرح خ ةة إلقامةة 
عنةد ينبةوي يقة    نة وإ ةابة والةداا وشةقيقها 17قب  فلس ينيني ه مقت  فتاة إ راييلية تبل  من العمر 

 .  9) لقرب من املستوينة قب  بربعة بام
يف بقةةام املسةةتوينون بةةؤرة ا ةةتي انية جديةةدةيف ريةةداريف شةةرق القةةةدس. 2019بيلول/ ةةبتمرب وه  -12

واقتجاجةاً علة  ذلةكيف نصةجم فلسةة ينيون خيمةة علة  بعةد عشةرة بمتةةار تقريبةاً مةن البةؤرة. وه عمليةةة 
اخليمةة تلش  عل  ما يبدو عن ت بيٍق ُتييز  للقانون اإل راييلييف قامت السل ا  اإل راييلية  ةدم 

وقةةة  عنةةةدما تلةةةون بوامةةةر اهلةةةدم الةةةيت  . 10)بعةةد مضةةةي يةةةومنييف وللنهةةةا ر تفلةةةك البةةةؤرة اال ةةةتي انية
تسةتهدف السةلان الفلسة ينيني واملسةتوينني قابلةة للمقارنةةة مةن قية  النسةجم املئويةةيف يبةدو بن تنفيةةا 

األراضي اململصصةة ااة األوامر يؤثر ه الفلس ينيني بشل  من متلافئ نظراً إىل الفارق ه مساقة 
 .  11)للفلس ينيني وللمشاري  اال تي انية

 املستوننا  توحيد -ابء 
امللتةجم املررةةز  اإل ةراييلي لنقصةاءيف بلةة  عةدد املسةتوينني ه الضةةفة قسةجم إقصةاءا   -13

.  12) مستوين ه هناية الفنة قيةد اال ةتعراض 600 000الغربيةيف مبا ه ذلك القدس الشرقيةيف برور من 
يف تعهةةد ريةي  الةةوزراء 2019وه  ةياق محلةيت االنتملةةا   الوينيةة ه نيسةةان/ببري  و ه بيلول/ ةبتمرب 

وبجةزاء   13)لي ه منا با  عدة إبعالن  يادة إ ةرايي  علة  املسةتوينا  وبضةم مةور األردناإل رايي

__________ 

 .م اآلنيف البياان  ه املل منظمة السال  7)
(8  https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_27_august_2019_0.pdf . 
(9  Tovah Lazaroff, Anna Ahronheim. “Netanyahu approves 300 new housing units in Dolev in 

response to attack”, Jerusalem Post, 27 August 2019. 
(10  “While Israelis Went to the Polls, Settlers Built  a New Outpost near Ma’ale Adumin”, Peace Now, 

26 September 2019 
(11  “In the Spotlight. Under Threat: Demolition Orders in Area C of the West Bank”, September 2015, 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, pp. 12–13. 
 https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/jerusalemانظر   12)

 .https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/populationو

(13  Noa Landau and Yotam Berger, “Netanyahu says Israel will annex Jordan Valley if reelected”, 

Haaretz, 10 September 2019; Toi Staff, “Netanyahu: If I’m re-elected, I’ll extend sovereign t y  t o  

West Bank settlements”, Times of Israel, 6 April 2019. 

https://undocs.org/Ar/A/73/410
https://undocs.org/Ar/A/HRC/37/38
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_27_august_2019_0.pdf
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_27_august_2019_0.pdf
https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population
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وعةةالوة علةة  ذلةةكيف يالةةجم عةةدة مسةةؤولني إ ةةراييليني بت بيةةق القةةانون  . 14)بخةرى مةةن الضةةفة الغربيةةة
 .  15)اإل راييلي وبسط "السيادة" اإل راييلية ه املن قة جيم

لالنتقةال إىل الضةفة الغربيةة  قةوافز اقتصةادية ومةن اقتصةاديةويتلق  املستوينونيف منا عقةوديف  -14
(44/28/HRCA/39/34  14الفقةرة  يفA/HRC/ مةا يعلة  إرادة مةن جانةجم إ ةرايي   يف 16) 24الفقةرة يف

 . وبينمةةةةةا نفةةةةا  السةةةةةل ا  10الفقةةةةرة  يفA/67/375)لنقةةةة   ةةةةةلاهنا إىل األرض الفلسةةةة ينية اتتلةةةةةة 
اإل راييلية مشاري  رربى تتعلق  هليار  األ ا ية لتيسن قررة املسةتويننييف ختضة  قررةة الفلسة ينيني 

 الضفة الغربية لقيود شديدة تشل  انتهاراً جسيماً حلقهم ه قرية التنق  واحلصول عل  اخلدما  ه
  58-56و 38الفقةةةةةةةةةةةةةةةةةرا  يف A/HRC/37/43  43-39 ا الفقةةةةةةةةةةةةةةةةر  يفA/73/410)و ةةةةةةةةةةةةةةةةب  العةةةةةةةةةةةةةةةةةيً 

A/HRC/40/42 35الفقرة يف  

   مبا يف ذلك تشريع البؤر االستيطانيةالتشريعيةالتطورا    
يف ب ةةدر املةةدعي العةةةام اإل ةةراييلي فتةةوى  يةةز للحلومةةةة 2018رةةانون األول/ديسةةمرب   13ه  -15

يف رجعةةي أبثةر “نيةة قسةن” بةةة بمنيةت الةيتتتملةا خ ةوا  لتشةري  الوقةةدا  اال ةتي انية  اإل ةراييلية بن
 بهنةايف البنةاء وقةتيف خ ة ً  يعتقةد رةان  خا ةة مللية مملورة فلس ينية براض عل  نيتبم  اليت تلك فيها مبا
 . 17يف الفقرة A/74/357) اإل راييلي القانون مبوججم الدولة براضي من
يف بيةةةةةد  المةةةةةة العةةةةةدل العليةةةةةا ه إ ةةةةةرايي  األمةةةةةر العسةةةةةلر  2019قزيران/يونيةةةةةه  30وه  -16
اخللي  من  H2ن قة امله  ني ل ة إلدارة الشؤون البلدية" للمستوين" الا  يقضي إبنشاءيف 1789 رقم

شراء املمتللا   ختو هلايف ه للة بموريفسل ة ا ديدة  القيا  ال وُتلكالواقعة حتت  ي رة إ رايي . 
 يف2019آب/بمس    26. وه  12يف الفقرة A/HRC/37/43)ومن و تعزيز وجود املستوينني ه اخللي  

ه جمم   وق  ب در املستشار القانو  العام لدى وزارة الدفاي فتوى قانونية  يز بناء مستوينة جديدة
2Hا ملة ه املن قة 

(17  . 

 حقوق اإلنسان على املستوننا  أتثري -جيم 
 العنف املتصل ابالستيطان -1 

بةوتنة عاليةةيف وزاد  خالل الفنة قيةد اال ةتعراضيف توا ة  العنة  الةا   ار ةه املسةتوينون  -17
يف بل  ملتجم تنسيق الشؤون اإلنسانيةوقسجم قدة اهلجما  واإل ا   اليت تعرض هلا الفلس ينيون. 

يف قية  زاد  اةاة احلةوادث 2013عدد احلوادث املتعلقة بعن  املستوينني بعل  مستوى له منا عام 

__________ 

(14  Toi Staff, “Netanyahu: After Jordan Valley and settlements, I’ll annex other ‘vital areas’”, Tim es 

of Israel, 16 September 2019 
(15  Omri Nahmias, “Hotovely: T ime to apply Israeli law in Area C”, Jerusalem Post, 18 Jun e 2 0 1 9 ; 

Gil Hoffman, “Gilad Erdan: T ime for Abbas to go”, Jerusalem Post, 18 June 2019;. 
 https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-

_20_september_2019_2334_0.pdf. 
(16  By Hook and by Crook: Israeli Settlement Policy in the West Bank , B’Tselem, July 2010; One 

Rule, Two Legal Systems: Israel’s Regime of Laws in the West Bank , Association for Civil Rights 

in Israel (ACRI), October 2014. 
(17  http://peacenow.org.il/wp-

content/uploads/2019/08/MOD_opinion_wholesale_market_Hebron_2018.pdf  للغة العربية (. 

https://undocs.org/Ar/A/73/410
https://undocs.org/Ar/A/HRC/37/38
https://undocs.org/Ar/A/73/410
https://undocs.org/Ar/A/73/410
https://undocs.org/Ar/A/HRC/37/38
https://undocs.org/Ar/A/HRC/37/38
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2019/08/MOD_opinion_wholesale_market_Hebron_2018.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2019/08/MOD_opinion_wholesale_market_Hebron_2018.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2019/08/MOD_opinion_wholesale_market_Hebron_2018.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2019/08/MOD_opinion_wholesale_market_Hebron_2018.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2019/08/MOD_opinion_wholesale_market_Hebron_2018.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2019/08/MOD_opinion_wholesale_market_Hebron_2018.pdf
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قاداثً ه الفنة اليت  بقت.  147قاداثً خالل فنة التقرير السابقيف و 254قاداثً مقاب   352تص  إىل ل
وقةةد تناولةةةت مفوضةةةية ققةةوق اإلنسةةةان ه تقريةةةر  ةةابق مسةةة لة اثةةةن عنةة  املسةةةتوينني علةةة  النسةةةاء 

  .49يف الفقرة A/HRC/40/42والفتيا  بوجه خاص )

جد  ه ااا السياق اخنفاضاً يفيفايف عل  الرمم من زادة و جلت األقداث املميتة اليت  -18
العام للعن . وقد شهد  الفنة قيد اال تعراض مقت  فلس ينيني اثنني عل  بيد  املستوينني  املستوى

 22يف الفقراتن A/74/357ه الضفة الغربية مقاب  برب  قاال  وفاة ه الفنة املشمولة  لتقرير السابق )
الثةةة مةدنيني إ ةةراييلينييف بيةنهم يفةة يف علةة  بيةد  الفلسةة ينيني ه الضةفة الغربيةةة مقابةة   . وقمتة  ث46و

يف زاد ملتةجم تنسةيق الشةؤون اإلنسةانية ب  قاال  وفاة ه الفةنة املشةمولة  لتقريةر السةابق. وقسةجم 
يةةر ه الفةنة املشةمولة  لتقر  96عةدد الفلسة ينيني الةاين تعرضةوا إل ةا   علة  بيةد  املسةتوينني مةن 

بم يبوا  لاخنة احلية )ثالثة مةنهم خةالل الفةنة املشةمولة  لتقريةر السةابق .  11يف بينهم 121السابق إىل 
بما املستوينون املةدنيون الةاين تعرضةوا إل ةا   علة  بيةد  الفلسة ينيني ه الضةفة الغربيةةيف فقةد بلة  

 ه الفنة املشمولة  لتقرير السابق. 38مستويناً مقاب   46عددام 
وقد تسببت ااوال  املستوينني اقتحام اعتمعا  اتليةة الفلسة ينية و/بو اهلجةوم عليهةا ه  -19

اقتلارا  بني قوا  األمن اإل ةراييلية والفلسة ينينييف مةا بدى إىل  ةداما  بود   يةاة فلسة ينيني 
 آخرين. 255اثنني وتسببت ه إ ابة 

عامةةاً هلجةةةوم نفةةاة ثالثةةةة  70يبلةة  مةةةن العمةةر يف تعةةرض فلسةةة ي  2019قزيران/يونيةةه  30وه  -20
فقد ران  من اخللي . H2مستوينني من الشباب قرب بيته اللاين  لقرب من عني ا ديدة ه املن قة 

الرجة  يعمة  ه برضةه عنةدما قا ةرة مسةتوينون وب ةابوة ه مسةتوى الةاراي أبداة قةادة. و قةدم ابنةةه 
ً اإل راييلي. وبعد ذلكيف  وتصدى للمستوينني قب  بن يص  إىل امللان بفراد الشرية اإل راييلية وا ي

نمق  الضحية إىل املستشف . وبملقَي القبض عل  ثالثة مستويننييف ورالك ابن الضحية الا  بمفري عنه 
 اعة دون بن تموجَّه إليه ب   مة. وبفاد أبن اال تملدام اليومي للعةني الةيت تقة  قةرب بيتةه مةن  24بعد 

قب  املستوينني  نة  الفلسة ينيني مةن ا ةتغالل العةنييف وبفضة  إىل تقييةد قررةة بفةراد ب ةرتهيف وال  ةيما 
ارور. وه هناية الفنة قيد النساء واأليفال الاين ر يعودوا يغادرون البيت إال رفقة بقد بفراد األ رة ال

 اال تعراضيف ر يتلق الرج  ب  معلوما  من الشرية خبصوص الشلوى اليت قدمها.
شجرة عل  بيد  املستوينني  7 275ة إتالف بو ختريجم ملتجم تنسيق الشؤون اإلنساني ووث ق -21

إضةرام النةار. وعلة  ه الفةنة املشةمولة  لتقريةر السةابق يف   ةتملدام و ةاي  شة  منهةا  7 360)مقابة  
مستوينني إ راييليني بصدد اهلجوم  2019 بي  املواليف تمظهر لق ا  فيديو  مجلت ه قزيران/يونيه 

تتحدث عن عملية قرق  عل  مدر ة ه قرية جلود الفلس ينيةيف الواقعة ه من قة انبل . وتفيد تقارير
 300ن الننان انتشر  بسةرعة لتلةتهم وبعمد بن قريقاً اندل  ه امللان بعد مضي دقايق عل  اهلجوم 

 .  18)عايلة فلس ينية 21شجرة زيتون عل  ملك  900. وبدى احلريق إىل إتالف دومن
وعةةادًة مةةةا تبلةةة  بعمةةةال العنةة  الةةةا   ار ةةةه املسةةةتوينون ذرو ةةا ه مو ةةةم ق ةةة  الزيتةةةون  -22
(A/HRC/28/44  اجمةةت جمموعةة تتةة ل  يف 2019تشةةرين األول/برتةوبر  19 . ففةي 38-32يف الفقةرا

مسةةتويناً علةة  فلسةة ينيني رةانوا يق فةةون الزيتةةون ه خةةراي قريةة بةةورين )انبلةة  . وقةةد  40إىل  30 مةن
تعمد املستوينونيف بعضهم رةان حيمة   ةالقايف رشةق الفلسة ينيني  حلجةارة واعتةدوا علةيهم  لعصةييف 

__________ 

(18  Amira Hass, “A fire racks a Palestinian village. Israeli firefighters act only when it  nears a 

settlement”, Haaretz, 15 June 2019 ًيف انظر بيضاwww.btselem.org/video/20190807_routine_settler_ 

violence_fully_backed_by_military_in_june_2019#full . 

http://www.btselem.org/video/20190807_routine_settler_violence_fully_backed_by_military_in_june_2019#full
http://www.btselem.org/video/20190807_routine_settler_violence_fully_backed_by_military_in_june_2019#full
http://www.btselem.org/video/20190807_routine_settler_violence_fully_backed_by_military_in_june_2019#full
http://www.btselem.org/video/20190807_routine_settler_violence_fully_backed_by_military_in_june_2019#full
http://www.btselem.org/video/20190807_routine_settler_violence_fully_backed_by_military_in_june_2019#full
http://www.btselem.org/video/20190807_routine_settler_violence_fully_backed_by_military_in_june_2019#full
http://www.btselem.org/video/20190807_routine_settler_violence_fully_backed_by_military_in_june_2019#full
http://www.btselem.org/video/20190807_routine_settler_violence_fully_backed_by_military_in_june_2019#full
http://www.btselem.org/video/20190807_routine_settler_violence_fully_backed_by_military_in_june_2019#full
http://www.btselem.org/video/20190807_routine_settler_violence_fully_backed_by_military_in_june_2019#full
http://www.btselem.org/video/20190807_routine_settler_violence_fully_backed_by_military_in_june_2019#full
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األقةةة يف بيةةنهم مالةةك األرضيف تعةةةني  نقلهةةم إىل املستشةةةف .  بدى إىل إ ةةابة بربعةةةة فلسةة ينيني علةة  مةةا
ار ه  لن ا وبعقبت ااا اهلجوم اشتبارا  بني الفلس ينيني واملستويننييف قي  تعمد املستوينون إضرام 
لية  األشجار وإيالق النار عل  الفلس ينيني و رقة برياس الزيتون قب  بن تتملن قوا  األمن اإل رايي

 والفلس ينيني.من تفريق املستوينني 
بقام املستوينون البؤرة اال ةتي انية بلة  ه مسةتوينة قلةيمً الشةرقية  يف2019وه بداية عام  -23

علة  براضةةي قريةة جيبيةةايف اةال رام أيف بعةةد بن فرضةوا وجةةودام عةن يريةةق رعةي األبقةةار ه املن قةةة. 
يبيا من االنتفةاي أبراض تبلة  ونفاوا اناك عدداً من اهلجما  العنيفة قرمت املالك الفلس ينيني ه ج

دومنةا وقي ةةد  ا ةتملدام واقةةد مةةن بمةارن الةةنويمل القليلةة املتاقةةة للفلسةة ينيني ه  550مسةاقتها حنةةو 
 املن قة.

يف اجم مستوينون من جمم  بيت الربرة ه منا بتني عل  فلس ينيني  2019وه شباط/فرباير  -24
ه ااولةةةة إلخاليهةةم قسةةراً. وقسةةةجم مةةا ورد مةةةن  رةةانوا ه بيةةو م  لقةةةرب مةةن بةةيم العةةةروب لالجئةةني

معلوما يف رافقت قوا  األمن اإل راييلية املستوينني وشاررت ه اهلجما . وه املرة الوانيةةيف اقةتحم 
جنةود اهنةالوا عليةه ضةر ً واعتةدوا علة  والدتةه بةةرذاذ  10املسةتوينون منةزل فلسة ي  قبة  بن يلتحةق  ةم 

 لللم والرر  والضرب أبعقةاب البنةادق بمةام بفةراد ب ةرتهيف تعمةد ا نةود الفلف . وبعد بن اعتدوا عليه 
اعتقاله بتهمة ااولته افتلاك ب لحتهم. و بميلق  راح الرج  بعد مضةي سسةة بام. وه هنايةة الفةنة 
قيد اال تعراضيف ر يلن الضحية قد تلقة  ب  معلومةا  تفيةد بفةتمل حتقيةق ه احلةادث مةن قبة  قةوا  

 راييلية.األمن اإل 
اململنة  ويق  عل  إ رايي يف بصفتها السل ة القايمة  القتالليف التزامٌ أبن تتملا لي  التدابن -25

ال تعادة ورفالة النظام العام ه األرض الفلس ينية اتتلةيف قدر اإلملانيف ومحاية السلان الفلس ينيني 
ويقة  علة  إ ةرايي  بيضةاً التةزاٌم  مايةة وإعمةال ققةوق  . 19)من لي  بعمال العنة  بو التهديةد بةالك

يف A/HRC/34/38اإلنسان امللفولة للفلس ينينييف مبا ه ذلك قق الفرد ه احلياة واألمن عل  شملصه )
  .37يف و36يف و13الفقرا  

 إنفاذ القانون على حنو متييزي  -2 

مةن اإل ةراييلية شةاادة علة  ه قاال  رونة خالل الفنة قيد اال ةتعراضيف رانةت قةوا  األ -26
مضةايقة الفلسة ينيني بو االعتةةداء علةيهم مةن قبةة  املسةتويننييف مةةن بهنةا ر تتملةا فيمةةا يبةدو ب  إجةةراء 
حلمايتهم. ب  عمد يف ه بعض احلاال يف إىل املشاررة ه بعمال االعتداء عل  الفلسة ينيني قسةجم 

اإل راييلية القبض عل  الفلس ينيني خالل  ما تفيد به التقارير. وه قاال  بخرىيف بلقت قوا  األمن
 اهلجوم عليهم بو بعد ذلك بسبجم ردام الفع  عل  اهلجما يف موالً برشق احلجارة.

ةا  فيهةةا إجةةراءا  لتحقيةةق املسةاءلةيف ُتتةة  املسةةتوينون الةةاين  -27 و  ةتوناء قةةاال  معزولةةة اخت 
مبنةةةاا عةةةام يتسةةةم  إلفةةةال  مةةةن العقةةةاب مار ةةوا العنةةة  علةةة  الفلسةةة ينيني وا ةةةتولوا علةةة  براضةةيهم 

(A/74/357 يف بشار  وزارة العدل اإل راييلية إىل 2019 . وه تقرير  در ه آب/بمس   27يف الفقرة
حتقيقاً ه ا رايم اليت يمزعم بهنا ارتملبت  ق فلس ينيني عل  بيد  املسةتوينني ه الفةنة مةن   118فتمل 

اليحةة ا ةاميف بعضةها يتعلةق بقضةاا  11ورمم  دور  .2019إىل قزيران/يونيه  2017رانون الوا /يناير 
تنسةةيق  ملتةةجموخةالل نفةة  الفةةنةيف تلقة   . 20)تعةود إىل  ةةنوا   ةةابقةيف ر يصةدر ب  قلةةم  إلدانةةة

__________ 

 .27  اتفاقية جني  الرابعةيف املادة 46و 43)اليحة الاا  يف املاداتن  وبعراف احلرب الربيةالاليحة املتعلقة بقوانني   19)
  .https://mfa.gov.il/ProtectiveEdge/Documents/IdeologicalOffencesAgainstPalestinians.pdf, p. 8انظر   20)

https://mfa.gov.il/ProtectiveEdge/Documents/IdeologicalOffencesAgainstPalestinians.pdf
https://mfa.gov.il/ProtectiveEdge/Documents/IdeologicalOffencesAgainstPalestinians.pdf
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قاداثً يتعلق  جما  نفااا مستوينون ضد فلسة ينيني. وال تتةوافر  559الشؤون اإلنسانية تقارير عن 
يف بمديةةةن 2019ب  معلومةةا  عةةن عةةدد الشةةةلاوى الةةيت رفعهةةا الفلسةةة ينيون. وه تشةةرين األول/برتةةوبر 

تة  عايلةة فلسةة ينية ه ب ةفر  عةن مق 2015إ ةراييلييف اشةتمبه ه ارتلابةه جر ةة احلةرق العمةةد ه عةام 
دومةةايف بةةة "االنتمةةاء إىل لاعةةة إراابيةةةة"  إلضةةافة إىل  مةةة "التوايةةؤ مةةةن بجةة  ارتلةةاب جر ةةة بةةةداف  
عنصةر " الةيت بقةر املةتهم بصةحتها ه إيةار  ةفقة للتملفية  مةن العقوبةة. مةن بن اإلدانةة ر تمفةض إىل 

 ةملدة س   نوا  ونص  السن احللم  لسجن تشديد العقوبة اليت ات فق عليها ه الصفقة واملتمولة ه
(A/74/357 27يف الفقرة.  

ا  إجراءا  للتصد  لعن  املستوينني الا  يستهدف  -28 وخالل الفنة قيد اال تعراضيف اخت 
يف بدان ريةي  الةةوزراء اإل ةراييلي ومسةةؤولون 2019قةوا  األمةةن اإل ةراييلية. ففةةي تشةرين األول/برتةةوبر 

وه  . 21)إ راييليون آخرون اهلجما  اليت نفااا مستوينون مِّةن يتسةهار ضةد قةوا  األمةن اإل ةراييلية
بيضايف ب در جيً الدفاي اإل راييلي بمراً إداراً يقضي مبن  مسةتوين مةن  2019تشرين األول/برتوبر 

يتسهار الدخول إىل اةال الضةفة الغربيةة ملةدة ثالثةة بشةهر بسةبجم مشةاررته املزعومةة ه اجمةا  ضةد 
 .  22)فلس ينيني وضد قوا  األمن اإل راييلية

اَرم املستوينون اإل راييليون مبوججم القانون ا نايي اإل راييلي ورما ورد ه تقارير  ابقةيف حيم  -29
اَرم الفلس ينيون عموماً بمام اارم عسلرية مبوججم القانون  بمام اارم مدنية ه إ رايي يف ه قني حيم
العسلر  اإل راييلي بسبجم ارتلاب جرايم بمنية وجةرايم بخةرى رمةا تعر فهةا األوامةر العسةلرية. و ةنمل 

ن اتلي اإل راييلييف املن بق عل  املستويننييف برور ضماان  موضوعية وإجرايية للمشتبه  ميف ه القانو 
قةةني ال يةةوف ر القةةانون العسةةلر  املن بةةق علةة  الفلسةة ينيني ضةةماان  رافيةةة للتمتةة  مبحارمةةة عادلةةة 

(A/HRC/37/42 ب اس وقيد ويمعد ت بيق نظامني قانونيني بتلفني ه اإلقليم نفسه عل . 8يف الفقرة  
وخية  بيضةاً مببةةدب املسةاواة بمةام القةةانونيف واةو مبةةدب  ممار ةة ُتييزيةة ب ةةالً. يتموة  ه ا نسةية بو األ ةة  

  40يف الفقرة A/HRC/34/38) ب ا ي لضمان احلق ه اارمة عادلة

 عمليا  اهلدم  واإلخالء القسري  والتشريد -3 
يتعلةق بتقسةةيم األراضةةي وخت ي هةةا ه املن قةةة جةةيم إن السيا ةا  الةةيت تتبعهةةا إ ةةرايي  فيمةةا  -30

 لقدس الشرقية اي  يا ا  ُتييزية وتمعترب من متوافقة م  القواعد املنصوص عليها ه القانون الدويليف 
 يةة  يلةةةاد يلةةةون مةةن املسةةةتحي  علةةة  الفلسةة ينيني احلصةةةول علةةة  تةةراخيو بنةةةاء )نفةةة  املرجةةة يف 

قرار فرض القانون اإل راييلي ه القةدس الشةرقية والتعةديال    . وإضافًة إىل ذلكيف يتعارض26 الفقرة
اليت بمدخلت عل  نظام التقسيم والتمل يط ه املن قة جيم م  الواججم الا  يق  عل  السل ة القايمة 

الفقرة/513/68A  40 القتالل اقنامَ القوانني السارية ه األرض اتتلة )نف  املرج يف الفقرة    23) 32 يف 
ال يبقةة  بمةةام الفلسةة ينيني ب  خيةةار آخةةر تقريبةاً  ةةوى الشةةروي ه البنةةاء مةةن دون رخصةةةيف واةةو لةاايف 
  .28يف الفقرة A/74/357جيعلهم معرضني خل ر اهلدم ويساام بدرجة ربنة ه  يئة البيئة القسرية ) ما

__________ 

 Michael Bachner and Jacob Magid, “Netanyahu, Gantz condemn settler violence against IDFانظر   21)

soldiers”يف و Judah Ari Gross and Jacob Magid, “ ISF, Shin Bet, police to work together to find 

settlers who attacked troops”, Times of Israel, 20 October 2019. 
“ ,Elisha Ben Kimonانظر   22) Israel bans ‘dangerous’ settler from northern West Bank home”, Ynet, 9 

November 2019يف و “Yitzhar resident served with administrative order”, Honenu, 2 October 2019. 
 .43اليحة الاا يف الفقرة   23)
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مةن  599 التقريةرالفةنة املشةمولة  ةاا يف امةدم خةالل ملتجم تنسةيق الشةؤون اإلنسةانيةقسجم و  -31
 756املنشآ  اململورة لفلس ينيني ه الضفة الغربيةيف مبةا ه ذلةك القةدس الشةرقيةيف مةا بدى إىل تشةريد 

شملصةةاً  453منشةآ  تسةبجم ه تشةريد  403نسةاءيف مقابة  اةدم  208يفةالً و 357شملصةايف مبةن فةيهم 
ه املايةيف بينما ُتو   58يم نسبة وُتو  املنشآ  اليت تعرضت للهدم ه املن قة ج .ه فنة التقرير السابق

  . 24)ه املاية 38املنشآ  اليت امدمت ه القدس الشرقية نسبة 
املتعلةق إبزالةة املنشةآ  ا ديةدة قيةز  1797يف دخ  األمر العسةلر  رقةم 2019وه ُتوز/يوليه  -32

ة  ن ةةاق النفةاذ. وين بةق اةاا األمةةر علة  املنشةآ  املوجةةودة ه املن قةة جةيم والةيت تمعتةةرب جدية دة ويمو  ِّ
 اعة من  دور بمر  96السل ة اليت ُتار ها اإلدارة املدنية اإل راييلية إلزالة ااة املنشآ  ه مضون 

لة منةةا دخولةةةه قيةةز النفةةةاذ وه تشةةةرين  . 25)اإلزالةةة. وقةةةد جةةرى إنفةةةاذ األمةةر ه تسةةةعة قةةوادث مسةةةجَّ
والبناء جييز التعجي  بعمليا  اهلدم يف دخ  قيز النفاذ تعدي  عل  قانون التمل يط 2019األول/برتوبر 

تعج ة  اةاة التةدابن عمليةا  اهلةدم  ال ةتناد إىل  واناك باوف جديةة مةن بن . 26)ه القدس الشرقية
 نظام التقسيم والتمل يط اإل راييلي الا  يتسم  لتمييزيف وحتد برور ف رور من فرص االنتصاف القانو .

إ ةرايي  عزمهةا إعةادة تةويني آالف الفلسة ينيني املقيمةني قاليةةاً ه يشةل   إعةالن قلومةة و  -33
يف A/72/564  44يف الفقةةةرة A/HRC/34/39) املن قةةة جةةيم شةةامالً رييسةةيايف ويسةةهم ه  يئةةة بيئةةة قسةةرية

جمتمعاً الياً ه القدس الشرقية وقوهلا معرضاً بوجه خاص لنخالء  18 حنو وال يزال . 57-36الفقرا  
ةة  خةان األمحر/ببةةو احللةةو البةةدو يف ا ه ذلةةك القسةر يف مبةة يف A/73/410)فةةرداً  190الةا  يعةةد حنةةو  م 

 . 25يف الفقرة A/HRC/37/43  36يف الفقرة A/74/357  22 الفقرة
وقةةةةدة  70مبةةةانيف تشةةةم  حنةةةو  10يف اةةةدمت السةةةل ا  اإل ةةةةراييلية 2019ُتوز/يوليةةةه  22وه  -34

وقد الت  . 27) لنية ه  ور  اريف متار ِّعةً ه ذلك بشوام  بمنية مرداا إىل قرب املبا  من ا دار
عمليا  اهلدم  بعة مبان ه املن قتني بل  و ء  لضفة الغربية اخلاضعتني لسي رة السل ة الفلس ينية 

 24املدنيةيف عل  الرمم من وجوداا عل  جانجم القدس من ا ةدار. وبد  عمليةا  اهلةدم إىل تشةريد 
ض اتتلةة إال عنةدما يلةون آخرين. وال جيوز تةدمن املمتللةا  اخلا ةة ه األر  220شملصًا وبثر  ه 

 . 28) اهلدم ضروراً لتنفيا عمليا  عسلريةيف واو شرط يبدو بنه من متوفر ه ااة احلالة
فلسةةةةةةةة ينياً معرضةةةةةةةةني خل ةةةةةةةةةر اإلخةةةةةةةةالء  لةةةةةةةةول هنايةةةةةةةةةة  877وه القةةةةةةةةدس الشةةةةةةةةرقيةيف رةةةةةةةةةان  -35
بقةةةوانني تستشةةهد منظمةةا  ممولةةةة للمسةةتوينني  عمليةةةا  اإلخةةالء تةةتم مببةةةادرة مةةنومعظةةم .2019 عةةام

بسط  ي ر ا عل  بمالك الفلس ينيني مدعيةًة بهنةا رانةت علة   إ راييلية ُتي ز ضد الفلس ينيني  دف
تمي" الا  تتمت  بةه بعةض بو تسع  إىل االعناض عل  مررز "املست جر ا 1948ملك يهود قب  عام 

يف ملتجم تنسيق الشؤون اإلنسةانيةوقسجم معلوما  ورد  من  . 40-39 اتنيف الفقر A/37/43) األ ر
فلسةة ينياً   15بد  القضةاا الةيت رفعتهةا اةةاة املنظمةا  خةالل الفةنة املشةةمولة  ةاا التقريةر إىل إخةالء 

 رانوا يقيمون ه ثالثة مبان ه القدس الشرقية.
__________ 

  قي عمليا  اهلدم رانت ه املن قتني بل  و ء.  24)
 امدم بربعة مبان و در  بوامر ادم تتعلق خبمسة مبان بخرى.يف 2019تشرين األول/برتوبر ق    25)
(26  Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Bulletin: occupied Palestinian  

territory, September 2019, p. 5 . 
يف يشةن إىل الشةوام  األمنيةة ويقضةي 2011جرى التعجي  بعمليةا  اهلةدم  ال ةتناد إىل بمةر عسةلر   ةادر ه   27)

يف رفضت المةة العةدل 2019قزيران/يونيه  11. وه من عل  جانل ا دار 300ة  ظر بعمال البناء ق  مساف
 العليا التما اً يعنض عل  األمر.

عمليةةةةةةا  إخةةةةةةالء قسةةةةةةر  تتعةةةةةةارض مةةةةةة  القةةةةةةانون الةةةةةةدويل  انظةةةةةةر  وهلةةةةةةاا السةةةةةةبجميف تعةةةةةةادل عمليةةةةةةا  اهلةةةةةةدم  28)
www.ochaopt.org/content/un-officials-statement-demolitions-sur-bahir . 

http://www.ochaopt.org/content/un-officials-statement-demolitions-sur-bahir
http://www.ochaopt.org/content/un-officials-statement-demolitions-sur-bahir
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القد ةةة األشةةةد  وختضةة  قريةةة  ةةةلوانيف واةةي واقةةةدة مةةن اعتمعةةا  اتليةةةة ه قةةوض البلةةةدة -36
بعمليا  اهلدميف لضةغط متزايةد بسةبجم عمليةا  اإلخةالء القسةر  ومشةاري  التنميةة السةياقية الةيت  اثراً 

يف A/HRC/34/39شرعت السل ا  اإل راييلية ه تنفيااا  لتنسيق م  املنظما  املمولة للمستوينني )
ةن نفةق "درب احلجةاي"  يف2019قزيران/يونيةه  30ففةي  . 41يف الفقةرة A/HRC/37/43يف و22الفقةرة  دمش ِّ

وتفيد  . 29)الا  قفرته القوا  اإل راييلية حتت منازل الفلس ينيني مببادرة من منظمة ممولة للمستوينني
التقارير أبن ما ال يق  عن س  ب ر فلس ينية اض ر  إىل مغادرة منازهلا بسبجم األضرار اليت تسببت 

يف رفضةةةت اللجنةةة الوينيةةة اإل ةةةراييلية املعنيةةة  لبةةة  2019قزيران/يونيةةه  3وه  . 30)فيهةةا بعمةةال احلفةةةر
نشةاء خةط للعةر   املعلَّقةة يةربط التحتية جمموعة من االعناضا  عل  اخل ة املونة للجةدل املتعلقةة إب

ومةن  . 31)الضفة الغربية مبجم  عني رارم وبقالت اخل ة إىل احللومة من بجة  احلصةول علة  املوافقةة
املتوق  بن يفضي إنشاء خط العر   املعلَّقة فوق املنازل الواقعة ه  لوان إىل مصادرة وتدمن املزيد من 

 القسرية قدًة. املمتللا  الفلس ينية وبن يزيد البيئة

البيئة القسرية الناجتة عن سياسا  االستتيطان ومتا يبتتن عتن ذلتك متن  -رابعاا  
 خطر النقل اجلربي لألشخاص 

 لألشخاص احملميني  ربيالنقل اجلحظر  -ألف 
داخة  برض  لألشةملاص اتميةني "النقة  ا ةرب  ا مةاعي بو الفةرد القةانون الةدويل "حيظةر  -37

 للسةةل ة القايمةةةةومةة  ذلةةةكيف جيةةوز  .دواعيالةةاتتلةةة باً رانةةةت  مةةن األرض اتلةةةيف رمةةا حيظةةر نفةةةيهم
القةةةةتالل بن تقةةةةوم إبخةةةةالء رلةةةةي بو جزيةةةةي ملن قةةةةة اتلةةةةة معينةةةةةيف إذا اقتضةةةة  ذلةةةةك بمةةةةن السةةةةلان  
مةةن اتفاقيةةة  714ويشةةل  النقة  مةةن القةةانو  انتهارةاً جسةةيماً للمةادة  . 32)أل ةباب عسةةلرية قهريةة بو

و لن بن ين و  النقة  ا ةرب  بيضةاً علة  انتهةاك  . 33)جني  الرابعةيف ومن و فهو يعادل جر ة قرب
بقلام بخرى من القانون الدويل اإلنسا  )عل   بي  املواليف قظر تدمن األمةالك اخلا ةة والعامةة يف 

يل حلقةوق اإلنسةانيف مةن قبية  احلةق ه السةلن الاليةقيف وقد ين و  بيضاً علة  انتهارةا  للقةانون الةدو 
 قرية التنق .واحلق ه قياة ب ريةيف واحلق ه 

وقسجم االجتهادا  القضايية السابقة للمحارم ا نايية الدوليةيف جيجم تفسن احلظر املفروض  -38
تفسةةناً وا ةةة   يف 34)علةة  النقةة  ا ةةرب يف الةةا  يهةةدف إىل منةة  اإلجةةالء القسةةر  لألشةةملاص اتميةةني

م النق  ا رب   لضرورة الن اقيف م  مراعاة قالة الضع  اليت يعا  منها السلان املدنيون. فال يستلز 
__________ 

(29   Nir Hasson, “U.S. Envoys Break Open Tunnel Running Under Palestinian Village in East 

Jerusalem”, Haaretz, 30 June 2019. 
(30  https://peacenow.org.il/en/the-disputed-tunnel-in-silwan-inaugurated-with-american-support . 
(31  https://alt-arch.org/en/jm_cable_car_en/. 
 يف اللجنة الدولية للصليجم األمحر.القانون الدويل اإلنسا  العرهمن  129يف والقاعدة 49جني  الرابعةيف املادة  اتفاقية  32)
 ‘.8‘ )ب 2)8بيضاً نظام روما األ ا ييف املادة  انظر  33)
نونيةةة يف تلمةةن القةةيم القااتلمةةة ا ناييةةة الدوليةةة ليومو ةةالفيا السةةابقة. قسةةجم PCNICC/2000/1/Add.2 انظةر  34)

املشةةمولة  حلمايةةة ه قةةةاال  اإلبعةةاد والنقةة  ا ةةةرب  ه "قةةق الضةةحية ه البقةةةاء ه بيتةةه بو بيتهةةا وه جمتمعةةةه 
جمتمعهةةا اتلةةييف وققةةه/ققها ه عةةةدم احلرمةةان مةةن ممتللاتةةه/ممتللا ا بسةةةبجم إخاليةةه/إخاليها قسةةراً". وبنةةةاًء  بو

سةراً يلةون بعيةةداً مسةافة رافيةة إذا قمرم/قمرمةت الضةحية مةةن عليةهيف "فة ن امللةان الةا  يمنق /تمنقةة  إليةه الضةحية ق
املةدعي العةةام ضةةد  ةةيميً اتلمةةة ا ناييةةة الدوليةة ليومو ةةالفيا السةةابقةيف ممار ةة اةةاة احلقةةوق ممار ةة فعليةةة". 

 .130يف الفقرة 2003تشرين األول/برتوبر  17يف "احللم"يف IT-95-9-Tيف القضية رقم وآخرين

https://peacenow.org.il/en/the-disputed-tunnel-in-silwan-inaugurated-with-american-support
https://alt-arch.org/en/jm_cable_car_en/
https://alt-arch.org/en/jm_cable_car_en/
https://alt-arch.org/en/jm_cable_car_en/
https://alt-arch.org/en/jm_cable_car_en/
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اال ةتملدام املباشةر للقةةوة ا سةديةيف ألنةةه قةد ينةتري عةةن تةدابن مةةن مباشةرة تسةهم ه  يئةةة بيئةة قسةةريةيف 
فقةد يةنجم النقة  ا ةرب  عةن "التهديةد  . 35)يمرمم األشملاص عل  املغةادرة ضةد إراد ةم احلقيقيةةقي  

 يفبو االضة هاد النفسةياإلرراةيف بو االقتجازيف   لقوة بو  لقسريف موالً ه قالة اخلوف من العن يف بو
وقةةةةد ضةةةةربت اتلمةةةة ا ناييةةةةة الدوليةةةةة  . 36)"بو إ ةةةاءة ا ةةةةتعمال السةةةل ةيف بو ا ةةةةتغالل بيئةةةةة قسةةةرية

ليومو الفيا السابقة بمولة عديدة عل  ااة التدابنيف بينها "الفص  من اخلدمةيف وتفتيً البيو يف وق   
معيشةةية اهلةةات " و"التمييةةز الوا ة  الن ةةاق"يف  يةة  تنشةة  "ظةةروف التزويةد  ملةةاء واللهةةر ء وخبةةدما  
 . 37)حتملها" [...]قا ية" يستحي  من الناقية العملية 

وقةد تضةمنت تقةةارير  ةابقةيف علة  مةةرار ا ةزء األول مةةن اةاا التقريةريف شةةرقاً لألثةر الشةةديد  -39
السلان  للتو   اال تي ا  عل  الظروف املعيشية للفلس ينينييف قي  برممت البيئة القسرية الناشئة 
 الفلسةةة ينيني ه منةةةايق عةةةةدة مةةةن الضةةةفة الغربيةةةةةيف مبةةةا فيهةةةةا القةةةدس الشةةةرقيةيف علةةةة  املغةةةادرة )انظةةةةر

A/HRC/34/39  وبعرب األمني العام واملفوض السامي/املفوضة السامية بيضاً عن القلق إزاء احلاال . 
 HRC/25/40يف و39يف الفقةرة A/67/372اليت تعرض فيها الفلس ينيون عل  ما يبةدو إىل النقة  ا ةرب  )

 . 64-61يف الفقرا  A/71/355يف و26يف الفقرة A/69/347 يف و20-18الفقرا   Corr.1و
 ظةةةةروفهم و ةةةةربتهم اتةةةةةددةبعلةةةة  األفةةةةراد واعتمعةةةةا  اتليةةةةةة  البيئةةةةة القسةةةةةريةاثةةةةن  ويةةةةرتبط -40
(A/HRC/34/39 فتئت   . وه الفروي بدانةيف تسلط املفوضة السامية الضوء عل  الليفية اليت ما42يف الفقرة

ملن قة  H2تمسهم  ا بتل  التدابن والسيا ا  اإل راييلية املتبعة ه القدس الشرقيةيف واملن قة  ه اخللي يف وا
 جيم ه الضفة الغربيةيف ه دف  الفلس ينيني خاري بيو م وجمتمعا م اتليةيف  لتواز  م  التو   اال تي ا .

 القد  الشرقية -1 

األراضةةي وخت ي هةةا الةةيت تتبعهةةا إ ةةرايي  ه القةةدس الشةةرقية اةةي  يا ةةة إن  يا ةة تقسةةيم  -41
يف  20يف الفقةةةةةرة A/HRC/40/42) لةةةةم يبيعتهةةةةا وتشةةةةل  عةةةةامالً يمسةةةةهم ه  يئةةةةة بيئةةةةة قسةةةةرية  ُتييزيةةةةة
يف A/HRC/25/40)الفلسةةة ينيني علةة  مغةةةادرة جمتمعةةا م اتليةةةة الةةيت يعيشةةةون فيهةةا منةةةا بجيةةةال  تةةرمم

 . 20يف الفقرة A/73/410  35-34يف الفقراتن A/HRC/37/43  20-18الفقرا  
 ه املاية فقط من املساقة اليت ضمتها بصورة من شرعية 15وخصصت السل ا  اإل راييلية  -42

.  39)ه املايةة لبنةاء املسةتوينا  38يف مقاب   38)لتلبية اقتياجا  الفلس ينيني من السلن 1967ه عام 
__________ 

 aka) ومةارتينوفيتً (”aka “Tuta) انليتيلةيًاملةدعي العةام ضةد اتلمة ا ناييةة الدوليةة ليومو ةالفيا السةابقةيف   35)

“Stela”)  يف القضية رقمIT-98-34-T يف املةدعي العةام ضةد رراجيسةنيك  و519يف الفقةرة 2003يف الدايرة االبتداييةيف
 .724يف الفقرة 2006يف الدايرة االبتداييةيف IT-00-39-Tالقضية رقم 

. انظةةةةةر بيضةةةةةاً اإلشةةةةةارا  الةةةةةيت تلةةةةةرر  ه 5يف احلاشةةةةةية 1يف الفقةةةةةرة 6يف املةةةةةادة PCNICC/2000/1/Add.2 انظةةةةةر  36)
يف ومةةةن ذلةةك علةةة   ةةبي  املوةةةال قضةةةية حلمةةة ا ناييةةةة الدوليةةة ليومو ةةةالفيا السةةابقةللماالجتهةةادا  القضةةةايية 

املدعي العةام   و319يف الفقرة 2009يف دايرة اال تئنافيف IT-00-39-Tالقضية رقم يف رراجيسنيكاملدعي العام ضد  
  املةةةةدعي العةةةةةام ضةةةةةد  و281يف الفقةةةةةرة 2006يف دايةةةةةرة اال ةةةةتئنافيف IT-97-24-Tالقضةةةةية رقةةةةةم يف  ةةةةةتاريً ضةةةةد

 .233و 229يف الفقراتن 2003يف دايرة اال تئنافيف IT-97-25-Tالقضية رقم يف ررنوجيالك
يف الةدايرة اتلمةة ا ناييةة الدوليةة ليومو ةالفيا السةابقة يفIT-00-39-Tالقضية رقم يف املدعي العام ضد رراجيسنيك  37)

 .730-729يف الفقراتن 2006االبتداييةيف 
(38  Aviv Tatarsky and Architect Efrat Cohen-Bar, Deliberately Planned: A Policy to Thwart Planning 

tin the Palestinian Neighborhoods of Jerusalem , Ir Amim and Bimkom, February 2017. 
(39  Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in the occupied Palest inian territory, 

 Occupied Palestinian Territory: Humanitarian Facts and Figures, 2017 (available from 

www.ochaopt.org/sites/default/files/factsheet_booklet_final_21_12_2017.pdf), p. 1.  

https://alt-arch.org/en/jm_cable_car_en/
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/factsheet_booklet_final_21_12_2017.pdf
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/factsheet_booklet_final_21_12_2017.pdf
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/factsheet_booklet_final_21_12_2017.pdf


A/HRC/43/67 

GE.20-01421 12 

وتفيد بياان  قدمتها بلدية القدس أبن تراخيو البناء اليت  در  من بجة  إقامةة الوقةدا  السةلنية 
ه املايةةةة فقةةةط مةةةن جممةةةوي  16.5ُتوةةة   2018إىل  1991ه األقيةةاء الفلسةةة ينية ه الفةةةنة املمتةةةدة مةةةن 

ه املاية من  38 الناخيو وتتعلق مبشاري  خا ة  غنةيف وذلك عل  الرمم من بن الفلس ينيني  ولون
جمموي  لان القدس. وه املقابة يف ُتوة  تةراخيو البنةاء الةيت  ةدر  مةن بجة  إقامةة املسةتوينا  ه 

ه املاية من جمموي الناخيو. و يا ة التمل يط التمييزية ااةيف اليت تقنن  37.8القدس الشرقية نسبة 
الفلس ينيني احلصول عل  تراخيو  إبجراءا  مللفة ومعقدةيف  ع  من املستحي  تقريبًا عل  السلان

بنةاء. ونتيجةةة لةةالكيف بمقةةيم مةا ال يقةة  عةةن ثلةة  منةةازل الفلسة ينيني ه القةةدس مةةن دون تةةرخيو مةةن 
 . 40)السل ا  اإل راييلية

وقسةةةةةةجم ملتةةةةةةةجم تنسةةةةةةةيق الشةةةةةةؤون اإلنسةةةةةةةانيةيف يعلةةةةةةة  التو ةةةةةة  املتزايةةةةةةةد للمسةةةةةةةتوينا   -43
(A/HRC/34/39 25يف الفقةةةرة  A/HRC/37/43 5يف الفقةةةرة  A/74/357 ارتفاعةةةاً قةةةةاداً ه   5يف الفقةةةةرة

 . وبدى الرقم القيا ي لعمليا  اهلدم املسج  23يف الفقرة A/72/564)عمليا  اهلدم  لقدس الشرقية 
إىل  -  41)املاضةةةية 15واةةةو بعلةةة  رقةةةم خةةةالل السةةةنوا  الةةةة -بعةةةالة   30)انظةةةر الفقةةةرة  2019ه عةةام 
 مةن الفتيةان. ومةا فتةئ يتزايةد عةدد عمليةا  اهلةدم الةااي 84فتةاة و 88فلس ينيايف مبن فةيهم  330 تشريد

 31خةةالل الفةنة قيةةد اال ةتعراض مقابةة   59) ة لبلديةة القةدسالبااظةةالةيت  ةدف إىل  نةةجم الغرامةا  
 . 42)خالل فنة التقرير السابق 

وُتو  عمليا  اهلدم اليت نةمف ِّا  ه  ياق نظام التمل يط التمييز  إجراًء من قةانو  وتعةادل  -44
و لن بن تفضي   49و 26يف الفقراتن A/72/564  20يف الفقرة A/HRC/42/40)عمليا  إخالء قسر  

وتعا   .بيضاً إىل انتهارا  للحق ه مستوى معيشي اليقيف واحلق ه السلن الاليقيف واحلق ه التعليم
النسةةةاء واأليفةةةال بشةةةل  مةةةن متلةةةافئ مةةةن عمليةةةا  اهلةةةدم وعمليةةةا  اإلخةةةالء القسةةةر  األخةةةةرىيف 

وه قالةة ر ةد ا املفوضةية  . 43)عندما يصبحون بةال مة وىجيعلهم عرضة للعن  واالعتداء ا نسي  ما
نةوي ا ةن   السامية حلقوق اإلنسانيف بفاد  امربة تعي  ب رة معيشية أبهنا تعرضت للعن  القايم عل 

ه  ةياق  وهةا عةن  ةلن بةدي  بعةد اةدم بيتهةا. وه قةاال  بخةرىيف بشةار  نسةاء إىل اثةر قيةةا ن 
اخلا ة اثراً  لبيايف قي  إهنن يض ررن موالً إىل ارتداء احلجاب ه لي  األوقا  بعد انتقاهلن للعيً 

 داخ  ب ر مو عة.
ور د  املفوضية السامية قالة ب رة من  تة بفراديف بينهم بربعة بيفاليف اض روا إىل االنتقال  -45

إىل بيم شعفاط لالجئني عل  جانجم ا دار الواق  ه الضفة الغربيةيف داخ  بلدية القدسيف وذلك بعد 
ل ا  يف قامةةت السةةة2019بيلول/ ةةبتمرب  24اةةدم منةةزهلم اللةةاين ه بيةةةت قنينةةايف قةةي األشةةةقرية. وه 

اإل ةراييلية  ةدم املنةةزليف  جةة عةةدم قصةول األ ةةرة علة  رخصةةة بنةاءيف دون إشةةعار مسةبق وه وقةةت 
يلن بقد من بفراد األ رة قاضراً عل  عني امللان ألخا بمتعتهم قب  اهلدم. ونظراً للصعو   املالية  ر

بةةيم  ة والةةد  األب إىلالةيت تواجههةةا األ ةةرة وارتفةةاي تللفةة ا ةةتئجار منةةزليف انتقةة  بفةراد األ ةةرة رفقةة
شةعفاط لالجئةنييف واةو من قةة تفتقةةر بشةدة إىل اخلةدما  الالزمةة وتعةةا  مةن ارتفةاي معةدال  ا ر ةةة. 

__________ 

(40  Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in the occupied Palestinian territory, 

Humanitarian Bulletin, occupied Palestinian territory, May 2019. 
(41  www.btselem.org/planning_and_building/east_jerusalem_statistics.  
 .31يف الفقرة A/74/357انظر بيضاً   42)
  بشةة ن عمليةةا  اإلخةةالء 1997)7اللجنةة املعنيةةة  حلقةةوق االقتصةةادية واالجتماعيةة والوقافيةةةيف التعليةةق العةةام رقةم   43)

 .10القسر يف الفقرة 

https://www.btselem.org/planning_and_building/east_jerusalem_statistics
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ايه عرب  ومنا تشريد األ رةيف ر يعد األب قادراً عل  املواظبة عل  العم  ألنه مض ر إىل ا  حاب ببن
 نق ة التفتيً إىل املدر ة ه شعفاط ومنها.

 يف اخلليل H2 املنطقة -2 

بعةةةد بن بيلةةق مسةةتوين إ ةةةراييلي النةةار داخةة  احلةةةرم اإلبراايمةةي )رهةةة  يف 1994منةةا عةةام  -46
آخةرينيف فرضةت السةل ا  اإل ةراييلية  لسةلة  125فلس ينياً وإ ةابة  29الب اررة يف ما بدى إىل مقت  

يف قيةةةةة  H2مةةةةن التةةةةةدابن التقييديةةةةة والتمييزيةةةةةة علةةةة  الفلسةةةةة ينيني ه اخلليةةةة يف وال  ةةةةةيما ه املن قةةةةة 
يف رةان انةةاك سسةةة جممعةةا  ا ةةتي انية 2019وه رةةانون األول/ديسةةمرب  . 44)فلسةة ي  35 000 يعةيً
  اإل راييلية بضرورة من  احلوادث األمنيةة لتربيةر وتار عت السل ا .H2مستوين ه املن قة  700وحنو 

القيود الوا عة اليت تن بق عل  الفلس ينيني وقدام وال تشم  املستوينني الةاين يعيشةون ه املن قةة. 
ذ  6 000ويمشار ه ااا الصدد إىل الوجود امللو  لقوا  األمن اإل راييلية )حنو  جند   املللفة إبنفا

 لسهر عل  بمن املستوينني.التدابن التقييدية وا
وقةد بثةةر  املسةتوينا  و يا ةةا  اال ةةتي ان اإل ةراييلية اثةةناً  ةةلبياً شةديداً علةة  ققةةوق  -47

اإلنسةان للفلسة ينينييف مبةا ه ذلةك بمةنهم الشملصةييف وقريةة التنقة يف واحلصةول علة  ب ةباب العةةيًيف 
. وقد اي   ااة ققهم ه احلياة األ ريةواال تفادة من خدما  التعليم والصحة والعدالةيف فضالً عن 

 . وخلصت A/71/355األوضاي بيئة قسرية خا ة برممت العديد من الفلس ينيني عل  املغادرة )انظر 
يف املتاسة H2درا ا  ا تقصايية بمجريت ه األمارن اليت تمسم  "األمارن املقيدة الدخول" ه املن قة 

بمام قررةة املشةاة الفلسة ينيني و/بو العةر   الفلسة ينيةيف إىل بن  للمستوينا يف واملغلقة رلياً بو جزيياً 
ه اةاة  -  45)ه املايةة مةن البيةو  الفلسة ينية 41ه املايةة و 33بةني  -وقدة  لنية  1 000برور من 

 .2000األمارن تررها ب حا ا منا عام 
بوضةةاعاً معيشةةية  ةعبة للغايةةة ومةةن آمنةةة.  H2 ويواجةه الفلسةة ينيون الةةاين ملوةوا ه املن قةةة -48

فلسة ينياً )بيةنهم  ةبيتان و ةتة  ةبيان  علة  بيةد   30وقسجم ملتجم تنسيق الشؤون اإلنسانيةيف قمت  
ه  2019إىل تشةةرين األول/برتةةوبر  2015قةةوا  األمةةن اإل ةةراييلية ه الفةةنة مةةن تشةةرين األول/برتةةوبر 

2Hاملن قة 
 . 64يف الفقةرة /357/74A)ت  خالل الفنة قيد اال تعراض وذلك  إلضافة إىل رج  قم  يف 46)

ومعظم الضحاا الفلس ينيني قتلتهم قوا  األمن اإل راييلية ه  ياق اجما  بو اجما  مزعومة. 
العديةد مةن اةاة احلةاال  وقةدد جمموعةة مةن احلةاال  الةيت  ملتجم تنسةيق الشةؤون اإلنسةانية وقد وث ق

يلةن فيهةةا ا ةةتملدام القةةوة ضةروراً وال متنا ةةبايف بعضةةها رمبةةا يرقة  إىل قةةاال  إعةةدام خةةاري ن ةةاق  ر
 . ويشةل  9يف الفقةرة A/72/565  9-8يف الفقةراتن A/71/364  43-36يف الفقرا  A/71/355)القضاء 

وجود قوا  األمن اإل راييلية وما تنفاة من عمليا  بمنيةيف مبا ه  اإلقساس  نعدام األمن الناتري عن

__________ 

ه املايةة مةن  H2 (20يف جرى مبوججم بروتورول إعادة االنتشار ه اخللي  تقسيم املدينةة إىل املن قةة 1997ه عام   44)
الةةةيت  H1املدينةةة يف الةةيت ومضةةعت حتةةةت السةةي رة اللاملةةة إل ةةةرايي يف والةةيت تشةةل  تقريبةةاً البلةةةدة القد ةةةيف واملن قةةة 

 .26الفقرة  يف A/71/355ومضعت حتت السي رة الفلس ينية. انظر
B’Tselem, Ghost Town: Israel’s Separation Policy and Forced Eviction of Palestinians froانظر   45) m  

the Center of Hebron, May 2007, p.14 2015. خلصت درا ة ا تقصايية بجر ا  نة إعمار اخللي  ه عام 
وقةةةدة    1 079وقةةةدةيف شةةامر ) 3 369إىل بن زاةةاء ثلةةة  الوقةةدا  السةةةلنية املشةةمولة ه الدرا ةةةةيف وعةةدداا 

 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in the occupied Palestinian territory, Theانظر 

Humanitarian Situation in the H2 Area of Hebron City: Findings of Needs Assessment, April 

2019, p. 16 . 
 .يف شهد  الفنة نفسها مقت  مستوين إ راييليملتجم تنسيق الشؤون اإلنسانيةقسجم   46)
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العنا ر  ذلك املدامها  املنزلية املتلررةيف واملضايقا يف وقاال  االعتقال التعسفييف عنصراً رييسياً من 
 يف 50-25يف الفقرا  A/71/355  52يف الفقرة H2 (A/HRC/34/39 املسامهة ه  يئة البيئة القسرية ه املن قة

. وه الفةةنة  68-64يف الفقةرا  A/74/357)الةيت تةةؤثر بشةل  خةةاص علة   ةةالمة األيفةال وتعلةةيمهم 
قةةادث تةدخ  مةةن جانةةجم  66يف  مةج  2019بيلول/ ةةبتمرب  30إىل  2018تشةةرين الوةا /نوفمرب  1 مةن

قةوا  يف مبةا ه ذلةك قةادث ا ةتملدمت فيةه H2 قوا  األمن اإل راييلية ه مؤ سا  التعليم  ملن قة
وه نفة   . 47)فتاة  461يفالً )بينهم  9 526األمن اإل راييلية مدر ًة ألمراض عسلريةيف ما بثر عل  

يقهم إىل املدر ةة بو منهةايف وتعلةق معظةم  بياً رانوا ه يةر  23الفنةيف اقتجز  قوا  األمن اإل راييلية 
 ااة احلاال   دعاءا  برشق  حلجارة.

وتشل  بعمال العن  واملضايقة اليت يتعرض هلةا الفلسة ينيون يوميةاً علة  بيةد  مسةتويننييف  -49
 يف 57-55يف الفقةرا  A/74/357ه مناا مالباً ما ي غ  عليه اإلقساس  إلفال  من العقةاب )انظةر 

. ورمم تراج  عدد احلوادث املسجلة ه السنوا  األخنةيف ازداد عن  تسهم ه  يئة بيئة قسريةعنا ر 
)نفة   2019ه رةانون الوا /ينةاير  بعد انتهاء والية الوجود الةدويل املؤقةت ه اخللية املستوينني قدة 
يت نفةااا تضةاع  عةدد اهلجمةا  الة  . وقسةجم ملتةجم تنسةيق الشةؤون اإلنسةانيةيف54املرج يف الفقرة 

اجمة  40مستوينون وتسببت ه  قوط ضحاا فلس ينيني بو ه إحلاق بضرار مبمتللا ميف ليص  إىل 
 خالل فنة التقرير احلايل.

 . وه نيسةان/H2يف زاد  القيود املشددة علة  احلررةة مةن عزلةة املن قةة 2015ومنا هناية عام  -50
تفتةةيً تعمةةة  بشةةةل  دايةةةم ه من قةةةة تقةةةدر  نق ةةةة 21قةةةاجزاً مةةةاداً و 121يف رةةةان انةةةاك 2019ببريةة  

مسةاقتها بنحةةو بربعةةة ريلةةومنا  مربعةةة. وجةةرى حتصةني  ةةت نقةةاط تفتةةيًيف تمسةةتملدم ملراقبةةة دخةةول 
الفلسةة ينيني إىل املنةةايق "املقيةةدة الةةدخول"يف إبنشةةاء ببةةراي مراقبةةةيف وقةةواجز دخةةوليف وبةةوا   دوارةيف 

 ا تقصايية بجرااا ملتجم تنسةيق الشةؤون اإلنسةانيةوقسجم درا ة  . 48)وبجهزة لللش  عن املعادن
إىل املةرور عةرب إقةةدى نقةاط التفتةيً اةةاة  H2فلسة ي  يعيشةون ه املن قةةة  5 600يف يضة ر 2019 ه

 89فلس ي  ) 6 200مشياً عل  األقدام للو ول إىل بيو م اليت تق  ه منايق "مقيدة الدخول". وحنو 
وتةةؤثر التةةدابن املقيةةدة  . 49)هم الو ةةول إىل بيةةو م علةة  مة  عةةر  ه املايةة مةةن املقيمةةني  يتعةةار علةي

للحررة عل  الفلس ينيني املقيمني عل  شاري ت  الرميدة وشاري الشهداء بشل  خةاص. فمنةا تعيةني 
يف ر يعةد مملنةةاً الةدخول إىل املن قةةة 2015الشةارعني "من قةةة عسةلرية مغلقةةة" ه تشةرين الوةةا /نوفمرب 

ومت  2016سجلني لدى السل ا  اإل راييلية. و بملغةي اةاا التعيةني ر يةاً ه بار/مةايو للمقيمني امل إال
منايةا  هيةز نقةاط التفتةيً املؤديةة إىل تة  الرميةدة بلةامنا  التعةرف علة  الوجةه  ةدف تعجية  مةرور 

ا بن املقيمةني الةاين حيملةون رقةم اويةةة. مةن بن املفوضةية السةامية تلقةةت معلومةا  مةن مقيمةني مفاداةة
اإلجراءا  عند نقاط التفتيً ال تزال من واضحة وبن الفلس ينيني قد يمسممل هلم  لعبور مبجرد إظهار 

قد يم لجم إليهم املرور عرب جهاز لللشة  عةن املعةادنيف رمةا  لةن بن خيضةعوا لعمليةة  ب اقة اهلوية بو
 . 50)نق ةةة التفتةةيًتفتةةيً جسةةد  مهينةةة وذلةةك قسةةجم تقةةدير لةةواء األمةةن اإل ةةراييلي املوجةةود عنةةد 

 ب ريقة تعسفية عل  من املقيمني. تم ب ِّق قوا  األمن اإل راييلية إجراءا  الدخول ومالباً ما

__________ 

 بياان  حتققت منها رياان  اتبعة لألمم املتحدة تمع  بر د قالة األيفال املت ثرين  لنزاي املسلمل.  47)
(48  Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, The Humanitarian Situation in the H2  Area 

of Hebron City, p. 5. 
 .نف  املرج   49)
 Badil Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, Brief – Forcedانظةر بيضةاً   50)

Population Transfer: the Case of the Old City of Hebron, October 2016, pp. 30–31. 
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بن تدابن تقييةد  H2 وعلمت املفوضية السامية من ممولني عن منظمة نسايية تنشط ه املن قة -51
احلررة وبعمال املضايقة عند نقاط التفتيً وعل  بيد  املستوينني حتد من فرص قصول النساء عل  
التعلةةيم والوظةةاي  والرعايةةة الصةةحيةيف مةةا يسةةةهم ه تفةةاقم ا وانةةجم السةةلبية املرتب ةةة  ألدوار التقليديةةةة 

الةةزواي املبلةةر رو ةةيلة مةةن و ةةاي  القايمةةة علةة  ب ةةاس نةةوي ا ةةن . وعةةادًة مةةا تمةةرمم الفتيةةا  علةة  
. وه قةاال  ر ةد ا املفوضةية السةاميةيف H2"احلماية"يف اليت تشم  ه للة ما تشم  مغادرة املن قةة 

ببلغت مقيما  بهنن ال يغادرن بيو ن إال رفقة رج يف وخبا ة بثناء ع لة السةبت اليهوديةةيف خشةيًة مةن 
ال  بخرىيف بفاد  نساء أبهنن اض ررن إىل التملل  التعرض لالعتداء عل  بيد  املستوينني. وه قا

 يف قي  نمق  معظم اخلدما يف ومنها.H1عن مواعيد يبية لتجنجم عبور نقاط التفتيً إىل املن قة 
قيةة  يمةةرمم  H2ويهيةئ األثةةر املضةاع  للعوامةة  الةوارد ذرراةةا بعةةالة بيئةة قسةةرية ه املن قةة  -52

رار الفلس ينيون عل  مغادرة بيو م وجمتمعهم ا ار ق تلي ه البلدة القد ة. وهلاا السبجميف ال  لن اعتب
 املغادرة قراراً "قراً"يف وإمنا خ وة تون شوام  تتعلق  لنق  ا رب .

ورانةةت املفوضةةةية السةةامية ومنظمةةةا  بخةةةرى وث قةةت ه السةةةابق قةةاال  تتعلةةةق بفلسةةة ينيني  -53
 . 51) 19يف الفقرة /410/73A  62يف الفقرة A/355/71)يف مبا ه ذلك ت  الرميدة 2Hاملن قة  وا بيو م هر ماد

 من ت  الرميةدة بةني تشةرين األول/ ولعت معلوما  تفيد أبن  ت ب ر فلس ينية عل  األق  انتقلت
بسبجم العوام  القسرية املارورة. ويصمل اةاا علة  فةواز ببةو عيشةه  2019وآب/بمس    2018برتوبر 

رفقةةةة زوجتةةةه وببنايةةةه الوالثةةةة )ه عمةةةر  ةةةنتنييف و ةةةةا   2019رةةةانون األول/ديسةةةمرب   8الةةةا  انتقةةة  ه 
ه اخللي . وبرد للمفوضية بن القيود املفروضة عل  التنق  منا  H1 نوا   إىل املن قة  10 نوا يف و

 .H2ام من ذلك اخلوف عل   المة بيفالهيف رلها عوام  دفعته إىل مغادرة املن قة فنة يويلةيف واأل
يف  اللتحةاق بةه ه H1. وبعد الزواي ماشرًةيف بقنة  زوجتةهيف مةن املن قةة وملد فواز ه ت  الرميدة -54

ت  الرميدة. واو  لك منزالً يق  عل  ال رف املقاب  من الشاري املؤد  إىل مستوينة راما  إيشةا يف 
قي  قمت  عدة فلسة ينيني علة  بيةد  قةوا  األمةن اإل ةراييلية. ويقة  بفةراد قةوا  األمةن اإل ةراييلية 

لمسةتوينني. وقةةد بثةةر وجةةود نقةةاط بمتةةار مةن منزلةةه لضةةمان املةةرور اآلمةةن ل 10بشةل  دايةةم علةة  بعةةد 
التفتةةيً وعةةدم قدرتةةه علةة  الو ةةةول إىل منزلةةه علةة  مةة   ةةيارة علةةة  ليةة  منةةاقي قياتةةه األ ةةةرية. 

يف A/71/355) ةةةةنة  18يف بعةةةد بن شةةةةهد فةةةةواز مقتةةةة  اةةةةدي  اهلشةةةةلمونيف البالغةةةةة مةةةةن العمةةةةر 2015 وه
من اإل راييليةيف قرر املغادرة رفقة وفلس ينيني آخرين ه ت  الرميدة عل  بيد  قوا  األ  52) 36 الفقرة

بفةراد عايلتةه. وذرةةر بن زوجتةه ب ةةبحت تعةا  مةةن األرقيف وببنةالة يل ملةةون الفةرا  مةةن شةدة اخلةةوف 
وبسبجم  اي  و  إيالق النار ليالً. لاايف  عت األ رة ما بملن هلا بيعه وشرعت ه بنةاء منةزل ه 

 شيل . 150 000يف ما محَّلها ديوانً تمقد ر مببل  H1 املن قة

 اجملتمعا  احمللية يف املنطقة جيم  واجملتمعا  األخرى املتامخة للمستوننا  يف الضفة الغربية -3 
قةدد  تقةارير  ةابقة العوامة  الةيت اية   لوجةود بيئةة قسةرية ه املن قةة جةيم  لضةفة الغربيةةة  -55

اهلةدم ه  ةياق نظةام التقسةيم والتمل ةيط واملنايق القريبة من املسةتوينا  اإل ةراييليةيف ومنهةا عمليةا  

__________ 

Eyal Hareuveni, Playing the Security Card: Israeli Policy in Hebron as a Means to Effانظر بيضاً   51) ect 

Forcible Transfer of Local Palestinians, B’Tselem, September 2019, p. 23; وSimon Reynolds 

Coercive Environments: Israel’s Forcible Transfer of Palestinians in the Occupied Territory , 

Badil Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, February 2017, p. 15. 
وبعقبةةةت  .إىل بن وفا ةةةا رانةةت مةةةن ضةةرورية ورةةةان  لةةن  نبهةةةا خلةةو حتقيةةةق بجرتةةه قةةةوا  األمةةن اإل ةةةراييلية  52)

 احلادث قوادث بخرى شهد  مقت  فلس ينيني ه إيار تنفيا اجما يف بو اجما  مزعومة.
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  28يف الفقةةةةةرة A/74/357  47يف الفقةةةةةرة A/HRC/34/39مةةةةةن القةةةةةانو  والتمييةةةةةز يف والتهديةةةةةد  هلةةةةةدم )
A/HRC/40/42   20-17الفقةرا  A/68/513 يف واململ  ةا  اإل ةةراييلية الراميةة إىل نقةة  32يف الفقةةرة 

اة اململ  ةا  مةن  ةج  قافة  بعمليةا  إخةالء جمتمعا  الية فلس ينية برمتهةا )مة  مةا تقةنن بةه اة
  17يف الفقةةةةرة A/HRC/40/42  45-44يف الفقةةةةراتن A/HRC/34/39)الةةةت جمتمعةةةةا  اليةةةةة برمتهةةةةا  

A/72/564  يف والتعرض للتدريجم العسلر  ه املنايق اليت قدد ا إ رايي  بو فها 57-36يف الفقرا 
 يف وبعمةال التملوية  واملضةةايقة الةيت ُتار ةها قةةوا  52يف الفقةةرة A/HRC/34/39)منةايق إيةالق النةار 

 يف والعن  الا  يرتلبه املستوينون 50األمن اإل راييلية واملسؤولون اإل راييليون )نف  املرج يف الفقرة 
 . ولةةوقأ بيضةةاً بن 38يف الفقةةرة A/74/357  24إلفةةال  مةةن العقةةاب )نفةة  املرجةة يف الفقةةرة ه ظةة  ا

  وإلاثرة شةةوام  42يف الفقةةرة A/HRC/34/39)عةةامالً واقةةداً  لةةن بن يلةةون رافيةةاً لتهيئةةة بيئةةة قسةةرية 
 يتعلق  لنق  ا رب . فيما
 ةيط التمييزيةة إىل تةةدمن ورمةا قصة  ه الضةفة الغربيةةةيف بدى تنفيةا  يا ةا  التقسةةيم والتمل -56

وا   الن اق للممتللا  الفلس ينيةيف ما يعرض األفراد واعتمعا  اتلية خل ر النق  ا رب . وُتارس 
السل ا  اإل راييلية السي رة اللاملة عل  بعمال التمل يط والبناء ه املن قة جيم اليت تغ ي مساقة 

ربيةة. وبفضة  تةةدابن مةن قبيةة  تعيةني براض بو ةةفها ه املايةة مةةن مسةاقة الضةةفة الغ 60ُتوة  بروةر مةةن 
اية  70"براضي للدولة"يف ومنايق بو فها "منايق إيالق النار"يف خصصت السل ا  اإل راييلية  مل ا ه 

يف مبةةا ه ذلةةك بنةةةاء  53)  14مةةن املن قةةة جةةيم لال ةةتملدام اإل ةةراييلي احلصةةر  )نفةة  املرجةة يف الفقةةرة 
إجراءا   ع  قصول الفلس ينيني عل  تراخيو بناء ه  قي املنايق املستوينا  وتو يعهايف وبقر  

وقسةةجم ملتةةةجم تنسةةيق الشةةؤون اإلنسةةانيةيف بد  إجةةةراءا  احلجةةز بو اهلةةدم الةةةيت  . 54)بمةةراً مسةةتحيالً 
 يفالً. 171شملصايف بينهم  361نةمف ِّا  ه املن قة جيم خالل فنة التقرير احلايل إىل تشريد 

يقة الةيت  ار ةها املسةتوينون  لةن بيضةاً بن تةدف   ألشةملاص الةاين وبعمال العن  واملضةا -57
  50يف الفقةةةةةرة A/HRC/40/42)يعيشةةةةون ه اعتمعةةةةا  اتليةةةةة القريبةةةةة مةةةةن املسةةةةتوينا  إىل املغةةةةادرة 

واالنتقال إىل منايق بخرىيف مبا ه ذلك املن قة بل  واملن قة  ءيف قي  يمسةتملدم عنة  املسةتويننييف 
قاَب  ه رون من األقيان بتساممل املسؤولنييف و يلةً لال تيالء عل  املزيد من األراضي الا  يبدو بنه يم 

واال ةتمرار ه بسةط  ةي رة إ ةرايي  خةاري قةةدود املسةتوينا  لتشةم  املنةايق الةيت ختضة  للسةةي رة 
وتشل  اافظة انبل  واقدة من البةؤر الةيت يشةتد فيهةا  . 55) 18يف الفقرة /39/34A/HRC)الفلس ينية 

ه املايةة مةةن  60العنة  املمةاَرس مةن جانةجم املسةتويننييف قية   ةجلت اةاة اتافظةة وقةداا نسةبة 
2019جممةةوي الضةةةحاا الفلسةة ينيني الةةةاين  ةةق وا نتيجةةةة اهلجمةةا  الةةةيت نفةةااا مسةةةتوينون ه 

(56 . 
يتسةةهار هلجمةةا  مسةةتمرة ومتلةةررة علةة  بيةةةد   وتتعةةرض  ةةت قةةرى فلسةة ينية تقةة  قةةول مسةةتوينة

__________ 

 Yael Stein, Fake Justice: The Responsibility Israel’s High Court Justices Bear for theانظةر بيضةاً   53)

Demolition of Palestinian Homes and the Dispossession of Palestinians, B’Tselem, February 

2019, pp. 7–9. 
(54  Less than one per cent of Area C is planned for Palestinian construction. Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs in the occupied Palestinian territory, Humanitarian Facts 

and Figures, 2017, p. 8. 
 Yonatan Yanonich, “Yitzhar, A Case Study: Settler violence as a vehicle for taking overبيضاً  انظر  55)

Palestinian land with state and military backing”, Yesh Din, August 2018. 
مة من   56)  .ملل يف الضفة الغربية  البياان  ه افريق التنسيق املشنك بني اعموعا معلوما  مقدَّ



A/HRC/43/67 

17 GE.20-01421 

املستويننييف يبدو بهنا تتملةا بقيةاانً شةل  اجمةا  منظمةةيف مةا دفة  بعةدد مةن األ ةر الفلسة ينية إىل 
 . 57)مغادرة بيو ا لال تقرار ه منايق بخرى

يف ووث قت املفوضية السامية قاليت ب رتني اض رات إىل مغادرة منزليهما ه ضواقي قرية عوري  -58
يف نتيجة االقتحاما  املتلررة من جانجم مستوينني من يتسةهار. وه إقةدى احلةالتنييف قةرر  2019ه 

مةن مةن مسةتوينة يتسةهاريف حلمايةة ببنايهةا التسةعة  600امربة م ل قة مغادرة منزهلايف الا  يق  علة  بعةد 
دة اجما  متلررة من اهلجما  املتلررة اليت ينفااا املستوينون. وقد تعرضت اي وزوجها السابق لع

 5وقد جاء قراراا عقجم اجمتني متتاليتنييف يومي  . 58)من جانجم املستوينني خالل السنوا  السابقة
ا ةتهدفت جمموعةة  يف ب  بعد بن مادر زوجها السابق بيت الزوجية. وه احلةادثنييف2019بار/مايو  9و

بار/مايويف بعقجم االقتحام  9وه  من املستوينني منزهلا برشق احلجارة بينما ران األيفال داخ  البيت.
الا  نفاة مسةتوينون تةدخ  قةوا  األمةن اإل ةراييلية وقةارس مللة  أبمةن املسةتوينني بيلقةوا قنبلةة 
ماز مسي  للدموي وا تملدموا الاخنة احلية إليالق النار عل  ا نان الاين تدخلوا حلماية األيفال. 

وم وانتقلةت رفقةة ببنايهةا إىل خيمةة خةاري القريةة. وه قالةة فغادر  املربة منزهلا ه اليوم الا  تال اهلج
يف اض ر  ب رة تت ل  من زوجةني وثالثةة بيفةال  ةغار إىل بية  منزهلةا 2019منفصلةيف ه قزيران/يونيه 

اللةاين ه ضةةواقي عوريةة  لتسةةتقر علة  ال ةةرف املقابةة  مةةن القريةةيف بعةةد تعةةرض املسةةلن هلجمةةا  
 ينني.متلررة  حلجارة عل  بيد  املستو 

وه تقارير  ابقةيف شدد األمني العام واملفوض السامي/املفوضة السامية علة  بن املسةتوينني   -59
العقةةاب عةةن اهلجمةا  الةةيت تسةتهدف الفلسةة ينينييف ه انتهةةاك  يتمتعةون إىل قةةد بعيةد  إلفةةال  مةن

اللتزاما  إ رايي  بو فها السل ة القايمة  القتالل بضمان بمن السلان اخلاضعني لالقتالل )انظر 
A/HRC/31/43 37يف الفقرة  A/HRC/34/39 18يف الفقرة  A/HRC/40/42  55الفقرة.  

 تلاحمل السوري اجلوالن يف املستوننا  -خامساا  
ب ةدر ريةي  الةوالا  املتحةدة األمريليةة بالمةاً بعلةن فيةه اعنافةةه يف 2019آذار/مةارس  25ه  -60

بسيادة إ رايي  عل  ا والن السور  اتتة . وه مضةون ب ةبوي مةن الةبالريف ظهةر  تقةارير تفيةد أبن 
 30 000اء يف وبنةة2048شةملو إىل ا ةةوالن السةةور  اتتة   لةةول عةةام  250 000إ ةرايي  خت ةةط لنقةة  

وبعةةد الةةبالر بفةةنة وجيةةزةيف بعلنةةت قلومةةةة  . 59)فر ةةة عمةة  جديةةدة 45 000منةةزل جديةةد وإقةةداث 
وه اجتماي عقدة  . 60)ه ا زء الشمايل من ا والن السور  اتت  إ رايي  عن إقامة مستوينة جديدة

اريةد  السيا ةية وبنةاء السةالمورية  األمةني العةام للشةؤون يف رةرر 2019آذار/مةارس  27جملة  األمةن ه 
موقة  األمةم املتحةةدة بشة ن ا ةوالن السةةور  اتتة يف رمةةا يةرد ه القةرارا  ذا  الصةةلة علة  األمةةن 

 . 61) 1981) 497  ورقم 1967) 242وا معية العامةيف وخبا ة قرارا جمل  األمن رقم 
ر  إ ةرايي  ه تنفيةةا و لتةواز  مة  اةاة اخل ةةط الةيت  ةدف إىل تو ةي  املسةةتوينا يف ا ةتم -61

وتشم  .  يا ا  تقييدية  ارمة ه جمال تقسيم األراضي والبناءيف ما بثر ه بوضاي السلان السوريني
__________ 

 .50يف الفقرة A/HRC/40/42 انظر .يف مادر  ثالث ب ر عل  األق  قرييت بورين وعوري 2018ه   57)
. وه إقةةةدى اهلجمتةةةنييف 2017نيسةةةان/ببري   29والوانيةةةة ه  25وث قةةت املفوضةةةية السةةةامية اجمتةةةنييف األوىل ه   58)

 بم يجم زوي املربة السابق بلسور متعددة.
 .2019نيسان/ابري   3املر د يرفض مشروعاً جديداً لال تي ان من الشرعي ه ا والن السور  اتت "يف املر ديف "  59)
(60  “Golan Heights: Israel unveils 'T rump Heights' settlement ”, BBC News, 16 June 2019. 
(61  S/PV.8495 2يف  فحة. 
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ااة السيا ا  إ دار بوامةر اهلةدميف والشةروي مةؤخراً ه تنفيةا عمليةة جديةدة  ةدف إىل تقسةيم بعةض 
 ء منتزة وي .األراضي اليت  لن بن تصلمل لتو ي  القرى السورية من بج  إنشا

لتنمية ق اعهةا إلنتةاي ال اقةة املتجةددة ومةن  ا والن السور  اتت والزالت إ رايي  تستغ   -62
لنظر  ا املتجددة. وه ورقة قمدمت إىل اللجنة املعنية  حلقوق االقتصادية واالجتماعية والوقافية ه  ياق 

قلومية تنشط ه جمال الدفاي عن ققةوق  ه التقرير الدور  إل رايي يف برد املر ديف واو منظمة من
اإلنسةةانيف بن ق ةةاي ال اقةةة اإل ةةراييلي يسةةتغ  املةةةوارد ال بيعيةةة املتاقةةة ه قةةني ال يقةةدر املقيمةةةون ه 

 . 62)عل  ت وير  ناعتهم إلنتاي ال اقة بسبجم القيود اليت تفرضها إ رايي  ا والن السور  اتت 
اال تعراضيف لوقظت ت ورا  عديدة بثر  ه السوريني الاين يعيشون ه وخالل الفنة قيد  -63

ا والن السور  اتت يف وال  يما فيما يتعلق بة "مشروي توليد ال اقة النظيفة من الراح"  واةو مشةروي 
إلنتاي ال اقة املتجددة من املتوق  بن يؤثر بدرجة ربنة عل  ب باب عيً السلان السوريني وثقافتهم 

وتفيد تقارير أبن عنفا  توليد ياقة الةراح املقةررة ه إيةار املشةروييف والةيت يبلة   . 63)هم وبيئتهمو حت
منايف  تمنَش  عل  براض زراعية  ورية وعل  مقربة من مرارز  220عنفة ويص  ارتفاعها إىل  31عدداا 

دومن مةن األراضةييف ب   4 300 لانية  ورية. ويمتوقَّ  بن تص  املساقة املستغلَّة ه إيار املشروي إىل 
حنو رب  األراضي الزراعية اليت  تبق  ه قوزة  لان ا والن السور  اتت . وتشن تقديرا  املر ةد 

ه املايةة مةةن جممةوي األر ح الةةيت  ةةيدراا  1إىل بن مةالك األراضةةي السةوريني  يحصةةلون علة  نسةةبة 
بن املشةروي قةد يةؤثر اثةناً شةديداً علة  الصةحة  وبشار املر د بيضاً إىل . 64)املشروي بعد بداية تشغيله

والبيئةةيف وحيةد  بروةر مةن إملانيةة تو ةي  القةرى السةةورية ويق ة  الةروابط الوقافيةة اهلامةة الةيت تةربط  ةةلان 
ويمةارر بن املشةروي قةد بةدب تنفيةاة مةن دون احلصةول علة  املوافقةة  . 65)ا والن السور  اتتة   ألرض

توقي   5 000السل ا  اتلية التما اً حيم   ة للسلان السوريني الا  رفعوا إىلاحلرة واملسبقة واملستنن 
 . 66)اعنضوا فيه عل  املشروي

وتعةةرض املر ةةديف خةةالل الفةةةنة قيةةد اال ةةتعراضيف حلمةةال  ممغرضةةةة متلةةررة بسةةبجم بنشةةة ته  -64
منااضةةة املقايعةةةة املعارضةةة للمشةةروي. فقةةد رفعةةت شةةررة ال اقةةة دعةةةوى ضةةد املر ةةد مبوجةةجم قةةانون 

اإل راييلي بسبجم تقرير نشرته املنظمة وا تعرضت فيه تداعيا  املشروي عل  اعتم  اتلي السور . 
وت لجم الشررة من املر ةد بن يناجة  عةن موقفةه ويعتةار عمةا نشةرة مةن معلومةا  راذبةة وقايمةة علة  

ظمةة مةن ر يةة مةن منظمةا  ققةوق االفناء بش ن املشروي. وااة اي املرة األوىل اليت تتعرض فيها من
للمالققة القضايية مبوججم قانون منااضة املقايعة اإل راييلييف و لن   67)اإلنسان املسجلة ه إ رايي 

 بن تؤ   ااة الدعوى  ابقةً مونة للقلق قد تؤثر اثناً وا   الن اق عل  اعتم  املد  ه إ رايي .

__________ 

(62  http://golan-marsad.org/wp-content/uploads/AM-AH_Joint-Parallel-Report-to-the-CESCR-Israel-

2019.pdf, para. 23. 
 .26نف  املرج  بعالةيف الفقرة   63)
 .27نف  املرج  بعالةيف الفقرة   64)
 .28نف  املرج  بعالةيف الفقرة   65)
(66  http://golan-marsad.org/wp-content/uploads/Al-Marsad_Urgent-Appeal-to-UN-Experts.pdf. 
ت ب ق إ رايي  قانوهنا اتلي بيضاً داخ  ا والن السور  اتت يف وبناًء عليةه تشةنط علة  املنظمةا  مةن احللوميةة   67)

 .اتلية بن تلون مسجلة لدى قلومة إ رايي 

http://golan-marsad.org/wp-content/uploads/AM-AH_Joint-Parallel-Report-to-the-CESCR-Israel-2019.pdf
http://golan-marsad.org/wp-content/uploads/AM-AH_Joint-Parallel-Report-to-the-CESCR-Israel-2019.pdf
http://golan-marsad.org/wp-content/uploads/AM-AH_Joint-Parallel-Report-to-the-CESCR-Israel-2019.pdf
http://golan-marsad.org/wp-content/uploads/AM-AH_Joint-Parallel-Report-to-the-CESCR-Israel-2019.pdf
http://golan-marsad.org/wp-content/uploads/AM-AH_Joint-Parallel-Report-to-the-CESCR-Israel-2019.pdf
http://golan-marsad.org/wp-content/uploads/AM-AH_Joint-Parallel-Report-to-the-CESCR-Israel-2019.pdf
http://golan-marsad.org/wp-content/uploads/Al-Marsad_Urgent-Appeal-to-UN-Experts.pdf
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 والتوصيا  االستنتاجا  -سادساا  
ن إنشتتاء وتوستتتيع املستتتتوننا  يف األرض الفلستتطينية احملتلتتتة إتتتو مبثابتتة نقتتتل إستتتراليل إ -65

. ويصتل متا تقتوم  68)لسكاهنا إىل األرض الفلسطينية احملتلة  وإو ما حيظره القانون الدويل اإلنساين
يت به السلطة القالمة ابالحتالل من نقل لسكاهنا إىل األرض اليت حتتلهتا إىل درجتة جر تة احلتر  الت

. وقد أكد  إيئا  دولية  69) كن أن تبتن عليها مسؤولية جنالية فردية على املتورنني يف ذلك
عديتدة عتتدم شتترعية املستتوننا  اإلستتراليلية يف األرض الفلستتطينية احملتلتة ويف اجلتتوالن الستتوري 

 .  70)احملتل  منها حمكمة العدل الدولية وجملس األمن واجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان
نشتتاء مزيتتد متتن الوحتتدا  الستتكنية يف املستتتوننا   بينمتتا إب املتعلقتتة وزاد عتتدد اخلطتتط -66

وتواصتلت احلتوادا املتصتلة بعنتف  معتدل الشترويف يف البنتاء.نلبا  العطاءا  وتراجع  تاخنفض
املستوننني مبعدل مرتفع وزاد  حدة اهلجما  واإلصااب  اليت تعرض هلا الفلسطينيون  من دون 
أن تتختتتل الستتتلطا  اإلستتتراليلية أي قتتترار حاستتتم حلمايتتتة الستتتكان الفلستتتطينيني وفقتتتاا اللتزاما تتتا 

فيها السلطا  اإلسراليلية على  بوصفها السلطة القالمة ابالحتالل. وتشكل احلاال  اليت عمد 
 ما يبدو إىل استخدام القوة ضد سكان مشمولني ابحلماية بدالا من محايتهم مصدر قلق ابلغ.

علتى اجملتمتع الفلستطيمم  يتا ينتهتك جمموعتة متن  اا ستلبي يتؤثر عنتف املستتوننني وال يتزال -67
ننني لألراضتي ويارستا  املستتو احلقوق. وعالوة على ذلك  فإن إتلا العنتف  إىل جانتن زراعتة 

  األمن اإلسراليلية  قد  نع الفلسطينيني تدرجيياا من الوصول إىل أراضيهم  يا يعرضها خلطتر قو 
 عل توسيعاا غري رمسي للمستوننا .أن تصبح جزءاا من نطاق املستوننا   وإو ما يشكل ابلف

  ويف القتتتتد  ة اخلليتتتتلدينتتتتمب H2   ويف املنطقتتتةاملنطقتتتتة جتتتتيم يف وال يتتتزال الفلستتتتطينيون -68
لسياسا  ويارسا  تقييدية ومتييزية ويعانون من احتداد التتوتر والعنتف بستبن  الشرقية خيضعون

ئة  .وجود املستوننا  ومنوإا ي وإله السياسا  واملمارسا  تنتهك عدة حقوق وتسهم يف إجياد ب
خيار آخر سوى مغادرة أماكن  قسرية. وقد ال يبقى للفلسطينيني اللين يعيشون يف ظل إله البيئة

إقتامتهم. و كتن أن يعتادل التشتريد والنقتل إىل منتانق ستكنية بديلتة نتيجتة البيئتة القسترية الستتالدة 
ضتترابا متتن ضتترو  النقتتل اجلتتربي  متتا يشتتكل انتهاكتتاا اللتزامتتا  إستتراليل مبوجتتن القتتانون التتتدويل 

 اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.
( التلي قترر فيتته اجمللتس أن قتترار 1981)497فوضتة الستتامية بقترار جملتس األمتتن وتتلكِّرر امل -69

إسراليل فرض قوانينها وواليتها وإدار ا يف اجلوالن السوري احملتل قراٌر الٍغ وابنل ولتيس لتته أثتر 
 قانوين دويل.

قتتوم   أبن تالتيت خلتتل إليهتتا إتتلا التقريتتر نتتتال التوصتي املفوضتتة الستتامية  استتتناداا إىل و  -70
 السلطا  اإلسراليلية مبا يلي:

__________ 

  .6)49اتفاقية جني  الرابعةيف املادة   68)
 ‘.8‘ )ب 2)8نظام روما األ ا ي للمحلمة ا نايية الدوليةيف املادة   69)
فتةةوى المةةة العةةدل الدوليةة بشةة ن اآلاثر القانونيةةة الناشةةئة عةن تشةةييد جةةدار ه األرض الفلسةة ينية اتتلةةة انظةر   70)

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory,  Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136.  ا معيةة      وقةرار 2016)2334  و1980)465جملة  األمةن   وقرار
 .31/36  وقرار جمل  ققوق اإلنسان 72/86و 71/97العامة 
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أن توقف فوراا مجيع أنشطة بناء املستوننا  واألنشطة األخرى ذا  الصلة يف  )ب  
األرض الفلستطينية احملتلتة  مبتا فيهتا القتد  الشترقية  ويف اجلتوالن الستوري احملتتل  وعكتس مستار 

( 1981)497قترارا جملتس األمتن تلك األنشطة  وفقاا لقرارا  األمم املتحدة ذا  الصلة  مبا فيهتا 
 (؛2016)2334و
اليت تسهم يف إجياد بيئة قسرية و/أو  السياسا  واملمارسا أن تنهي فوراا مجيع  )ب  

 يف زايدة خطر النقل اجلربي؛ 
أن تراجع القوانني والسياسا  املتعلقة ابلتخطيط لضمان توافقها مع التزاما   )ي  

 الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين؛إسراليل مبوجن القانون 

أن متتنتتتتع عتتتتن تنفيتتتتل أوامتتتتر اإلختتتتالء واهلتتتتدم القالمتتتتة علتتتتى أستتتتا  سياستتتتتا   )د  
ويارسا  التخطيط التمييزية وغري القانونية اليت قد تفضي إىل النقل اجلربي  مبا يف ذلك عمليا  

 النقل اجلربي جملتمعا  البدو والرعاة احمللية؛
أن تتخل مجيع اخلطوا  الالزمة حلماية السكان الفلسطينيني  مبا يف ذلك وقف  )ه  

نيني  اهلجما  اليت يشنها املستوننون  وكفالة املساءلة يف حاال  عنف املستوننني ضد الفلسطي
 ويتلكا م؛

السياسا  واملمارسا  يف اجلتوالن الستوري احملتتل التيت قتد تتؤدي إىل أن تنهي  )و  
 لسكان السوريني.التمييز ضد ا

    


