ترهبمج دراسة هقل الميبو من التحر األحمر إلى التحر الميت

موافقة مجلس المديرين الثهفيذيين على ثقرير وثوصية هيئة الثفثيش الثبتعة للتهك الدولي تصأن طلة الثفثيش
واصهطن العبصمة 5 ،مبرس/آذار  – 2102فٕ اهخبشؾ ّاهـضرًٖ يً فتراٖر/ضتبػ ّ ،2102افق يسوس اهيدٖرًٖ اهخٌفٖذًٖٖ
هوتٌم اهدّهٕ ؿوٓ خّظٖج ُٖئج اهخفخٖص تـدى اهخحلٖق فٖيب إذا نبً اهتٌم كد ايخذل هشٖبشبح ّإسراءاح ؿيوٖبخَ تخظّط

اهيزاؿى اهّاردث فٕ ػوة اهخفخٖص اهخبط تترٌبيز دراشج ٌلل اهيٖبٍ يً اهتحر األحير إهٓ اهتحر اهيٖحّٖ .خـوق ترٌبيز
اهدراشج اهيذنّر تيلخرش ٖخغيً ٌلل اهيٖبٍ يً اهتحر األحير إهٓ اهتحر اهيٖح ّٖحؼٓ تدؿى نل يً إشرائٖل ّاألردً
ّاهشوػج اهفوشػٌٖٖج (األػراف اهيشخفٖدث).
ّكد ّرد ػوة اهخفخٖص يً اذٌخًٖ يً يٌؼيبح اهيسخيؾ اهيدٌٕ اهفوشػٌٖٖجُّ ،يب اهحيوج اهضـتٖج اهفوشػٌٖٖج هيلبّيج سدار

اهفظل" أّكفّا اهسدار "ّاخحبد سيـٖبح اهيزارؿًٖ اهفوشػًٌّٖٖٖ ،يً إحدْ اهيٌؼيبح اهدّهٖج غٖر اهحنّيٖج هحلّق اإلٌشبً،

ُّٕ اهيتبدرث اهـبهيٖج هوحلّق االكخظبدٖج ّاالسخيبؿٖج ّاهذلبفٖجّ .خيذل اهيٌؼيخبً اهفوشػٌٖٖخبً ،اهوخبً نبٌخب ٌلػج االخظبل
اهرئٖشٖج يؾ اهِٖئج ،اهنذٖر يً اهشنبً ّاهيزارؿًٖ اهفوشػًٌٖٖٖ تبهغفج اهغرتٖجّٖ .حدد ػوة اهخفخٖص ؿدداً يً اهيزاؿى
اهيخـولج تـدى االيخذبل هشٖبشبح اهتٌم اهدّهٕ ّاحخيبل حدّد أغرار ٌبسيج ؿً خظيٖى ترٌبيز اهدراشج ّؿً احخيبل خٌفٖذ

يضرّؽ هٌلل اهيٖبٍ يً اهتحر األحير إهٓ اهتحر اهيٖح اشخٌبداً إهٓ ترٌبيز اهدراشج اهيضبر إهَٖ.

ّٖأخٕ خيّٖل ترٌبيز اهدراشج يً ظٌدّق اشخئيبٌٕ يخـدد اهيبٌحًٖ خى إٌضبؤٍ تخيّٖل يً حنّيبح فرٌشب ّاهٌّٖبً ّإٖػبهٖب
ّاهٖبتبً ّنّرٖب اهسٌّتٖج ُّّهٌدا ّاهشّٖد ّاهّالٖبح اهيخحدث األيرٖنٖجّٖ .خّهٓ اهتٌم اهدّهٕ إدارث اهظٌدّق االشخئيبٌٕ
ّترٌبيز اهدراشج اهذٔ ٖضيل إؿداد خيس دراشبح فرؿٖج خخـوق تبهيضرّؽ اهيلخرشُّ ،ذٍ اهدراشبح ُٕ( :أ) دراشج
سدّْ؛ (ة) خلٖٖى تٖئٕ ّاسخيبؿٕ؛ (ر) دراشج هوتدائل (هفحط اهخٖبراح األخرْ اهيخبحج أيبى األػراف اهيشخفٖدث هيـبهسج

خدُّر حبهج اهتحر اهيٖح ّإٌخبر اهيزٖد يً يٖبٍ اهضرة يً خالل ّشبئل خخخوف ؿً اهتدٖل اهيحدد هٌلل اهيٖبٍ)؛ (د) دراشج

ٌيبذر هوتحر األحير؛ ّ (ٍ) دراشج ٌيبذر هوتحر اهيٖح.
ّكد رأح اهِٖئج فٕ خلرٖرُب أً "أحد أُى أُداف ترٌبيز اهدراشج ٖخيذل فٕ ّغؾ دراشبح خظبيٖى خحغٖرٖج أّهٖج ...يً أسل
اهيشبؿدث فٕ اإلؿداد هيضرّؽ يحخيل ُّ ،يضرّؽ ٌلل يٖبٍ اهتحر األحير إهٓ اهتحر اهيٖحّ ".خوُظح اهِٖئج إهٓ أٌَ ٌؼراً

هنًّ اهيٌػوق ّراء إسراء ترٌبيز اهدراشج ٖخيذل فٕ اهيضرّؽ اهيلخرش؛ فئً اهـيوٖبح اهيؤدٖج إهٓ ٌلػج اخخبذ اهلرار فٖيب

ٖخـوق تبهخيّٖل ّاهخٌفٖذ يشخلتالً خيذل ،تحنى خـرٖفِب ،سزءاً يً ؿيوٖج إؿداد اهيضرّؽ .نيب الحؼح اهِٖئج أً رشبئل
األػراف اهيشخفٖدث اهيػبهتج هوتٌم اهدّهٕ تئدارث اهظٌدّق االشخئيبٌٕ كد ٌظح ؿوٓ أً شٖبشبح اهتٌم اهدّهٕ ّإرضبداخَ
اهيخـولج تبإلسراءاح اهّكبئٖج ّاهسّاٌة اهيبهٖج ّاهخّرٖدٖج إلسراء دراشج اهسدّْ ّاهخلٖٖى اهتٖئٕ ّاالسخيبؿٕ شّف خُػتَقّ .هذا،
فلد رأح اهِٖئج أً ترٌبيز اهدراشج ٖلؾ غيً ٌػبق اخخظبظِب.

ّكد اشخـرغح اهِٖئج تـٌبٖج نالً يً ػوة اهخفخٖص ّرد سِبز اإلدارثّ ،كبيح تزٖبرث يٖداٌٖج إلشرائٖل ّاألردً ّاهغفج
اهغرتٖج ،حٖد اهخلح تيشؤّهًٖ حنّيًّٖٖ ،يلديٕ اهػوةّ ،ييذوٕ اهيسخيؾ اهيدٌٕ ّاهلرًّٖٖ اهفوشػًٌّٖٖٖ .اٌخِح اهِٖئج
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إهٓ أٌِب "خضـر تبهرغب ؿً اشخٖفبء اهػوة هنبفج يـبٖٖر األُوٖج اهفٌٖج اهشخج اهيٌظّط ؿوِٖب فٕ اهفلرث اهخبشـج يً
إٖغبحبح ".0111
ّاؿخترح اهِٖئج أً يلديٕ اهػوة ٖذٖرًّ تّاؿد كوق يضرّؿج ،يذل احخيبل حدّد خأذٖراح تٖئٖج شوتٖج ؿوٓ اهتحر اهيٖح؛

ّاحخيبل حدّد آذبر شوتٖج ؿوٓ يظبدر اهيٖبٍ اهحبهٖج هشنبً اهغفج اهغرتٖج؛ فغالً ؿً كغٖج إغفبء اهضرؿٖج ؿوٓ يب ٖسرٔ
حبهٖبً يً اشخٖالء ؿوٓ اهيٖبٍ يً حّع ٌِر األردً ّيً اهتحر اهيٖح .غٖر أً اهِٖئج هى خّط تئسراء خحلٖق تضأً يب إذا نبً
اهتٌم كد ايخذل هشٖبشبح ّإسراءاح ؿيوٖبخَ فٖيب ٖخـوق تترٌبيز اهدراشجّ ،ذهم تشتة ّسّد ؼرّف يـٌٖج خبظج ّفرٖدث
ّؿدى ّغّش اهرؤٖج فٕ ُذٍ اهيرحوج.
ّأضبرح اهِٖئج إهٓ أً تـع تّاؿد اهلوق هدْ يلديٕ اهػوة خـنشِب تبهفـل ّذبئق ترٌبيز اهدراشج ،يذل أً "ٌلل ّيزر
اهيٖبٍ كد ٖؤدٔ إهٓ حدّد آذبر تٖئٖج شوتٖج نتٖرث ؿوٓ اهتحر اهيٖح(ّ )...أً ٌُبم درسج ؿبهٖج يً ؿدى اهٖلًٖ تضأً يب كد خنًّ
ؿوَٖ ُذٍ اٗذبرّ".اؿخترح اهِٖئج أً اهلغبٖب اهرئٖشٖج اهيخـولج تبهيضرّؽ اهيلخرش هٌلل يٖبٍ اهتحر األحير إهٓ اهتحر اهيٖح هى
خزل يحالً هوخدكٖق ّاهخيحٖط .نيب هفخح اهِٖئج االٌختبٍ أٖغبً إهٓ أً اهيراحل اهيختلٖج يً ترٌبيز اهدراشج خضخيل ؿوٓ إسراء
يفبّغبح ّاهخّظل إهٓ اخفبق تًٖ األػراف اهيشخفٖدث ؿوٓ اهيشّدث اهٌِبئٖج هدراشبح اهسدّْ ّدراشج اهتدائلّ .شٖـلة

ذهم اإلفظبش ؿً ُذٍ اهيشّداح ّإخبحج فخرث يً اهّكح هـلد سوشبح اشخيبؽ ؿبيجّ .أكرح اهِٖئج تأٌِب خدرم أً ترٌبيز
اهدراشج ُّ ؿيوٖج يـلدث شٖبشٖبً ال خزال سبرٖجّ .الحؼح أٖغبً أً األػراف اهيشخفٖدث هى خخخذ كراراً شّاءً تضأً اهيغٕ
كديب فٕ خٌفٖذ اهيضرّؽ اهيلخرش أّ تضأً ضنوَ اهٌِبئٕ ّخظيٖيَّ .أً ُذٍ ؿيوٖج يـلدث كد خشخغرق شٌّاح ؿدٖدث حخٓ ٖخى
اهخّظل إهٓ خشّٖج هولغبٖب اهيِيج.
ّهفخح اهِٖئج االٌختبٍ إهٓ أً خّظٖخِب ال خحّل دًّ إينبٌٖج اهخلدى يشخلتالً تدؿّْ خخـوق تباليخذبل ّاهغرر ،فٕ حبل يب إذا
كرر اهتٌم يشبٌدث اهيضرّؽ اهيلخرش هٌلل اهيٖبٍ يً اهتحر األحير إهٓ اهتحر اهيٖح أّ أٔ تدٖل ذٔ ظوج.
ّٖينً االػالؽ ؿوٓ اهّذبئق ّاهيشخٌداح اهيخـولج تػوة اهخفخٖص ،تيب فِٖب اهػوة ٌفشَّ ،رد سِبز إدارث اهتٌمّ ،خلرٖر
اهِٖئج ،ؿوٓ اهيّكؾ اإلهنخرٌّٕ اهخبهٕ :اهراتػ .
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