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  ىربكلا ةدوعلا ةريسم نأشب قيقحتلا ةنجل تايصوت ذيفنت نمضي نأ ناسنإلا قوقح سلجمل يغبني
 
 قوــقح ةــلاح لوح تارارق ةعبرأ ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقح سلجم دمتعا ،سطسغأ/بآ 22 موي
 ةدوــعلا تاريــسم تارهاظم قايس يف ةلءاسملا ذافنإ لوح رارق اهيف امب ؛ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا يف ناسنإلا
 يتــلا قيقحتلا ةنجل ا] تجرخ يتلا تايصوتلا سلجملا هيف ىّنبت يذلاو ،لتحملا ةزغ عاطق يف ةلصاوتملا ىربكلا
  .ةدحتملا ممألا اهتلّكش
 
 دــح عــضو نامــضل ةــيّدجلا ةلءاسملا ذافنإ ىلإ تعدو ،قيقحتلا ةنجل تايصوت ينبتب ،قحلا ةسسؤم تبّحر
  1.روفلا ىلع نييمحملا نيينيطسلفلا ناكسلا قحب ليئارسإ اهبكترت يتلا ةجهنمملاو قاطنلا ةعساو تاكاهتنالل
 
 عاــطق يف نييمحملا ناكسلا ىلع اهّنشَت ليئارسإ كفنت ال يتلا تامجهلا ،ةركذملا هذه يف ،قحلا ةسسؤم لوانتت
  .ريخأت نود قيقحتلا ةنجل تايصوت ذيفنتل ةحلملا ةجاحلا ىلع اهيف ءوضلا طلستو ،ةزغ
 

  ةوقلل طرفملا مادختسالا -1
 208 لتقم قحلا ةسسؤم تقّثو ،2019 سطسغأ/بآ 1و سرام/راذآ 30 يموي نيب ةعقاولا ةرتفلا ىدم ىلع
 ،ةــقاعإلا يوذ نم صاخشأ ةعبس مهنيب نم ؛ىربكلا ةدوعلا تاريسم ا�دهش يتلا تارهاظملا لالخ اًنينيطسلف
  .نينثا نْيّيفحصو ،نيفعسُم ةعبرأو
 
 نــع عاــنتمالا" ىلإ ،لالتحالاــب ةمئاقلا ةطلسلا ،ليئارسإ وعدت قيقحتلا ةنجل تايصوت نأ نم مغرلا ىلعو
 عــم ةــيحلا ةريخذلا مادختسا يف اهدمتعت يتلا كابتشالا دعاوق ةمءاومو "نييندملا دض ةوقلل طرفملا مادختسالا
 ،ةوقلل طرفملا مادختسالا ىلإ ةجهنمم ةروصبو ءوجللا ةيليئارسإلا تاوقلا لصاوت 2ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا
 ثيح ؛ىربكلا ةدوعلا تاريسم يف نوكراشي نيذلا نييمحملا نيينيطسلفلا نيجتحملا دض ،ةيحلا ةريخذلا اهيف امب
 يف اياحــضلا ءالؤــه مظعم َبيصُأ دقو .2019 ماعلا نم لوألا فصنلا لالخ اًينيطسلف 27 حاورأ تقهزأ
 نيججدــملا نييليئارــسإلا دونجلا ةايحل ديد� ّيأ هيف اولّكشي مل يذلا تقولا يف ،مهماسجأ نم ةيولعلا ءازجألا

                                                        
1 Al-Haq, “Al-Haq Welcomes Adoption of UN Commission of Inquiry Recommendations on the Great 
Return March,” 23 March 2019, available at: http://www.alhaq.org/advocacy/targets/united-nations/1374-
al-haq-welcomes-adoption-of-un-commission-of-inquiry-recommendations-on-the-great-return-march. 
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 ىربــكلا ةدوعلا تاريسم قايس يف نيينيطسلف ةعبرأ لتُق ،كلذ نع اًلضف .ةزغب طيحملا جايسلا فلخ حالسلاب
  .مهسوؤر وأ مههوجو يف ًةرشابم مهتباصأ يتلا توصلا لبانقو زاغلا لبانقب ةتيمم حورجب
 
 سرامُي ناك امنيب ،يليئارسإ صانق دي ىلع يليدجلا دمحم لتق قحلا ةسسؤم تقّثو ،2019 سرام/راذآ 3 يفو
 هاــجتاب رانلا تقلطُأ دقو .ىربكلا ةدوعلا تاريسم لالخ ينيطسلفلا رمحألا لالهلا ةيعمج ىدل فعسُمك هلمع
 ةيمسرلا ةرتسلا يدتري دمحم ناكو .ةزغ لامش ةظفاحم يف ،ايلابج قرش ،ةدوعلل ةيفص وبأ ميخم نم برقلاب دمحم
 اــهرثإ ىلع لقُن ،ةمجمجلا يف ةلتاق حورجب دمحم َبيصُأو .هيلع رانلا تقلطأ امنيح فعسُم هنأ ىلع هفّرعُت يتلا
 وــينوي/ناريزح 10 موــي هحارجب اًرثأتم هتافو تنلعُأو ،ةيبرغلا ةفضلا يف ليلخلاب يلهألا ىفشتسملا يف جالعلل

 ةــيادب ذــنم لتقُي يذلا عبارلا ينيطسلفلا فعسملا دمحم نوكي ،كلذبو .ليلخلاب يلهألا ىفشتسملا يف 2019
  3.ىربكلا ةدوعلا تاريسم
 
 ةتيمملا ةوقلا مادختسا نع عانتمالاب" ليئارسإ تصوأ قيقحتلا ةنجل نأ ،قايسلا اذه يف ،ةصاخ ةيمهأ بستكي اممو
 ال نيذــلا ،ةقاعإلا يوذ صاخشألاو يحصلا لاجملا يف نيلماعلاو نييفحصلاو ،لافطألا مهيف نمب ،نييندملا دض
 قوقح نوناق اهبترُي يتلا تامازتلالاب ةيليئارسإلا لالتحالا تاوق ديقتت ملو 4."ةايحلا ىلع اًكيشو اًرطخ نولكشي
 تــلهاجتو ،ةايحلا ةيامح لجأ نم ةيمتحلا ةرورضلا اهيضتقت مل ام ةتيمملا ةوقلا ىلإ ءوجللا مدعب ،اهيلع ناسنإلا
 عانتمالا يدؤي ،ليئارسإ يف ةيشفتملا ،باقعلا نم تالفإلا فورظ ،رابتعالاب ذخألا عمو .قيقحتلا ةنجل تايصوت
 تاــيلآلا نــم ،بابشلا اميس الو ،نيينيطسلفلا طاسوأ يف طابحإلا راشتنال قيقحتلا ةنجل تايصوت ذيفنت نع
 ةلادعلا نامض نع هفلخت ببسب ،هتايالوو ،سلجملا ةيقادصم ،ريصقتلا اذه ،هيف ضّوقُي يذلا تقولا يف ،ةيلودلا
  .اياحضلا مامأ فاصتنالا لبس ةحاتإو
 

  ةيليئارسإلا ةيركسعلا تاراغلا -2
 تاوــق تلــصاو ،ةلــصاوتملا ةدوعلا تاريسم تارهاظم يف لزُعلا نييندملا فدهتست يتلا تامجهلا بناج ىلإ
 ةــطرفمو ةيئاوــشع رارــضأ قاحلإ ىلإ ىدأ ام ،ةزغ عاطق ىلع ةيركسعلا تاراغلا نش ةيليئارسإلا لالتحالا
 ةيوج تاراغ ،قيقحتلا ةنجل تايصوت يّنبت نم مايأ ةثالث دعب ،ليئارسإ تّنش ،صوصخلا هجو ىلعو .تاكلتمملاب
 نيينيطــسلف ةباصإو ،ةيندمو ةيركسع تاكلتمم ريمدت ىلإ ىدأ ام ،ةزغ عاطق ءاحنأ فلتخم ىلع قاطنلا ةعساو
 ريــج� ىلإ ىدأو ،ةيراجتلا مهّلاحمو نييندملا لزانم باصأ بسانتُم ريغ ريمدت نع فصقلا اذه رفسأو ،حورجب

                                                        
3 Al-Haq, “Israeli Occupying Forces (IOF) Target and Kill Palestinian Civilians, including a Paramedic,” 19 
June 2019), available at: http://www.alhaq.org/documentation/weekly-focuses/1422--qq-. 
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 هتّنش يذلا فينعلا فصقلا بّبست ،1920 ويام/رايأ 5و 3 ْيموي نيبو 5.اًلفط 19 مهنيب نم ،اًينيطسلف 29
 تقلطأ ،هذه ديعصتلا ةرتف لالخو ،حورجب نيرخآ 125 ةباصإو اًينيطسلف 25 لتقم يف ةزغ عاطق ىلع ليئارسإ
 ،اًفده 140 هاجتاب خوراص 200 ىلع ديزي امو ةيعفدم ةفيذق 130 نم برقي ام ةيليئارسإلا لالتحالا تاوق
 ةعساو رارضأ قاحلإو ةفدهتسملا عقاوملاو لزانملا ريمدت ىلإ فصقلا اذه ىدأو .ةينكس ةيانبو اًلرتم 20 اهنيب نم
  6.اهنم ةبيرقلا ةيراجتلا لاحملاو تاعماجلاو سرادملاو دجاسملاو لزانملا تارشعب
 

  ةيمنتلا عجارتو ةيرسقلا ةئيبلا -3
 ناكــسلا ليحرت فدهتست ططخ نم اًرخؤم ريراقتلا هنع تفشك ام ءازإ غلابلا اهقلق نع قحلا ةسسؤم برعُت
 وأ ةيركسع تاياغل ذَّفنت يتلا ءالجإلا تايلمعب اهل ةقالع ال بابسأل ةزغ عاطق نع اًرسق نييمحملا نيينيطسلفلا
 ىــلع ةزــغ يف نيينيطــسلفلا عيجشت ىلإ يمرت اًططُخ يليئارسإلا ينمألا يرازولا سلجملا شقان دقف .ةيناسنإ
  7.ةيليئارسإلا تاراطملا ىلإ لوصولاو اهنع ليحرلل مهل ةيلاملا ةدعاسملا ميدقتو ،"ةرجهلا"
 
 ةزغ عاطق ينيطسلف 35,000 وحن رداغ دقف نييليئارسإلا نيلوؤسملا دحأ ناسل ىلع تدرو يتلا تانايبلل اًقفوو
 قالــغإلا ببسب ،كلذ دعب اهيلإ اوداع نيذلا كئلوأ ددعلا اذه لمشي الو ،يضاملا ماعلا لالخ حفر ربعم ربع
 لاصئتساو هنع نيينيطسلفلا ليحرت ىلإ فدهيو قاطنلا ةعساو ةيرسق ةئيب لّكشُي يذلا ؛ةزغ عاطق ىلع ضورفملا
 ةزــغ عاطق نم عساو قاطن ىلع نييمحملا ناكسلا ليحرت فدهتست يتلا ةيرسقلا ريبادتلا هذه 8.هيف مهدوجو
 عورشم ريغ اًيرسق اًليحرت لكشُتو امك ،نييندملا ناكسلا ىلع يجهنمو لماش موجه ّفاصم ىلإ لصت نأ نكمي
  9.ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ ةيناسنإلا دض ةميرجو برح ةميرج ىوتسم ىلإ لصي دق

                                                        
5 Al-Haq, “Special Focus: Widespread Israeli Aerial Incursions in the Gaza Strip,” 2 April 2019, available at: 
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/gaza/1382-special-focus-widespread-israeli-aerial-incursions-in-the-
gaza-strip-reporting-period-25-26-march-2019. 

  :رظنا 6
Al-Haq, “Al-Haq Calls on the European Union to Withdraw its Recent Statement on Gaza and Apologize 
to Palestinian Victims,” 9 May 2019, available at: http://www.alhaq.org/advocacy/targets/european-
union/1402-al-haq-calls-on-the-european-union-to-withdraw-its-recent-statement-on-gaza-and-
apologize-to-palestinian-victims. 
7 The Times of Israel, “PA: Israel’s encouragement of Gaza emigration ‘extremely dangerous’,” 20 August 
2019, available at: https://www.timesofisrael.com/pa-israels-encouragement-of-gaza-emigration-extremely-
dangerous/ 
8 The Times of Israel, “Israel actively pushing Palestinian emigration from Gaza, official says,” 19 August 
2019, available at: https://www.timesofisrael.com/israel-actively-pushing-palestinian-emigration-from-gaza-
official-says/ 
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 ةزغ عاطق ىلع ليئارسإ هضرفت يذلا دمألا ليوط راصحلاو قالغإلا لخد ،يضاملا وينوي/ناريزح رهش لالخو
 يلودــلا نوناقلاب اًلالخإ لّكشيو عورشملا ريغ يعامجلا باقعلا ةبترم ىلإ لصي ؛راصحلا اذه .رشع يناثلا هماع
  .ةزغ عاطق يف ةيمنتلا يف عراستُم عجارت ىلإ يدؤيو 10يناسنإلا
 
 ةيــساسألا ةــيودألا يف قوبسم ريغ اًصقن ةنوآلا هذه يف ةزغ عاطق تايفشتسم هجاوت ،صوصخلا هجو ىلعو
 هترشن ريرقت يف )اوكسإلا( ايسآ يبرغل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل تدافأ دقو 11.ةيبطلا مزاوللاو
 قالــغإلا تالاــح نم تاونس دعب راي½الا كشو ىلع ةزغ يف يحصلا ماظنلا" نأب 2019 ويام/رايأ رهش يف
 راــطإ يف ةرمتــسملا تارهاظملا ةجيتن نيباصملا صاخشألل ةلئاهلا دادعألاب لقثم نآلا وهو ،ةيمنتلا يف عجارتلاو
 12".ىربكلا ةدوعلا تاريسم
 
 ماعلا لولحب شيعلل حلصي ال اًناكم حبصيس ةزغ عاطق نأ نم ،2012 ماعلا ذنم ،رذحُت ةدحتملا ممألا كفنت الو

 ةدــحتملا مــمألا رمتؤم ردصأ ،مرصنملا ماعلا لالخو .هيلع يه ام ىلع ةيلاحلا تاهاجتالا ترمتسا اذإ ،2020
-ةــيعامتجالا تارشؤملا عيمج تقولا كلذ ذنم تروهدت ]دقل[" :هيف دافأ اًريرقت )داتكنوألا( ةيمنتلاو ةراجتلل
 راــمعإلا ةداعإ ىلع ةرورضلاب تالخدتلا عيمج تزكرو فعضلاب عاطقلا ءايحإ دوهج تمستاو ،ةيداصتقالا
  ".ةيجاتنإلا ةدعاقلا شاعنإل وأ ةيمنتلل دراوملا نم ريسيلا ررتلا ىوس كرتي ملو ،ةيناسنإلا ةثاغإلاو
 
 يلودلا عمتجملا نم يعدتسي ام ،ةايحلل لباق ريغ تاب ةزغ عاطق نأ ىلع قحلا ةسسؤم دكؤت ،كلذ ىلع ًءانبو
 ةنجل تطلس دقو .كلذب قيقحتلا ةنجل تايصوت ذيفنتو ،عاطقلا نع راصحلا ءا½إ لجأ نم ةلجاع تاءارجإ ذيفنت
 ىلإ مهلوــصو نامــضو ،"تارهاظملا قايس يف نيباصملل جالعلا ميدقت" ىلإ ةحلملا ةجاحلا ىلع ءوضلا قيقحتلا
 داوملا لوخدل لاعفلا قيسنتلا نامض"و جراخلاو ليئارسإو ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا ءاحنأ عيمج يف تايفشتسملا
  13".ةزغ ىلإ ةيبطلا تادعملاو
 
 

                                                        
  .ةعبارلا فينج ةيقافتا نم 33 ةداملا 10

11 Middle East Monitor, “Gaza health ministry warns of ‘unprecedented’ shortage of medicines, medical 
supplies,” 18 July 2019, available at: https://www.middleeastmonitor.com/20190718-gaza-health-ministry-
warns-of-unprecedented-shortage-of-medicines-medical-supplies/. 
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  ةلءاسملا ذافنإ ىلإ ةلجاعلا ةجاحلا -4
 نوينيطسلفلا لصاوي ،2018 سرام/راذآ 30 موي يف ىربكلا ةدوعلا ةريسم قالطنا ذنم اًعوبسأ 70 ىدم ىلع
 ةدوعلا يف نيينيطسلفلا نيئجاللا قح اهيف امب ،فرصتلل ةلباقلا ريغ مهقوقح لامعإب ةبلاطملا لتحملا ةزغ عاطق يف
  .دمألا ليوطلا يليئارسإلا راصحلا ءا½إو ،مهل يلودلا نوناقلا هلفكي يذلا هجولا ىلع ،مهيضارأو مهرايد ىلإ
 
  :ىلإ ناسنإلا قوقح سلجم قحلا ةسسؤم وعدت ،ىربكلا ةدوعلا تاريسم رارمتسا عمو
 

 ذــيفنتل ةلاعف ةيلآ ءاشنإ لالخ نم ىربكلا ةدوعلا تاريسم ءارو فقت يتلا ةيرذجلا بابسألا ةجلاعم §
 راصحلاو قالغإلل دح عضول حضاو ينمز راطإ ديدحت اهنم قرطب ،ريخأت نود قيقحتلا ةنجل تايصوت
  .روفلا ىلع ةزغ عاطق ىلع ضورفملا
 اميس الو ،نييمحملا نيينيطسلفلا دض ةتيمملا ةوقلاو ةوقلل طرفم مادختسا نم ليئارسإ هب موقت ام ةنادإ §

 يتــلا كابتشالا دعاوق ةمءاومب ليئارسإ مايق دكأتلاو ،ةلصاوتملا ىربكلا ةدوعلا تاريسم تارهاظم ءانثأ
 ةينيطسلفلا ضرألا ءاحنأ عيمج يف ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا عم ةيحلا ةريخذلا مادختسا يف اهدمتعت
  .ةلتحملا
 اــهبكترت يتــلا ةــجهنمملاو قاطنلا ةعساو تاكاهتنالل دح عضو لجأ نم نواعتلا ىلإ لودلا ةوعد §

 نيذــلا ةانجلا ىلع رفسلا رظحو ةيدرف تابوقع ضرف اهنم لبُسب ،لالتحالاب ةمئاقلا ةوقلا ،ليئارسإ
  .ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا يف يلودلا نوناقلل ةميسج تاكاهتنا اوفرتقا
 اوبكترا م½أ ىعَّدُي نيذلا ةانجلا فلم ةلاحإ ىلع ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم ّثح §

 يّخوــت نامــضو ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ،قيقحتلا ةنجل هتدعأ يذلا ،ةميسجلا تاكاهتنالا كلت
  .ةلاحإلا تاءارجإ يف ةيفافشلا
 ذافنإ نامض لجأ نم ،ريخأت نود ،نيطسلف يف ةلاحلا يف قيقحت حتف ىلإ ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ةوعد §

  .ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا يف ا]اكترا يف هبتشملا ةيناسنإلا دض مئارجلاو برحلا مئارج نع ةلءاسملا
 مــ½أ يف هتبشُي نيذلا ةانجلا عاضخإل ةيملاعلا ةيئاضقلا ةيالولا تايلآ ليعفت ىلإ ىرخألا لودلا ةوعد §

 سراــم/راذآ 30 ذنم لتحملا ةزغ عاطق اهيف امب ؛ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا يف ةيلود مئارج اوبكترا
  .ا] قيقحتلا ةنجل تجرخ يتلا تايصوتلا بسح ،2019

 
_____________ 


