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 موجز الرئيس 
  

بممارسةةة البةةعف اليليةةحقنق لغقر ا ققب القاتلة للشاةةبت مبةةا رات م لقة م  عقدت اللجنة المعنية   
، كاجشماع افشباضةةةق  فقا لقاعدا  ار تبةةةاتان   كا  م  2021أقيةةةح   آب/ 3منظمات المجشم  المدنق فق 

تق  المبةةةةةةةاركق  ممملر منظمات المجشم  المدنق م  فليةةةةةةةحق   اسةةةةةةةبا قك  الرعضات المشغدا،  ك ل  أع ةةةةةةةا   
 ل ةةار ةةا  تبكيةةا  جنرب أفب طيةةا   حب  كر ةةا     اللجنةةةأ أف ةةانيةةةةةةةةةةةةةةشةةا   ادمةةارات العب يةةة المشغةةدا  م     مبا بق 

    لة فليحق    مدقبقب  ماب  نامقبيا  نيكاراقرا  الهند

بةةين نيان ، المممك الدا ل لليةةن ائ  ر ي  اللجنة   تل تقيةةيل الجليةة  التبأس الجليةةة معالق اليةةيقب    
ترجيا   ف ةةع ع على الشرالق الشحررات األخقبا فق األرض اليليةةحقنية المغشلة  اسةةبا قك   شنا ع ي   فب قق إلى 

إ ارا الرعضات المشغدا  الكرن بس   الشراصةةةةةةةك م  عمك المجشم  المدنق فق المجشم  الد لق، م  الشبكقز على 
( اسةةةةشمبار  1ضا الشاليةأ )الق ةةةةا  منا بةةةةة الكلمات الشق ألقشها أثارت المنظمات المبةةةةاركة فق مداخعتها  أثنا  

 الشهجقب القيةةبل لليليةةحقنقق  م   بك الميةةشرلنق  القهر   القرات ادسةةبا قلية فق ال ةةية ال ب ية، بما فق  ل 
بإجبا ات   2021ماير  أضار/آمائ سةةكا  قزا فق المبةةاركة الد لية بعد نزاع   لل تغظ  ( 2) ؛القدس البةةبةية فق

إسةةةةةةةةةةبا قك  الرعضات المشغدا خيارات للمبةةةةةةةةةةاركة؛   حكرمشقت ققب     أتاح( 3مناسةةةةةةةةةةلة م  الد ئ األع ةةةةةةةةةةا ؛ )
منظمةات المجشم  المةدنق الشق تش ة  م  الرعضةات المشغةدا مقبا  لهةا تشغرئ م  الشبكقز على حةك     أخة ت (4)

الياةةك  ”إلار    أخ (  5)؛ ، م  الشبكقز على نهج حقرق ادنيةةةا “العدئ  الميةةةا اا ”الد لشق  إلى الشبكقز على 
 اليياسات  الممارسات ادسبا قلية ضكشيف زخم ا  إلىللنظب  “بل العنا

ا أ   عضة اللجنة تشممك فق   كلمشارحف الب ي  فق       العمك علىاعفششاحية بالمبةةةةةةةةةةةاركق   أند مجد  
إنها  اعحشعئ ادسةةةةبا قلق،  اليةةةةعق إلى تيةةةةر ة عا لة  سةةةةلمية   عل تغققى حك الد لشق  على حد   ما  بك  

تقب ب الماةةةقب  اليةةةيا ا  ققب القاتلة للشاةةةبت بما فق  ل   اغقر ل ممارسةةةة البةةةعف اليليةةةحقنق  1967عان 
فق األرض   لةا ةاتهلتيةةةةةةةةةةةةةة قب  فق العر ا   أنةد أ  الهةدت م  تعةامةك اللجنةة م  المجشم  المةدنق  ر   ا حقة 
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اليليةةةحقنية المغشلة  اسةةةبا قك  أمان  أخبي لشعز ز ممارسةةةة البةةةعف اليليةةةحقنق لغقر ا ققب القاتلة للشاةةةبت  
 أنبحة مبشبكة  تلا ئ المعلرمات الطيان ب  م  خعئ تعز ز الشعا  ، بما فق  ل 

، سةةةةةةةةةةلن المبةةةةةةةةةةاركر  فق معبض الغديث ع  الشحررات األخقبا فق األرض اليليةةةةةةةةةةحقنية المغشلة   
فق ال ةية ال ب ية، بما فق  ل  القدس    المبةب عة  الميةشمب للميةشرلنات ادسةبا قلية ققب  ي ال ةر  على الشرسة 

اليةةةةةةةةكا  اليليةةةةةةةةحقنقق  م  منازلهل فق حق   بحب البةةةةةةةةبةية   م  أتبز الغاعت الشق تل الشحبق إلقها الشهديد  
منازئ فق أحيا  أخبي فق  الأ امب  دن    إصةةةدار  اسةةةشمبالبةةةين جباح فق القدس البةةةبةية  بادضةةةافة إلى  ل ،  

فق قرر  اللطي البد  اليليةةةةةحقنقق  فق حميةةةةةة   مجشم سةةةةةلرا     ناة حالة أخبي  ق حالة  حق  القدس، ممك 
منازلهل  كما تل تيةةةلين ال ةةةر  على ز ا ا اععشقاعت الشعيةةة ية   دما لاألر   ال ي  يراجهر  تهجقب ا ليةةةكانا 

للقرا ضةةد اليليةةحقنقق ، بم  فقهل األليائ،  اعسةةشيزازات ضةةد نبةةحا  المجشم  فق البةةين   اعسةةش دان الميب 
 ليكا  م  خعئ إقعق القرات ادسبا قلية لغقهل باالعقاب الجماعق  إنزائ جباح، ف ع  ع 

يرم ا تق  إسةةةةةةةةبا قك  الجماعات   11أفا  مبةةةةةةةةاركر  أنا خعئ المراجهة العيةةةةةةةةكب ة الشق اسةةةةةةةةشمبت     
مغنشهل الحر لة  لحك  إضجا  تدأ سةةكا  قزا ضأملر  فق    انشها ها،   عد فشبا  جقزا م   ماير،أضار/نية فق  اليليةةحق 

   على  جا الشغديد، شةةك  العديد م  الشاةةب غات الشق النزاعتبكقز المجشم  الد لق على  تجد  األمد بيةةبف
 راعدات العيكب ة دسبا قك تقنما  عمأمب كقر  فق  عل الرعضات المشغدا ققب المبب    الميا نرابأ لى تها 

ا مبةب ع  انر   الدفاع ع  حقرق ادنيةا   انر  ”بعنرا   ع ةرا الكرن بس األمب كق تقشق مانرلرن     دمشا أض ة 
   األ ل م  “اعحشعئ العيةةةكبل ادسةةةبا قلق تغت ر  عيبةةة ض  ال ي   اليليةةةحقنية  لألليائ اليليةةةحقنقق   العا عت
  “  لة فاةةةةةك عناةةةةةبل ”ا  كأنا يدعل اععشبات المشزايد بإسةةةةةبا قك باعشلار ا   ل ، أ  الشاةةةةةعقد العيةةةةةكبل تد

بعد شةةةةةهب   م  انشها  العن ، لل يشاةةةةةد المجشم  الد لق لشد رر أ ضةةةةةاع حقرق ادنيةةةةةا   األ ضةةةةةاع     لك 
   كممائ على  ل ، ظلت المعاتب الغد  ضة إلى إسةةبا قك  بال  ع ادنيةةانية، مما أ ي إلى خقلة أمك  شةةعرر  

 م لقة بالكامك  لل ُضيمح إع تدخرئ مرا  ادقاثة ادنيانية إلى قزا 

حشى بعد اعنش ابات   لل تش قبأحد المبةةةةةةةةةاركق  إلى أ  سةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةات اعحشعئ ادسةةةةةةةةةبا قلية   أشةةةةةةةةةار  
اعحشعئ لل ضك   ” ل  إلى أ   سةةةةةةةةةبف  ب ي  الرزرا  اليةةةةةةةةةاتى نشنيا ر    بج  ت لاحة  ادادسةةةةةةةةةبا قلية األخقبا   
تهجقب  اسةةةةة   للغكرمة ادسةةةةةبا قلية، كما يش ةةةةةح م  الشحررات األمنية األخقبا فق القدسأ “سةةةةةياسةةةةةة تك  ر ة

 تزايد النبةا  اليةياسةق اليليةحقنق،   “سةغى”النحاق لليليةحقنقق ،  انشهاة الرضة  البا   لألمان  المقدسةة،    
المجشم   كانت تقش ق م   كك   ه ادجبا ات  فق المدينة    “مقليبيا مار ة”سلرة الببلة ادسبا قلية كة    حدا

م  بعض أشةةةةةةكائ اعحشعئ األنمب عد انية   لكق ت ي ا  الغكرمة ادسةةةةةةبا قلية الجديد أ  يشدخك لديالد لق 
اعن با   أض ةةةا ب   احشماعتإثارا الب ي  بايد  إلى  بطيا ا فق   ا الاةةةد ، أ ي تناةةةقف إ ارا أمب كية جديدا 

فق عهد الب ي  تبامف  بادضةةةةافة إلى  ل ،  لك  فق   ،  لل ضك  لشل  اعحشماعت  جر فق   ةةةةية فليةةةةحق 
 الميةةةةةةا كإلى   ةةةةةةية   لية كببي، تعك   “  ةةةةةةية عقار ة”ت   ةةةةةةية البةةةةةةين جباح م  ني  اليةةةةةةياق، تغرل

أض ةةةةةةةةةةةةةةا فق     تكيةةةةةةةةةةةةةةف  عمةا  ر ةاالجر ب ةة لق ةةةةةةةةةةةةةةيةة فليةةةةةةةةةةةةةةحق ،  تعبة البأل العةان  الغكرمةات األجنبيةة،  
 المشغدا  الرعضات

خقب بقلل مقائ أب المباركر    اسشبهدق ية فليحق  فق الرعضات المشغدا، للدعل  افيما يشعلى تشعبئة     
 بيةانةاتال”  أل اع نز لإزا  انهج جةديةد   اتلةاع  مر   عةا فيةا إلى  -األمق  العةان اليةةةةةةةةةةةةةةاتى لألمل المشغةدا بةا  كق  

فق   ق تيانات جرفا    األم   اعز  ار لكك م  ادسةةةةبا قلقق   اليليةةةةحقنقق   ، تدعل الميةةةةا اا فق الغقرق  الشق
  “أصةةغاب ال ةةمقب ”   تل الشأنقد على أ  “الملا ئ ببةةكك فعائ جا اليةةياسةةات  ادجبا ات الشق تقرض   ه 
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م  جمي  ال ل يةةات فق الرعضةةات المشغةةدا، بمةةا فق  لةة  عةةد  كبقب  مشزايةةد م  القهر  األمب كقق ، ضقةةد ر    
اليليةةةةةحقنية المغشلة، ممك اسةةةةةش دان إسةةةةةبا قك للعن  لشهجقب سةةةةةكا  القدس   ضببةةةةةكك مشزايد الغقا ى فق األر 

فق مهاجمة اليليةةةةحقنقق ،  ك ل    “الميةةةةشرلنق   القشلة األ  اش م ”لؤ البةةةةبلة ادسةةةةبا قلية   البةةةةبةية،  ترا
 أسلاب   يناميكيات الشاعقد األخقب فق قزا 

  البةةةةةعف، شةةةةةهد خعلها “نشنيا ر –  تغال  تبامف” م   ل ، لرحظ، بعد أر   سةةةةةنرات تمقزت تةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
راضةةةةةةةةةق  المرار  الما ية اليليةةةةةةةةةحقنية،  فبض  رانق  األمب كق ةيان إسةةةةةةةةةبا قك باعسةةةةةةةةةشقع  على المز د م  األ

بما فق  ل  تبةةديد الغاةةار على قزا،  -  “الياةةك العناةةبل لد لة  احدا”  ا    عناةةب ة  تمققز ة،  تبسةةين
شهجقب اليليةةةةحقنقق  خعئ عقد م  الزما ،  اليةةةةعق الميشرح حملة لأنبب  الطيان ب  الشرسةةةة  اعسةةةةشيحانق الها ك   

م    ه   تجنبت الشعامكرا بايد  ببةةةةةةةةةكك كبقب سةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةة الرعضات المشغدا  اجبا اتها،   لل ت قب إ ا  -لل ةةةةةةةةةل  
سةةةياسةةةات الب ي  اليةةةاتى تبامف   إل ا أ لر ة   أشةةةار أحد المبةةةاركق  إلى أ  اليبةةةك فق  لل تعحها الق ةةةاضا 

مقيةةةةةةةةمة     ققب  احدا، بما فق  ل  اععشبات بالقدس عاصةةةةةةةةمة  “سةةةةةةةةياسةةةةةةةةات بايد ”البا ضكالية  د جعلها اآل  
على اع عا  الكا ب بأ  الميةةةةةةةةةةشرلنات    الشأنقدسةةةةةةةةةةبا قك فق انشهاة للقانر  الد لق   بارات األمل المشغدا د

 ض، األمب ال ل ضمك  أ  ضمهد الحب ى ل ةةةةةةةةل إسةةةةةةةةبا قك لميةةةةةةةةاحات شةةةةةةةةاسةةةةةةةةعة م  أر لييةةةةةةةةت ققب شةةةةةةةةب ية
 ال ب ية  ال ية

غقرق اليليةةةةةةةةةحقنقق   لب كقق  المؤ دي   األم النرابفق الر ت نييةةةةةةةةةا، كانت  ناة أعدا  مشزايدا م      
،  انشقلرا م  اد انة الجرفا  إلى مغا عت تعز ز الميةا لة   شةهدت اعنش ابات الشبةب عية هام  أجل   العاملق 
 انر  األليائ  ”انشاةةةةةةةةةةةةارات سةةةةةةةةةةةةاحقة لممملق  ضحبحر  تبةةةةةةةةةةةةب عات تقدمية ممك  2020    2018عامق فق 

تغرئ  ا ك فق البأل    حاةةةةةةةقلةضمملر    النراب ؤع  أ    مك  اعشلار     “ العا عت اليليةةةةةةةحقنية  اليليةةةةةةةحقنقق 
  القهر    ر   األفةار ةة  األمب كق ر   البةةةةةةةةةةةةةةلةاب  األمب كق ر العةان  اخةك الةد ا ب اعنش ةاتيةة بمةا فق  لة  الةدضمقبالق 

ببةةةةةكك مشزايد أ  إسةةةةةبا قك تشاةةةةةبت كد لة    يدركر    األمب كقق  القهر  أظهبت اسةةةةةشحععات البأل األخقبا أ  
حبكات المقالعة  سةةةةةةةغف اعسةةةةةةةشممار  العقر ات  كما تزايد النبةةةةةةةا    فقد  عمرا  الشالق   “فاةةةةةةةك عناةةةةةةةبل ”

  المدينةالعدالة  الميا اا فق الجامعات األمب كية  مجال   لناباالقهر ل  

ياةةةةةك العمك أ  ت المشغدا  فق الرعضات الكببي لقد أصةةةةةلح م  الاةةةةةعف على العديد م  المنظمات    
م  أجك العدالة  الميةةةةةةةةةةةةةا اا فق الداخك ع  العمك فق مجائ الغقرق اليليةةةةةةةةةةةةةحقنية فق األرض اليليةةةةةةةةةةةةةحقنية  

، أ ي الشاةةةةعقد العيةةةةكبل 19-   حشى أثنا  جا غة كرفقد“اسةةةةشمنا ية إسةةةةبا قك”ض ةةةةع  فكبا      ا  - المغشلة
مظا بات كبقبا فق المد  األمب كية لدعل حقرق   دععان  ادسةةبا قلق فق قزا  الهجمات فق القدس البةةبةية إلى
 نبالات على ادنشبنت تدعر إلىفق  القرن  ق من بلباترا اليليحقنقق    أنبب عد  م  األش اص حشى اآل  

أر اح  ”حبكة   تدعل  منظماتبما فق  ل    -منظمة    160أنمب م     ثمة أض ا، “األمب كق بالكرن بساتاك  ”
 النا لة أيدت مبةةةةةةةةةةةب ع القانر  ال ل  دمشا -الدينية     الجماعاتحقرق المهاجب       جماعات، “اليةةةةةةةةةةةر  مهمة

  ال ل سلقت ادشارا إليا  ،س األمب كق ب الكرن  اع ر   ،مانرلرن

ا     ا  ال ة ن البةعبق ال ل ضحالف تش ققب سةياسةة الرعضات المشغدا تجاه إسةبا قك  فليةحق  ناب  أض ة 
ا فق العي  تغت اعحشعئ  تنبةةةةةةةةةب فليةةةةةةةةةحقنقق    ةيانم   مقاعت رأل تاةةةةةةةةة  تجب شهل الشق اسةةةةةةةةةشمبت عقر  

ادسةبا قلق  انكار حقر هل   ظهبت صةرر األليائ اليليةحقنقق  ال ي   شلرا على أيدل القرات ادسةبا قلية على 
الشقار ب محبرعات لل تك  فق اليةةةةةةةةةاتى حب اةةةةةةةةةة على تيةةةةةةةةةلين ال ةةةةةةةةةر  على ممك   ه لالاةةةةةةةةةيغات األ لى 

 نقر ررة تاضمز   جب دا ، ممكةادخلار  
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فق مراجهةةةةة  ةةةة ا الشغرئ الملغرأ فق البأل العةةةةان، فق الرعضةةةةات المشغةةةةدا  أمةةةةان  أخبي،  عةةةةا    
المبةةةةةةةةاركر  فق اعجشماع أع ةةةةةةةةا  اللجنة  المبا بق  إلى اععشبات بغالة معاملة إسةةةةةةةةبا قك لليليةةةةةةةةحقنقق  فق  

له ه ال اضة، ناشةةد المبةةاركر  اسةةش دان  تغطيقا     “ل فاةةك عناةةب ”اليليةةحقنية المغشلة باعشلار ا حالة   رضاأل
لجب مة ضةةةد ادنيةةةانية،   شةةةامكماةةةحلح  انرنق     ا الرار  فق المراثقى الد ليةأ   “الياةةةك العناةةةبل ”تعب ف  

فب طيا، فق إشةةةةةةةةارا إلى اعنشهانات الجيةةةةةةةةيمة المعب فة بأفعائ عإنيةةةةةةةةانية عند أع ضقشاةةةةةةةةب على ممائ جنرب    
أخبي   حشى اآل ، ترصةةةةةةةةةةةةلت لمجمرعة عبةية قم  المنهجق م   بك مجمرعة عبةية ارتكاتها فق سةةةةةةةةةةةةياق ال

منظمات المجشم  المدنق البا دا فق مجائ حقرق ادنيةةةةةةةةةةا  إلى اسةةةةةةةةةةشنشار ميا ه أ  إسةةةةةةةةةةبا قك تبتكف جب مة 
الياك العنابل بيبف سياساتها  ممارساتها فق األرض اليليحقنية المغشلة،  الشق تهدت إلى الييحبا على 

لقهر  اشعظيل حيازا ادسةةبا قلقق   ل   حاةةب االشبكقلة اليةةكانية  األراضةةق اليليةةحقنية لاةةالح ادسةةبا قلقق  القهر   
 فق جقرب مكشظة باليكا   ا حياتهلعلى حياب اليكا  اليليحقنقق  المغارر  ألراضقل

إعا ا صةةةةةةةاقت منظمات المجشم  المدنق المبةةةةةةةاركة العديد م  الشرصةةةةةةةيات الب ييةةةةةةةية للجنة، ممك    
تبةةةةةمك  عيشا تعز ز ادجبا ات المنا  ةةةةةة  بغقث الياةةةةةك العناةةةةةبل،  لمنا  ةةةةةةإنبةةةةةا  مبكز األمل المشغدا 

فبض  للياةةةةةةةك العناةةةةةةةبل م   بك المنظمات الغكرمية  ققب الغكرمية،  فبض حظب على األسةةةةةةةلغة   عل  
بةةةةةاركر  تشعقق    ك ل  إضةةةةةيا  البةةةةةب ية على المقا مة البةةةةةعبية  كما لالف الم،  إسةةةةةبا قك علىحظب نيحق 
  شعتاإنبا    جبي الشحبق إلىجبا ل الياك العنابل  اعضحها   عع ا على  ل ، معنق ب ملعرث عالمق 

 عالمق، كعملية تقر  ا الد ئ األع ا ، لغبد الدعل عبب اد ليمق 

،  أ  “مؤ ش ا”عام ا لل ضعد م  الممك  اعشلاره   50مبةةةةةةةةةةةةةةاركر  أ  اعحشعئ ال ل  ان أنمب م    أند 
ل ل ، سةةةةةةةةةةشكر    القم  المنهجق؛   للق ةةةةةةةةةةا  علىكافية   تعد لرحد اعام ا لل   30  من عملية اليةةةةةةةةةةعن المشر ية 

رض اليليةةحقنية  تبةة يا المبةةكلة ببةةكك صةةغيح    النيةةلة لمعيق  اليليةةحقنقق  فق األ ق ال حرا األ لى 
   سةةرا  المعاش  بعد اآل  سةةقنار ر افشباضةةي ا، تك  ر  ا   القرن  “الياةةك العناةةبل ”المغشلة، ع ينل ق اعشلار  

نانت الد ئ األع ةةا  تيةةعى جا دا م  أجك حك الد لشق  أ  حك الد لة الراحدا، يرصةةى باسةةش دان ماةةحلح  
 اعسةةةةشيا ا م  الشداتقب العزمة للشاةةةةدل    “على حطيقشا”ألنا م  المهل اععشبات بالرا     “الياةةةةك العناةةةةبل ”
على انشهانات حقرق ادنيةةةةةةةةةا  على   زأ  تبكالد ئ األع ةةةةةةةةةا    ضجف على ل ،  كك ه ا الرا     األ ل م ل

  حقر ةالشبديد على الميا لة باعشلار ا ضب را   جبي أرض الرا   ك حرا أ لى نغر حك سياسق  

 أشةةةةةةةةةةةةةةار مبةةةةةةةةةةةةةةاركر  إلى اسةةةةةةةةةةةةةةشحععةات البأل األمب كيةة الشق تظهب الةدعل المشزايةد تق  النةاخبق    
حقرق ادنيةا   اسةش داما ينشه   غظب اسةش دامها الدضمقبالقق  لب ن الميةاعدا العيةكب ة األمب كية دسةبا قك ب 

  “Ben & Jerry's” كانت المؤشةةبات ادضجاتية ادضةةافية  ق القبار األخقب ال ل ات  تا شةةبكة اآلض  كب ل  
للميةةةةةشهلكق  بأ  ينبةةةةةحرا  جديدا عرات ترجيا  بإنها  أعمالها فق الميةةةةةشرلنات ادسةةةةةبا قلية  ما نشج عنا م   

فق  لةةةةة       قةةةةةالعرا، دل ةةةةةا ابمةةةةةا  األمرائ    المبكز  لةةةةةدعرا  تجم   الشق  للمنظمةةةةةات األمب كيةةةةةة  الب غق  ققب 
المجشم  المدنق اللجنة      ع زخل مشزايد   له ا اليةبف،  عا ممملر  جر   كدلقك على  يةدسةبا قلالميةشرلنات  ل

 ق  الميؤ لق   صناع القبار األمب كق  الشياعك م لعن مان إلقهل فق الغياأ على   ا الزخل م  خعئ 

  اعجشماعاخششل الييقب البين نيان    
 


