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 فقوم ةقرو

 ىJFكلا ةدوعلا تاEFسم نأش@ ةيلودلا قيقحتلا ةن:* تايصوت دامتعاب بحرت ق+*ا

  2019 راذآ 23 :خ&راتلا

 

 فينج => ةدحتملا ممألل عQاتلا ناسOإلا قوقح سلFG 40 لا ةيداعلا ةرودلا => ق:9ا ةسسؤم كراش1
  .كيكوأ ةميإ /ةدحتملا ممألا نم ةروص :ردصملا 

 راذآ 22 ،ةعم9Gا موي ةدحتملا ممألل عQاتلا ناسOإلا قوقح سلجم دمتعا ،نkعjرألا ةيداعلا ھترود ماتخ =>

 قايس => ةلءاسملا كلذ => امب ،ةلت:Fا ةيwيطسلفلا ضرألا => ناسOإلا قوقح عضو نأشQ تارارق ةعjرأ ،2019

ادمتعم ،ةزغ عاطق => ىz|كلا ةدوعلا تاkzسم
ً

 ةينعملا ةدحتملا ممألل ةعQاتلا ةيلودلا قيقحتلا ةن9G تايصوت 

  2018.1 ماعل ةلت:Fا ةيwيطسلفلا ضرألا => تاجاجتحإلاب

 ھيwبت مت يذلاو ،)A/HRC/40/L.25( رارقلا عورشم يمالسإلا نواعتلا ةمظنم نع ةباينلاب ،ناتسكاب تمدق

اتوص 23 لبق نم
ً

اد&ؤم 
ً

 نم 2 دنبلا راطإ => كلذو ،ت&وصتلا نع 15 عانتماو ،ةضراعم تاوصأ 8 لباقم ،

 ةيماسلا ةضوفملا بتكم ر&راقتو ناسOإلا قوق:9 ةيماسلا ةضّوفملا ر&راقت نأشQ سلFGا لامعأ لودج

                                                        
Haq Welcomes Report of UN Commission of Inquiry on Great -“Press Release: Al ،قحلا ةسسؤم رظنأ 1

Return March”، يلاتلا طبارلا ىلع رفوتم:-nations/1362-http://www.alhaq.org/advocacy/targets/united 
-return-great-on-inquiry-of-commission-un-of-report-welcomes-haq-al-haq-al-yb-issued-release-press
.march 
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 نأشQ ىرخأ تارارق ع�راشم ةثالث دامتعا مت ،كلذ ��إ ةفاضإلاب .ةدحتملا ممألل ماعلا نkمألاو ناسOإلا قوق:9

 ةي رعلا ���ارألا نم ا�kzغو نkطسلف => ناسOإلا قوقح عضو نأشQ 7 دنبلا لامعأ لودج راطإ => نkطسلف

 => ناسOإلا قوقح عضوو ،)kz )A/HRC/40/L.26صملا ر&رقت => �¡يطسلفلا بعشلا قح كلذ => امب ،ةلت:Fا

 تانطوتسملا ��إ ةفاضإلاب ،)A/HRC/40/L.27( ةيقرشلا سدقلا كلذ => امب ،ةلت:Fا ةيwيطسلفلا ضرألا

  .)A/HRC/40/L.28( لت:Fا يروسلا نالو9Gا =>و ةلت:Fا ةيwيطسلفلا ضرألا => ةيليئارسإلا

 ىJFكلا ةدوعلا تاEFسم قايس NO ةلءاسملا نأش@ رارق دامتعا

 ،2019 راذآ 22 ،ةعم9Gا موي => )A/HRC/40/L.25( ةلءاسملا رارق عورشم دامتعاب ق:9ا ةسسؤم بحرت

 ةميس9Gا تاªا©¨نالا لوح ديدشلا ھقلق نع ةدحتملا ممألل عQاتلا ناسOإلا قوقح سلجم ھيف برعأ يذلاو

 ةن9G ا©®لإ تلصوت �»لا جئاتنلا => درو امك ةيناسOإلا دض مئارجو برح مئارج ل¬ش1 دق �»لاو ناسOإلا قوق:9

 ماعل ةلت:Fا ةيwيطسلفلا ضرألا => تاجاجتحالاب ةينعملاو ةدحتملا ممألل ةعQاتلا ةلقتسملا ةيلودلا قيقحتلا

 �²ع ةضورفملا تا وقعلا نم ،ةل&وط ةدم ذنم ،رمتسملاو ±°نمملا تالفإلا" نأ نم قلقلا نع اً رعم ،2018

ادكؤمو ،"بقاوع نود ةميس9Gا تاªا©¨نالا راركتب حمس دق =�ودلا نوناقلا تاªا©¨نا
ً

 نامض ��إ ةجا:9ا" �²ع 

 تاªا©¨نإ نع عدرلاو ،ةلادعلا نامضو ،باقعلا نم تالفإلا ءا©´إ لجأ نم ... تاªا©¨نالا عيمج نع ةلءاسملا

  ."نkيندملا ةيامح ]و[ ،ىرخأ

 ضرألا تاجاجتحا نأشQ ةدحتملا ممألل ةعQاتلا ةيلودلا قيقحتلا ةن9G ر&رقتب رارقلا بحرُي ،كلذل اًقفو

 ذيفنت ةعQاتم ��إ ةدحتملا ممألا ةز¸جأو ةلوؤسملا تا¸9Gا عيمج وعد&و 2018،2 ماعل ةلت:Fا ةيwيطسلفلا

 ةقباسلا ةدحتملا ممألا نا9G تايصوت ذيفنت ��إ ةفاضإلاب ،ةزغ نع راص:9ا عفر كلذ => امب ،ةن¹Gلا تايصوت

 ة:¹سألل دمعتملاو ح&رصلا مادختسالا" رارقلا نادأو امك 3.نkطسلف نأشQ قئاق:9ا ��«قت تاثعjو قيقحتلل

 ،لالتحالاب ةمئاقلا ةطلسلا ،ليئارسإ لبِق نم ة:¹سألل طرفملا مادختسإلا نم ا�kzغو ةينوناقلا kzغو ةلتاقلا

 اميس ال ،=�ودلا نوناقلا بجومب ةصاخ ةيامحب نوعتمتي نيذلا نkيندملا دض كلذ => امب ،نkيندملا دض

 �²ع قدحم ديد©Ä يأ نول¬شÃ ال نيذلا ،ةقاعإلا يوذ صاÀÁألاو ة:¿لا لاّمعو ،نويف:¿لاو لافطألا

 .ىz|كلا ةدوعلا تاkzسم ةيادب ذنم "ةاي:9ا

 ةيعدملا بتكم ا©Å موقي �»لا ،ةيلوألا ةساردلا عم لما¬لا نواعتلا ��إ لودلا رارقلا وعدي ،كلذ ��إ ةفاضإلاب

 .ھترشابم متت دق قحال قيقحت يأ عمو ،نkطسلف => عضولاب قلعتي اميف ةيلودلا ةيئان9Gا ةمك:Fا => ةماعلا

                                                        
 .1 ةرقف .A/HRC/40/L.25 ,ةدحتملا ممألا ةقیثو  2
 .2 ةرقف  .A/HRC/40/L.25,ةدحتملا ممألا ةقیثو  3
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 ،ماÈzحإ ةلافكو ،ماÈzحإ ��إ )1949( ةعQارلا فينج ةيقافتإ => ةدقاعتملا ةيماسلا فارطألا عيمج رارقلا وعدي4

الاثتمإ ،ةلت:Fا ةيwيطسلفلا ضرألا => يOاسOإلا =�ودلا نوناقلا
ً

 )1( ةداملا بجومب ةثلاث لودك ا©ÄاماÈÉلإل 

 تا وقعلاب قلعتي اميف )148(و )147(و )146( داوملا بجومب ا©ÄاماÈÉلاب ءافولاو ،فينج تايقافتإ نkب ةكÈzشملا

  5.ةميس9Gا تاªا©¨نالا با¬ترال ةيئاز9Gا

اkzخأ
ً

 ةيضوفملل "يOاديملا دوجولا ز&زع1"ب ةدحتملا ممألا => ناسOإلا قوق:9 ةيماسلا ةضوفملا رارقلا بلاطُي ،

 نkفظوملا رشO"و ،لت:Fا ةزغ عاطق => ةصاخو ،ةلت:Fا ةيwيطسلفلا ضرألا => ناسOإلا قوق:9 ةيماسلا

 ةعساو ةيندملا تاجاجتحالا قايس => =�ودلا نوناقلل ةرمتسملا تاªا©¨نالا قيثوتو ةبقارمل ةمزاللا تا9Á|zاو

 ةعQاتلا ةيلودلا قيقحتلا ةن9G ر&رقت => ةدراولا ةدحتملا ممألا تايصوت ذيفنت ةعQاتم ��إ ةفاضإلاب ،"قاطنلا

 �Íفش ثيدحتب ناسOإلا قوقح سلجم ةيماسلا ةيضوفملا دّوزت نأ عقوتملا نم ،وحنلا اذ� �²ع 6.ةدحتملا ممألل

ار&رقت مدقت نأو ،2019 لوليأ ر¸ش => نkعjرألاو ةيناثلا ھترود => كلذو
ً

 => نkعjرألاو ةثلاثلا ھترود => سلFGا ��إ 

  7.=²عافت راوح ھيل&و ،2020 راذآ ر¸ش

 ةيقيق+*ا ةلءاسملا ضّوقت STلا تايدحتلا

تو ،A/HRC/40/L.25 ةلءاسملا رارق عورشم دامتعاب ق:9ا ةسسؤم بحرت
ُ

 سلجم هذختا يذلا فقوملا �²ع �¡ث

 ةدوعلا تاkzسمب قلعتي اميف باقعلا نم ليئارسإ تالفإل دح عضول ةدحتملا ممألل عQاتلا ناسOإلا قوقح

 .2018 راذآ 30 ذنم فنعQ =²يئارسإلا لالتحالا تاوق ھتعمق يذلاو ،لت:Fا ةزغ عاطق => ةرمتسملا ىz|كلا

 ةد&ؤم تتوص �»لا ،اينابسإ ھتذختا يذلا يÏدبملا فقوملاب ق:9ا ةسسؤم بحرت ،صوص9Áا ھجو �²عو8

الدب ،2 دنبلا تحت رارقلا عورشم عضول نkطسلف ةلود ا¸لذبت �»لا دو¸¹Gل ةرِّدقُم تراشأو
ً

 ،7 دنبلا نم 

 .ليئارسإ ةناصح ءا©´إ لوح شاقنلا لي¸سÐل

                                                        
 .6 ةرقف A/HRC/40/L.25,ةدحتملا ممألا ةقیثو  4
 .10 ةرقف A/HRC/40/L.25 ,ةدحتملا ممألا ةقیثو  5
 .11 ةرقف A/HRC/40/L.25 ,ةدحتملا ممألا ةقیثو  6
 .11 ةرقف A/HRC/40/L.25,ةدحتملا ممألا ةقیثو  7
  March: 15 Palestinians Killed, More than a Thousand Injured, as IOF Violently 30“،قحلا ةسسؤم  8

Suppress Palestinian Protestors in the Gaza Strip” (31 March 2018),  يلاتلا طبارلا ىلع رفوتم: 
-a-than-orem-killed-palestinians-15-march-30-w.alhaq.org/advocacy/topics/gaza/1206http://ww
.strip-gaza-the-in-protestors-palestinian-suppress-violently-iof-as-injured-thousand 
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 :ا©®ف امب ،رارقلا عورشم دض تتوص لود يOامث نأ ��إ غلاب قلقب ةراشإلا ق:9ا ةسسؤم دوت ،ھتاذ تقولا =>

  .ايناركوأو ،رFGاو ،=Ôيفو ،كيشÐلا ة&رو¸مجو ،ا&راغل و ،ل&زاz|لاو ،اسمنلاو ،ايلاÈzسأ

 ،ايتاوركو ،ساما©Õلا رزجو ،نkتنجرألا :ا©®ف امب ،ت&وصتلا نع ةلود 15 تعنتما دقف ،كلذ ��إ ةفاضإلاب

 ،ادناورو ،لاب×نو ،نابايلاو ،ايلاطيÖو ،دن¸لاو ،ادنلسÃآو ،كرامندلاو ،ةيطارقميدلا وغOو¬لا ة&رو¸مجو

  .ياوغوروأو ،ةدحتملا ةكلمملاو ،وغوتو ،ايكافولسو

1 ،صوص9Áا ھجو �²عو
ُ

 Ø¡بت نأ ذنم عجارت دق نkطسلف => ةلءاسملل معدلا نأ قلقب ق:9ا ةسسؤم kzش

 ممألل ةعQاتلا ةيلودلا قيقحتلا ةن9G أشOأ يذلا ،2018 رايأ S <= 18- 28/1رارقلا ناسOإلا قوقح سلجم

 ناتوصو ،اًتوص 29 ب هدييأت َّرم �»لاو ،2018 ماعل ةلت:Fا ةيwيطسلفلا ضرألا => تاجاجتحالا نأشQ ةدحتملا

  9.ت&وصتلا نع اًوضع 14 عانتماو ،ناضراعم

 مي�اربإ ديسلا ،فينج => �¡يطسلفلا kzفسلا ةداعس ھب ��دأ يذلا نايبلا "ق:9ا" د&ؤت ،قايسلا اذ� =>

 ةوقلا ،ليئارسإ حنمب امنÖو ،7 دنبلاب قلعتت ال ةيلا¬شإلا نأ تر¸ظأ ت&وصتلا جذامن" ّنأ هدافمو ،ةش�رخ

  10."باقعلا نم تالفإلل ةناص:9ا ،لالتحالاب ةمئاقلا

الدب يذلا ،كرامندلاو ،ايلاÈzسأو ،ةدحتملا ةكلمملا ھتذختا يذلا فقوملا "ق:9ا" ركنÐس1
ً

 ز&زع1 معدي نأ نم 

 تارارقلا كلذ => امب 7 دنبلا راطإ => ةمدقملا تارارقلا ع�راشم عيمج دض اوتوص ،نkيwيطسلفلا قوقح ةيامحو

 ،لت:Fا يروسلا نالو9Gا =>و ةلت:Fا ةيwيطسلفلا ضرألا => ةيعرشلا kzغ ةيليئارسإلا تانطوتسملاب ةقلعتملا

 ةرمتسملا ناسOإلا قوقح تاªا©¨ناو ،هkzصم ر&رقت => فرصتلل لباقلا kzغ �¡يطسلفلا بعشلا قحب ةقلعتملاو

الدب .ةلت:Fا ةيwيطسلفلا ضرألا =>
ً

 اذ� .ةدحتملا ممألل عQاتلا ناسOإلا قوقح سلجم ةءافك نkسحت نم 

ªا©¨نإ لثمي ؛فسؤملا فقوملا
ً

 ا¸لالتحاو باقعلا نم ا©ÄالفÖو ليئارسإ ةناصح ززع�و ،ةثلاثلا لودلا تاماÈÉلال ا

 .ةرركتملا ةيليئارسإلا تاءادتعالا نم نkيwيطسلفلا ةيامح => لشفَ&و امك ،دمألا ل&وط

 ةيلودلا ةلادعلاو ةدحتملا ممألل ةع@اتلا ةيلودلا قيقحتلا ةن:* تايصوت

                                                        
 Haq Attends 28th Special Session of the UN Human Rights Council on the-“Al ،قحلا ةسسؤم  9

Situation in Palestine, Calls for Accountability” (22 May 2018),  يلاتلا طبارلا ىلع رفوتم: 
-of-session-special-28th-attends-haq-al-nations/1255-http://www.alhaq.org/advocacy/targets/united
.accountability-for-calls-palestine-in-situation-the-on-council-rights-human-un-the 

  hails UN resolutions condemning Israel's abuse of “Palestine's envoy to UNHRC،افو رظنأ  10
Palestinian human rights” (22 March 2019)  يلاتلا طبارلا ىلع رفوتم: 

.http://english.wafa.ps/page.aspx?id=7TRDGqa108849135351a7TRDGq 
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 نأشQ ةيلودلا قيقحتلا ةن9G تايصوت ناسOإلا قوقح سلجم دامتعاب ةدشQ ق:9ا ةسسؤم بحرت

اصوصخ ،2018 ماعل ةلت:Fا ةيwيطسلفلا ضرألا => تاجاجتحإلا
ً

 عاطق نع راص:9ا عفرل ليئارسإل ا©Äوعد 

 => �áر9Gا نور�اظتملا م©®ف امب ،نkيم:Fا نkيwيطسلفلا هاجت ة:¿لا => ق:9ا لامعÖو ،يروف رثأب ةزغ

  .ىz|كلا ةدوعلا تاkzسم

 => لثمتملا ا¸فقوم �²ع ىرخأ ةرم دكؤتو ،kzخأت نود ،ةيلودلا قيقحتلا ةن9G تايصوت ذيفنت ��إ "ق:9ا" وعدت

 11.ىz|كلا ةدوعلا تاkzسمل ة&رذ9Gا بابسألا ة9Gاعمو لوانت دعQ طقف ا¸قيقحت نكمي ةيقيق:9ا ةلءاسملا نأ

 �¡مز  راطإ نمض ،ةلاّعف kzبادت دامتعا لجأ نم هدو¸ج فيثكت =�ودلا عمتFGا �²ع بجوتي ،ماع ل¬شjو

  .ةاي:¹ل ة:9اص kzغ ةزغ لعج دقو ،اًماع 11 ذنم رمتسملا =²يئارسإلا راص:9ا ءا©´إل ،ددحم

 ةلباقلا kzغ �¡يطسلفلا بعشلا قوق:9 لما¬لا لامعإلا نمضي نأ =�ودلا عمتFGا �²ع بجوتي ،ةيا©ãلا =>و

 م�رايد ��إ ةدوعلا => نkيwيطسلفلا نkئجاللا قحو ،kzصملا ر&رقت => نkيwيطسلفلا قح كلذ => امب ،فرصتلل

 .=�ودلا نوناقلا => ھيلع صوصنملا وحنلا �²ع ،م©Äا¬لتممو

 تاءادن ق:9ا ةسسؤم ھجوت ،2019 راذآ 30 => ىz|كلا ةدوعلا تاkzسم �²ع لوألا ماعلا رورم باÈzقا عم

 عاطق => نkيwيطسلفلا ةيامح نامضل نkلوؤسملا نkفظوملاو ،ةدحتملا ممألا ةز¸جأو ،ةثلاثلا لودلا ��إ ةلجاع

 لالخ ةلاّعفلا ةبقارملا كلذ => امب ،�åلسلا عمجتلاو kzبعتلا ة&رح => م¸قح ةسرامم نولصاوي م�و ةزغ

 نkم©¨ملا نأشQ اًروف فلملا ةلاحإ �²ع ناسOإلا قوق:9 ةيماسلا ةضوفملا "ق:9ا" ثحتو .ةمداقلا تاkzسملا

 رركتو ،ةيلودلا ةيئان9Gا ةمك:Fا ��إ ةدحتملا ممألل ةعQاتلا ةيلودلا قيقحتلا ةن9G ا©Äدعأ �»لا مئار9Gا با¬ترإب

 13 ذنم نkطسلف => عضولا => يروف قيقحت حتفل ةيلودلا ةيئان9Gا ةمكحملل ةماعلا ةيعدملا بتكمل ا©Äاوعد

 لبق نم ا©Åا¬ترإ ھبÐشملا ةيناسOإلا دض مئار9Gاو بر:9ا مئارج => ةاضاقملاو قيقحتلا ءارجÖو ،2014 نار&زح

 دكأ دقو .2018 راذآ 30 ذنم لت:Fا ةزغ عاطق => ىz|كلا ةدوعلا ةkzسم قايس => =²يئارسإلا لالتحالا تاوق

 ةلادعلا قيقحت �²ع نازكتري نkيلودلا نمألاو مالسلا" نأ ،ن&رابج ناوعش ديسلا ،ق:9ا ةسسؤمل ماعلا ريدملا

 ."باقعلا نم ليئارسإ تالفإ ةفاقث ءا©´Öو ،�¡يطسلفلا بعشلا فاصنÖو ،ةيلودلا

 -]Zتنا-

                                                        
 رفوتم  Great Return March: One Year On“Diplomatic Briefing: ‘The (March 2019 15) ”قحلا ةسسؤم  11
: return-great-the-briefing-diplomatic-http://www.alhaq.org/advocacy/topics/gaza/1369-يلاتلا طبارلا ىلع
.on-year-one-march 


