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   مدخل 1
  جرائمت والاكعلى مدار سنوات االحتالل الطويلة من االنتهارتكبت دولة االحتالل اإلسرائيلي  ا

  جريمة  دون اقتراف المحتل  من  على الفلسطينيين    واحد    يمر يوم  ال  يكاد    ، بل ما ال يمكن حصره
والتعذيب واالحتجاز التعسفي والنفي  واالعتقال  ن للقتل  و الفلسطيني   ض  تعر    إذبحقهم،    ا  أو انتهاك

أراضيهم،   عن  القسري  والهدم والتهجير  الجماعية،  المبرر و   والعقوبات  غير    ين التخريب 
الفلسطينيين ضو المحتل  د  م  تع و   .م لكاتهلممت  ظروف    ع  سياسات   صعبة    معيشية    في  جراء 

الحصار واإلغالق ومنع دخول المواد الغذائية واإلمدادات الطبية ومنع التنقل، ووضع اليد على  
ممتلكات واستباحة  ونهبها،  وسلبها  واستغاللها  الطبيعية  وثرواتهم  إلنشاء    مه مواردهم  ومصادرتها 

اإلسرائ  علىيلي المستوطنات  اإلسرائيلية  يهم،  أراض  ة  المستوطنات  عدد  بات  في بحيث  القائمة 
في حين تجاوز عدد المستوطنين    ،وبؤرة استيطانية مستوطنة    300  نحو الضفة الغربية والقدس  
   1. مستوطن لفأ 680في األرض الفلسطينية 

اإل االحتالل  المستوطنار سوتواصل سلطات  توسيع     2019 و يولي  /تموز ففي  ،تائيلي سياسة 
  ،استيطانية   وبؤرة    مستوطنة   21  في وحدة سكنية 2400 إنشاء نحو على  دولة االحتالل    فقتوا

وحدة استيطانية،    6100  حو ن لى  إ  2019موافق على بنائها في العام  ليصل إجمالي الوحدات ال
وحدة    10400مناقصات لبناء    2020فبراير من العام    / اطـبش   طرحت دولة االحتالل في كما  
أعلنت حكومة االحتالل اإلسرائيلي  فيما    2، المقامة في الضفة الغربية   ات وطنمستال ة في  سكني

 
1– https://news.un.org/ar/story/2021/07/1079422 
 
 الخاص ررالمق تقرير،  الجماعي العقاب على التركيز مع ،الشرقية  بما فيها القدس   ،المحتلة  الفلسطينيةي  األراض في  إلنسانا حقوق  حالة  -2

وثيقة رقم ) 1967  عام منذ  المحتلةالفلسطينية  األراضي   في اناإلنس حقوق  بحالة المعني  ،A/HRC/44/60  بتاريخ  يوليو  / تموز  3(، 
 . 3ص  ،2020

https://news.un.org/ar/story/2021/07/1079422
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وحدة استيطانية    3144مصادقتها على بناء    2021أكتوبر من العام  تشرين األول/    27في  
والمصادرة لألرض الفلسطينية، واستمرار معاناة االستيطاني  ر التوسع  ي استمرا نع ، ما ي3جديدة 

 المستوطنين.   له من   ن العنف الممنهج الذي يتعرضو و سة  ا يالس جراء هذه  لسطينيين  الف

كونهم من يسيطر على  ،  الذي يواجه الفلسطينيين   الحقيقي    التهديد  لقد أضحى المستوطنون اليوم  
حقهم المشروع في ممارسة حق تقرير  بين  ول بينهم و ح  ن وي  ي ة ويمنع الفلسطينيي ن األرض الفلسطي 

والسيادة   موار ة  ائمالدالمصير  والطبيعيةوثرو   دهمعلى  المائية  أصبح  .اتهم    المستوطنون   كما 
ممتلكاتهم، جراء اعتدائهم واستهدافهم  و مصدر الخطر األول الذي يستهدف أرواح الفلسطينيين  

للت  السكانية  مجالمتكرر  ثرواتهم  واستهداف    الفلسطينيين  ممتلكات  هموتدمير   همتخريبو عات 
 من  اء  اعتد  أو   لهجوم    وممتلكاتهم  ض الفلسطينيينمن تعر    لو يوم  ال يخ بحيث  الزراعية والحيوانية،  

 4.المستوطنين 

الفلسطينيين  ل  والنتائج   ثر األحصر وتحديد    أن  في  ال شك   الجارية والمستمرة بحق  النتهاكات 
ال  ضحىأقد    أمر   غاية  لتشمل   ؛ صعوبةفي  تمتد  باتت  التي  االنتهاكات  هذه  شمولية    جراء 

  العمل والتعليم والصحة ولم  و السكن  و تنقل  الفي  الفلسطينيين    حق   من   ا  ءدب ،  فةاك  مناحي الحياة
األ   واشمل  علىح لسر  النظيفة  صول  والمياه  في  إ  ال  و صو   ،الغذاء  وحقهم  واألمان  األمن  لى 

 الحياة.
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https://www.aljazeera.net/news/2021/10/27/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-

2 
 

 . الفلسطينيين وممتلكاتهم حقب   ن و ا المستوطن ء نفذهاعتدا 930 نحو 2020رصدت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان خالل العام  -4

https://www.aljazeera.net/news/2021/10/27/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-2
https://www.aljazeera.net/news/2021/10/27/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-2
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ر و  الممارسات  على  كون  اإلسرائيليةغم  حقيقة    واالنتهاكات  الكافة،   ىلد  معروفة    أضحت 
رياته ومتابعة أوضاع وشؤون الفلسطينيين  ان وح عنية بحقوق اإلنسلية المت الدو الجها  وتحديدا  
  لم تزل معاناتها مجهولة  وأماكن فلسطينية    هناك تجمعات    ن  إفالفلسطينية المحتلة،    ضر في األ

معروفة   استهداف    هتعاني ما  مرغم  الب الكثير،  من    وغير  و   ومتواصل    ممنهج    من  ضع  بهدف 
  ، ى مغادرتها والرحيل عنهام علهإلجبارهم ودفع   تمالهايصعب اح   ة  يشي مع  سكانها في ظروف  

أو لكونها مناطق يرغب المحتل    ،ها وإلحاقها بالمستوطنات القائمة ئة الظروف لضم  هي ت لوذلك  
 جديدة عليها.  ومستوطنات   في استهدافها وإقامة بؤر  

الحوار   لتعميق  الفلسطينية  المبادرة  في  قمنا  و لقد  ) قراطي الديمالعالمي  المرأة (  مفتاحة  ومركز 
القانو لإل تسلالجتماعي  ني وارشاد  المناطق الضوء على هذ  ط يبمحاولة  ا  ه  لزراعية  والتجمعات 

المهمشة  ابهدف  ،  والبدوية  الفلسطيني لفت  يعانيه  لما  هذه   ،النساء  وتحديدا    ون،النتباه  في 
استهداف    المناطق نحو قث  و و   ،ين مستمر    وانتهاكات    من  الملالنتها  مارة  است   528  نا  رتكبة  كات 

عما    فضال    ، وقلقيلية  طولكرم و   جنين و   طوباس   : ت الشمال األربعة اظفمحا  يفخالل ستة أشهر  
جمع   من  واالجتماعي  القانوني  لإلرشاد  المرأة  مركز  به  لضحايا    قانونية    إلفادات    وتوثيق    قام 

  مات  لو عممن    جمعه  م  على ما ت  ني   ومب ق  موث   قانوني    وذلك لتقديم تحليل   ،االنتهاكات من النساء
 . ينياتبحق النساء الفلسط  من المستوطنين  النتهاكات الجاري ارتكابهامضمون اة و هي ماعن 

التقرير تهدف  إلى  وبالنظر   الغاية من هذا    استنادا    ،لالنتهاكات  قانوني     لى تقديم تحليل  إكون 
مجلس األمن الدولي    قراران و نسوق اإلقح أحكام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لى  إل
المعنيةحد وت  ، (1325) للجهات  الممكن  القانونية  األدوات  المجتمع  سواء    ، يد  صعيد  على 

الرسمية الجهات  أو  لحماية  في  استخدامها    ،المدني  االنتهاكات  هذه  الضحايا مواجهة 
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أم  لمساءلة م    وأيضا  وإنصافها،   أو  أو حر    ر  ن  االن   ذ  نف  ض  ارتأين تاكاتههذه  فقد  تناول هذا  ،  ا 
 : تينوفق الخطة والمنهجية التالي أساسية م قساأ أو محاور   ة التقرير في أربع

 وتحديد المنظومة القانونية التي تحكمها.  ،الطبيعة القانونية لألرض الفلسطينية : توضيح أوال  

 . ةهمشة والمستهدفلمفي المناطق ا المرتكبةمستوطنين النتهاكات : اا  ثاني 

   .ت تهاكانية الناشئة عن هذه االنؤولية القانو : تحديد المسا  ثالث 

 : خاتمة وتوصيات. ا  رابع
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 ة لألرض الفلسطينية وحتديد املنظومة القانونية اليت حتكمهاالطبيعة القانوني 2

 الفلسطينية  ضالطبيعة القانونية لألر 2.1

سيطرة    ينيةسطالفل  ضاألر   د  عت   تحت  وقعت  حرب    ئيلياإلسرااالحتالل  قوات  التي  أعقاب  في 
ع حزيران  من  إطار  1967ام  الخامس  ضمن  تندرج  محتلة،  الهاي    أراضي  ومفهومها  الئحة 

البرية قوانين  )  1907  لعام لعام    وأيضا    ، (وأعرافها  الحرب  الرابعة  جنيف    1949اتفاقية 
ية لدولعشرات القرارات اأعمال األمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية و   هأكدت  ام  وهذا  *،حتالل لال

 **.ومجلس حقوق اإلنسان عامة لألمم المتحدةية الألمن والجمعالصادرة عن مجلس ا 

  ةالفلسطيني   ضيترتب على انطباق وصف األرض المحتلة على كافة األر   ، ساسوعلى هذا األ
خضوع  بما فيها القدس الشرقية،    ،1967ات اإلسرائيلية في العام  قو يطرة العت تحت سالتي وق

القانون األساس باعتباره  ومبادئه،  إلنساني  ولي االقانون الدسكانها ألحكام  ية و األرض الفلسطين 
  تلة رض المحسكان األ  وتطبيقه في تنظيم حقوق سريانه    ه واحترامب   لتزاماال  الواجب على المحتل

تجاه السكان المدنيين وممتلكاتهم والموارد والثروات   هوالتزامات المحتل  حقوق    وأيضا    ،اماتهمتز وال
 

  "تعتبر أرض الدولة محتلة    :بقولها  يالحرب حتالل  اال  1907ية الهاي الرابعة لعام  فاقة الحرب البرية الملحقة بات ئحمن ال  42رفت المادة  ع  *
   .السلطة بعد قيامها"مارس فيها هذه ن أن ت تي يمكحتالل سوى األراضي الوال يشمل اال ،لجيش العدوعلية حين تكون تحت السلطة الف

،  1968ن األول  كانو   19( الصادر بتاريخ  23  -د)  2443عية العامة رقم  قرار الجم  ،ثال ال الحصرعلى سبيل الم   ،لقراراتمن هذه ا  **
رقم   العامة  الجمعية  بتاريخ  24  -د)  2546وقرار  الصادر  األول    11(  الجمع  ،1969كانون  العوقرار  رقم  ية  ( 25  –د  )  2727امة 

  3005القرار رقم  و ،  1971كانون األول    20تاريخ  الصادر ب     2851م  ة رقلجمعية العامرار اوق  ،1970كانون األول    15ر بتاريخ  الصاد
تشرين    29اريخ  بت   3240القرار رقم  و ،  1973كانون األول    7بتاريخ    3092، وقرار الجمعية العامة رقم  1972كانون األول    15بتاريخ  
القرار رقم   و  ،1977ول  كانون األ  13بتاريخ    32/91والقرار    ،1975بر  ديسم  /كانون األول  15بتاريخ    3525قرار رقم  وال  ،1974الثاني  

ول ألاانون  ك  11بتاريخ    45/74  رقموالقرار    ،1988ول  األكانون    6بتاريخ    43/54  رقم  والقرار  ،1988  ولاألكانون    6ريخ  بتا  43/58
   .2018ديسمبر  20بتاريخ  255/ 73والقرار   ،2017 برديسم 20بتاريخ  240/ 72والقرار رقم  ،1990
عام   446والقرار    ،1969عام    271منها القرار    ،بعةانطباق اتفاقية جنيف الراكدت  أ  ت التيالقرارا العديد من    مندر مجلس األصأكذلك  
 . 1979عام   452والقرار  ،1979
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في هذه    متعاقد  ئيلي هي دولة طرفإلسرادولة االحتالل ا  أن    خصوصا    5،ة رض المحتلاأل  في
 . 1951ربع لعام ف األاتفاقيات جني ى إل  1951تموز  6بتاريخ انضمت   إذ ،التفاقياتا

أو  الوضع القانوني لألرض الفلسطينية    لى عدم تأثرإ  ،في هذا الصدد  ،م اإلشارةهمولعل من ال
إذ لم    *،اق أوسلو ب اتفرض الفلسطينية في أعقالطة الفلسطينية على األالس  قيامل  نتيجة  اختالفه  

األرض  هذه  الدو احكام  أل   وفقا    ،تزل  لقواعد   محتلة    ا  أرضوقواعده،    ليلقانون  القانون    تخضع 
فتوى محكمة العدل الدولية    بوضوح    ه ، وهو التوصيف الذي تبنته وأكدت وأحكامه   الدولي اإلنساني 

جاء    إذ  تلة، المح   الفلسطينية  ضفي األر الفصل  انونية الناشئة عن تشييد جدار  الق  بشأن اآلثار 
  ومنظمة   إسرائيل بين 1993 عام منذ االتفاقات من د  عد  عق   و   ،وأخيرا  توى )من الف  77في الفقرة  

مختلفة تفرض الفلسطينية، التحرير في   االتفاقات،  تلك  واشترطت ، طرف كل على التزامات 
السلطات إسرائيل قل تن  نأ أمور، جملة تي  لا ياتوالمسؤول  السلطات بعض الفلسطينية إلى 

  عمليات  جرت   وقد  ، المدنية وإدارتها عسكريةال سلطاتها  ، ةالمحتل سطينية فلال ض األر  في  تمارسها
 .  ( ...ومحدودة  جزئية بقيت  كذل أحداث بعد من  وقع لما نتيجة   ولكن هذه، النقل

 

المتحدة،  ت   -5 لألمم  العام  األمين  فقرير  اإلسرائيلية  بما  المستوطنات  المحتلة،  الفلسطينية  األرض  القدي  الشرقية،فيها  الجوالن و   س   في 
 . 4، ص 2014فبراير شباط/  A/HRC/25/38 ،12م ، وثيقة رقالسوري المحتل

*   ( الفلسطينية  اإلسرائيلية  المرحلية  االتفاقية  إبرام  حتم  الضواشنطن(  بتاريخ   فةول  واشنطن  في  غزة  وقطاع  سبتمبر  أيلول/    28الغربية 
الذي  أ  -ةغز القاهرة )  اتفاق)محل    حلتالتي    ،1995 المباد،  1994مايو  أيار/    4م في  بر أ  ريحا(  بأوسلو    ئوإعالن  وهو  ،  1المعروف 

 13 في األمريكية مدينة واشنطن في فلسطينيةومنظمة التحرير ال إسرائيل  وقعته  الذي االنتقالي  ات الحكم الذاتيترتيب إعالن حول المبادئ و 
 . 1993 سبتمبرأيلول/ 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
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  72  الفقرة ي/انظر -) األخضر الخط )  بين الواقعة اضير ألا 1967 عام في  إسرائيل احتلت وقد
  إسرائيل  بين مسلحال الصراع خالل االنتداب ن زم لفلسطين ةابقالس الشرقية دحدو وال -أعاله

 إلسرائيل   وكان  ، محتلة يأراض  األراضي هذه كانت  العرفي الدولي القانون  وبموجب ،واألردن
 األراضي،   هذه ذلك في  بعد  التي حدثت  لألحداث ن كي  ولم.  ل باالحتال القائمة السلطة وضع  فيها
 وجميع  ،الحالة  تغيير هذه إلى يؤدي  أثر ي  أ أعاله، 77 إلى 75 الفقرات في ينالمب  النحو على
 وضع  لها  إسرائيل   زالت   ال و  ، محتلة  يأراض زالت   ال  ،الشرقية القدس فيها  بما   ،راضياأل هذه

 6.باالحتالل  القائمة السلطة

المنط هذا  األر   ،لق ومن  االتفاقياتب   ، الفلسطينية   ضتبقى  التي  رغم  ظمة  من  تهارم أب   الثنائية 
إسرائيل، و  دولة  مع  الفلسطينية  المتحدة رقم    رغمب التحرير  لألمم  العامة  الجمعية    67/19قرار 

، الذي أقرت فيه  2012نوفمبر  تشرين الثاني/    29الصادر في اجتماعها السابع والستين بتاريخ  
العامة الأل   الجمعية  دولة غير عض مم  فلسطين صفة  المتح   و لمتحدة منح  األمم   أرضا  ،  دةفي 

ساس في تنظيم وتحديد التزامات الدولي اإلنساني باعتباره القانون األالقانون    يهاعل  يسري   محتلة
 . هومسؤوليات   اإلسرائيليالمحتل 

إليه اإلشارة  يقتضي  ما  هذا    ،ولعل  مجموعفي  أقرتها  المجال،  التي  اأحك  الضمانات  تفاقية  ام 
بحمجنيف   المدالمتعلقة  السكان  الحرب،  نياية  وقت  في  دنيالمان  كالس  حقوق اية  لحمين  ين 

إلجبارهم على التنازل عن حقوقهم المقررة بمقتضى   غالل  است أو    إكراه    األرض المحتلة بوجه أي  
االتفاقية  من  الثامنة  المادة  نص  في  جاء  إذ  االتفاقية،  لألشخاص  )   :هذه  يجوز    ميين المح ال 

 
  A/ES- /27310لة رقم الوثيقة المحت  الفلسطينية األرض في جدار  تشييد عن ناشئةال  القانونية آلثارا بشأن  الدولية العدل محكمة فتوى  -6

 (. 113-101و 77إلى  75) ورد هذا التأكيد في الفقرات  ،2004تموز   13بتاريخ 
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أي    التنازل جزئيا  ن  م   حال    في  كلية    األحوال  ب  أو  لهم  الممنوحة  الحقوق  ه  هذ  مقتضىعن 
 .إليها في المادة السابقة، إن وجد( التفاقية، أو بمقتضى االتفاقات الخاصة المشارا

  م األشخاص المحميون الذين يوجدون في أي  حر  ال ي  )   :علىالتأكيد    47  كما تم بمقتضى المادة
ب   حال    بأي    محتل     ليم  إق كي وال  ا   فية  أية  بالمن  يطنتفاع  تغيير  أي  بسبب  سواء  االتفاقية،  رأ هذه 
د  عق  ي    اتفاق    حكومته، أو بسبب أي    مؤسسات اإلقليم المذكور أو  ى حتالل األراضي علال  يجة  نت

ي  اضر األبين سلطات اإلقليم المحتل ودولة االحتالل، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل  
و ( هامن   زء  ج   أو   المحتلة حتله،  ب ذا  عن  الفلسطينيون  تنازل  لو  لهم  ى  الممنوحة  الحقوق  عض 

المحتل يتضمن أو يمنح    مع   خاصا    وا اتفاقا  برمأ   ، أو1949جنيف الرابعة لعام  ية  اتفاقبمقتضى  
المدنيين  أو مزايا  المحتل حقوقا   للسكان  الممنوحة  الحقوق  جني   تنتقص من  اتفاقية  ف  بمقتضى 

االتفاق ل  قيمة  فالة،  رابعال أو  التنازل  هذا  ي  مثل  إذ  القانون   قواعدإلى    استنادا    باطال    اتفاقا    د  ع، 
قرته االتفاقية الرابعة من حقوق  ما أبمراعاة وتطبيق    ما  ، ومن ثم يبقى المحتل ملز  همحكاوأ  الدولي

 .وما فرضته على المحتل من التزامات

 في األرض المحتلة  نسانالقانون الدولي لحقوق اإل اتفاقيبتطبيق اتل المحت التزام 2.2

األ  أسلفنا    ض ر تخضع  كما  ا ألحكا الفلسطينية  حيث لقا م  من  اإلنساني  الدولي  األصل    نون 
با  أنه  محتلة،    عتبارها أرضا  والمبدأ  المحتلة غير  الفلسطينية  األرض  لى جانب  إ   ، تسري على 

القانون،  الدو   هذا  الد لياالتفاقيات  للقانون  اإلنسان  ق حل ولي  ة  دولة وق  عليها  صدقت  التي 
 . االحتالل اإلسرائيلي 

كون على  و  االتفاقيات    رغم  والدولة  عالقة  ال   ظيم تن  ى عل   ة  قاصر هذه  المواطن  واألجانب  بين 
لواليتها،  ال  الدولية    ن  إف خاضعين  العدل  االحتال   ادعاء   رفضت محكمة  اإلسرائيل دولة    يل 
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رض الفلسطينية المحتلة، وبالتالي ال يوجد عليها  باأل ا  له قة  هذه االتفاقيات ال عال   بأن    ا ريره تبو 
إذ    لسكان المدنيين في األرض الفلسطينية المحتلة، ى ا عل   اقيات بتطبيق هذه االتف   قانوني    التزام  

المحكمة   ال   أن  اعتبرت  حقوق  واتفاقية  الدوليين  األ العهدين  على  تسري  الفلسطينية  ر طفل  ض 
بتطبيق العهد    الدولة ملزمة    أن  التي اعتبرت  اإلنسان،    حقوق ة  جنيه ل ما استقرت عل إلى    استنادا  

لت المحكمة في ردها على  بل عل    ، يس هذا فحسب ول   7، جنبية حيثما تمارس واليتها في دولة أ 
 وجهة  قبول للمحكمة يمكن  ال.  .. )   هما بأنه: بيق وتط   العهدين سريان    بشأنعاء اإلسرائيلي  االد 
 27 من أكثر مدار على  ظلت إسرائيل  تحتلها التي ضاألر  نأ حظ تال أنها كما . لإسرائي   نظر 
 إسرائيل  ممارسة وعند  .اللحت باال  ةائمالق القوة  باعتبارها اإلقليمية  لواليتها تخضع   سنة

 الخاص الدولي العهد بأحكام ة  ملزم تكون  فإنها األساس، هذا على لها المتاحة  لصالحياتا
 أية وضع بعدم ملزمة   فإنها ذلك، على وعالوة    .ة في قالث وا واالجتماعية االقتصادية  بالحقوق 
 السلطات إلى تصاصخ اال  فيها انتقل التي الميادين في الحقوق  هذه ممارسة وجه  في عراقيل

 . الفلسطينية( 

لزم المادة الثانية من االتفاقية  إذ ت  ل،  قية حقوق الطففابالنسبة الت   ا  مقائ ذاته  الحكم    كما اعتبرت
وتضمنها لكل    ،ةدول األطراف الحقوق الموضحة في هذه االتفاقي م التحتر أن ) الدول األطراف ب 

وبالنظر لخضوع    ،ومن هذا المنطلق  . ( ...تمييز من أنواع ال  يخضع لواليتها دون أي نوع    طفل  
الفل فعليا  ينسطاألطفال  دو اللو   يين  االحتالل،  ية  احترام لة  اإلسرائيلي  االحتالل  دولة  على  يجب 

 8.ات الناشئة عن هذه االتفاقية في األرض الفلسطينية المحتلةمالتز اال لوتطبيق وتحم  

 
 . 108-105 اتفقر ال، نفسه المصدر –7

 . 113و  112 انت الفقر  ،نفسهر المصد –8
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األساس هذا  الفلسطيني   ، وعلى  الفلسو يخضع  األرض  في  اتفاقيات  سريان  إلى    لةمحتال  طينيةن 
  وبالتحديد   ، عن مواثيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان  ، فضال  هاوانطباق  نياإلنسان الدولي  القانو 
واجبة السريان والتطبيق في    ا اتفاقيات  الدولية لحقوق الطفل باعتباره  يةاقتفالوان  ان الدولي االعهد

احترام   وجوب  ويتطلب  يقتضي  ما  الفلسطينية،  دوتطبي األرض  لي  اإلسرائي   االحتالل  ولةق 
 ا في األرض الفلسطينية المحتلة. مات الناشئة عنهتزالالا

 في األرض الفلسطينية المحتلة  ون سيدااشئة عالن اتهاباحترام وتطبيق التزامالتزام دولة االحتالل  2.3

حتالل،  واالية  الدولتدابير الحماية الخاصة بالمرأة في حال النزاعات    عزز مجلس األمن الدولي
ن األول/  تشري   31في   الصادر  1325والسالم واألمن( رقم  المرأة  قرار )ره  داخالل إصوذلك من  

 خطةاألمم المتحدة   دعم تنفيذ   نهكد مضمو ي أالذ  ،4213في الجلسة رقم    2000أكتوبر عام  
  ل ح ياتعمل  في القرار صنع  جميع مستويات في المرأة  مشاركة زيادة إلىترمي    ستراتيجيةا عمل

 ،الميدانية  المتحدة  األمم عمليات في إسهامهاالمرأة و  دور م، والى زيادةالسال  لوإحال صراعاتلا
،  اإلنسانية والمساعدة اإلنسان  حقوق   وموظفي نية  المد والشرطة العسكريين  المراقبين بين خاصة

 السالم،  حفظ عمليات الجنساني في المنظور  لمراعاة استعداده علنأ كما 

 : ما يلي ل بالدو ار لقر االب كما ط

إلىطل  ي    -9 الدولي كامال   احتراما   تحترم أن المسلح الصراع في ألطرافا  جميع ب   القانون 
 االلتزامات سيما وال  مدنيات، باعتبارهن خاصة  ،  وحمايتهن  تافتي وال النساء حقوق  على  المنطبق
 لعام  اإلضافي  لهاو كو ت وبرو  1949 لعام جنيف اتفاقيات  بموجب األطراف هذه على  المنطبقة 
 جميع على القضاء  واتفاقية ،1967 لعام وبروتوكولها 1951 لعام الالجئين واتفاقية  ، 1977
 األمم واتفاقية ،1999لعام   تياري خ اال لهاتوكو وبرو   1977 لعام المرأة  ضد التمييز أشكال
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 مايو   /رأيا 25 في  ن المؤرخي   يناالختياري  وبروتوكوليها 1989 لعام الطفل لحقوق  المتحدة
 الجنائية للمحكمة األساسي روما  نظام من الصلة ذات األحكام االعتبار في  تضع وأن ، 2000
 .الدولية

 الفتيات تحمي خاصة   تدابير خذتت  أن إلى ةلح مسال الصراعات في األطراف يدعو جميع  -10
 بتصااالغ  اسيم ال  المسلح، الصراع حاالت في  الجنس أساس على القائم العنف من والنساء

 الجنسي.  لإليذاء خرى األ   واألشكال

 ومقاضاة  العقاب من لإلفالت نهاية   وضع عن  الدول  جميع مسؤولية على  يشدد  -11
 المتعلقة تلك  ذلك في بما  الحرب،  وجرائم اإلنسانية ضد لجرائماو  يةالجماع اإلبادة عن المسؤولين

 هذا في ويؤكد،  العنف، الأشك نم هير وغ جنسي    عنف   من والفتيات النساء له تتعرض بما
 9.أمكن  حيثما الصلة، ذات  والتشريعات العفو  أحكام من الجرائم تلك استثناء ضرورة الصدد،

  ملزمة  مم المتحدة  في هيئة األ  بصفتها عضوا  ي  رائيلساإل  تالل دولة االحإن  ، فومن هذا المنطلق
  ومن ثم    *،أة واألمن لمر با  قةتعلالمالدولي    من ألاة قرارات مجلس  باحترام ومراعاكغيرها من الدول  

 م:مراعاة واحتراعليها واجب 

 يزالتمي  أشكال جميع على القضاء  اتفاقية بموجب األطراف هذه على المنطبقة االلتزامات  -1
 . 1999لعام  االختياري  وبروتوكولها ،1977 امعل المرأة  دض

 
القرارلإ  –9 هذا  جانب  أى  األص،  عدر مجلس  القرارات  من  ا ديد  عام    1674والقرار    ،2005عام    1612القرار  )  :منها  ،لصلةذات 

  2106  انالقرار و   ،2010ام  ع  1960والقرار    ، 2009عام    1894و  1889و  1882  اتوالقرار   ،2008عام    1820والقرار    ،2006
 . 2019عام   2467 والقرار ،2015عام  2242 والقرار ،2013عام  2122و
 .(قا وفق هذا الميثاس األمن وتنفيذهقرارات مجل يتعهد أعضاء "األمم المتحدة" بقبول ) :على 25مادة لافي ميثاق األمم المتحدة  نص  -*



 

15 
 

 حاالت  في  س جن لا اسسأ على  القائم ف عن ال نم  والنساء يات فت ال تحمي  خاصة تدابير وضع    -2
 الجنسي.  لإليذاء خرى األ   شكالواأل االغتصاب سيما  ال المسلح، الصراع

تتعرض المسؤولين مقاضاة  -3  أشكال من  هوغير  جنسي    ف  ن ع  من  والفتيات النساء له عما 
 العنف. 

ال  الجرائم استثناء  -4 المرأة والطفلة في  المسلحةالواقعة على   حيثما العفو  كامح أ من  نزاعات 
 . أمكن

وسياسة صادرة عن مجلس األمن   ا  دولي   يقتضي هذا القرار باعتباره توجها    ،ذا األساسى هوعل
االتفاقية    زامات الناشئة عنلت الايلي  سرائ اإل  دولة االحتالل  قي بالدولي ضرورة ووجوب احترام وتط

  تين يلمرأة والطفلة الفلسطين ق او قح   بخصوص  د المرأة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ض
فضال  ينت مدني  ماارهعتب با التزامها    ،  الحقو عن  هذه  وضمان  بحماية  والمالحقة  والمساءلة  ق 

 المقاضاة لمن ينتهكها ويتجاوز أحكامها. 

 األغوار مناطقيف املرتكبة املستوطنني كات نتهاا 3

القانون  حظرت أحكام وق المتعلقة بحالة االحتال  ليدو الواعد  الحربياإلنساني  ص  ن  ا  تحديدو   ،ل 
لعام    49لمادة  ا الرابعة  جنيف  اتفاقية  وترحيل    ،1949من  بنقل  القيام  االحتالل  دولة  على 

 ،النص السالففي  حظر  ال  د  عبل ي  ،  سبهذا فح وليس    *،المحتلة  ضلى األر إسكانها المدنيين  

 
في    * الرابعة  49ادة  الم  نصجاء  جنيف  اتفاقية  الفظ  ح )ي    :من  أو  الجماعي  الجبري  النقل  منر  نفيهم  أو  المحميين  لألشخاص    ردي 

ومع ذلك، يجوز   .كانت دواعيه  محتلة، أيا   ، محتلة أو غيرى خر اضي أي دولة أ  أر   ىإل  ول أأراضي دولة االحتال  ىالمحتلة إل األراضي
 قهرية. وال يجوز أن عسكرية    أمن السكان أو ألسباب  ينة، إذا اقتضى ذلك مع محتلة   لمنطقة   أو جزئي     كلي    االحتالل أن تقوم بإخالء   لدولة

اإلخالء  ىتب عليتر  األشخاص    عمليات  امالمحنزوح  إطار حدود  في  إال  المادية.   ألراضييين  الناحية  ذلك من  يتعذر  لم  ما  المحتلة، 
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الر   كما يتضح من  ال مجال ألي    ا  مطلق  ، حظرا  وأحكامها  االتفاقية   نصوص   لىع  سميالتعليق 
خ   استثناء   فحسب  10، ليه ع  روج  أو  هذا  أكدت  ، وليس  االس  عدم    بل  ه  ورفض    تيطانمشروعية 
المتحدة  عشرات   لألمم  العامة  الجمعية  عن  الصادرة  و   ومجلس  القرارات  الدولي  مجلس  األمن 

 *.نسانحقوق اإل

 

حتالل التي تقوم  دولة اال ىوعل .طاععمال العدائية في هذا القمواطنهم بمجرد توقف األ ىهذا النحو إل  ىعل نقولينويجب إعادة السكان الم
  أن    ومن المناسبة الستقبال األشخاص المحميين،من توفير أماكن اإلقامة    ممكن    حد     ىأقص ىإل  اإلخالء هذه أن تتحقق  بعمليات النقل أو

ويجب    .دةائلة الواحمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العواأل من وجهة السالمة والشروط الصحية  رضية  م    في ظروف    ى جر االنتقاالت ت  
 .ادوثهبمجرد حمليات النقل واإلخالء إخطار الدولة الحامية بع

السكان  ألخطار الحرب، إال إذا اقتضى ذلك أمن   خاص     بشكل    معرضة    خاص المحميين في منطقة   يجوز لدولة االحتالل أن تحجز األشال
 .(اضي التي تحتلهااألر  ىمن سكانها المدنيين إل زءا  ل أو تنقل ج ح  ر  ال يجوز لدولة االحتالل أن ت   .يةقهر  عسكرية   أو ألسباب  

الدو   .سون ي مال  سالي  -10 القانون  منظور  من  اإلسرائيلية  االمجل  .ليالمستوطنات  صامد  فلسطينية()  قتصادي ة  عام   ،87عدد    ،دورية 
 . 21-19ص ،1992

*
كانون    15خ  بتاري   27الدورة    3005والقرار رقم    ،1971كانون األول    20( الصادر بتاريخ    26  -) د  2851مة رقم  ار الجمعية العاقر  

والقرار   ،1974تشرين الثاني    29بتاريخ    3240قم  والقرار ر   ،1973كانون األول    7( بتاريخ    28  -) د  3092والقرار    ،1972األول  
ول  كانون األ 13تاريخ  ب   32/91والقرار  ،1977تشرين األول  28بتاريخ   5/ 32والقرار رقم  ، 1975 ول كانون األ 15بتاريخ    3525رقم 

  4  في  44/40والقرار    ،1988ول  األكانون    6بتاريخ    43/54  رقم   والقرار  ،1978انون األول  ك  18بتاريخ    33/113  رالقر وا  ،1977
 تها،وعدم مشروعيالممارسة  هذه  رفض    ة عن الجمعية العامة التي تؤكد من خاللها سنويا  ر وعشرات القرارات الصاد،  1989ول  األكانون  

مجوأ قر الس  صدر  من  أكثر  الدولي  ا  ار  ألمن  شرعية  عدم  رقم    :منها  ،لمستوطناتبخصوص  أكد    1979لسنة    446قرار  أن الذي 
الجاري    بما ذلك  ،بوقف االستيطان  1979لسنة    452ر رقم  والقرا  ،ينية غير شرعاالستيطان ونقل السكان اإلسرائيليين لألراضي الفلسطي 

 ون األول كان   23بتاريخ    2334ار رقم  والقر   ،1980لسنة    478  والقرار  ،1980لسنة    465ار  ر القو   ،تراف بضمها القدس، وبعدم االع  في
 . رعية المستوطناتعدم ش كدأالذي  2016
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 يطانلمتالزمة مع االستا اتاالنتهاك 3.1

ا   الحديث عن  المرتكبة   نين مستوط ال  نتهاكاتقبل  الفلسطيني   في   وممارساتهم  المحتلة  األرض  ة 
االستيطان  لى أن  إ  شارةاإلمناطق األغوار الفلسطينية، أرى من األهمية بمكان    فيالنساء    بحق

الي ئ اإلسرا األرضه  يذ تنفجاري  لي  المحتلة  الفلسطي   في  مواطنينية  وإسكان  نقل  دولة    عبر 
لى األرض  إرائيليين ترحيل لإلسوالقل ة الن قف على عملي لم ي  االحتالل المدنيين في هذه األراضي

العمل مجموعة    ت تمخضوإنما    ، المحتلة الدولي    من االنتهاكات ألحكام  كبيرة    عن هذا  القانون 
 لعل أهمها:  ،لحقوق اإلنسان للقانون الدولي تفاقيات الدوليةالول هواعدقو اإلنساني  

المسأ   -1 التي  غلب  بناتوطنات  أ  قيمت أ    هاؤ تم  ادرتها  مص  تتم  خاصة    ذات ملكية    راض  على 
من حيث الجوهر والمبدأ    مخالفة    ة تنفيذ أعمال  ولغاي  ، دون وجه حقمن  ن أصحابها الشرعيين  م

ا الدولي  ألحكام  صراحة  ن انسإلالقانون  نصت  التي  الخاصة  لىع  ي  الممتلكات  وعلى   ،حرمة 
من الئحة الهاي المتعلقة    46كما يتضح من نص ومضمون المادة    ،حصانتها بوجه المصادرة

األ  )  :1907عام    عرافهاوأ   الحربنين  بقوا شرف  احترام  وحقوقهاسينبغي  األشخاص    رة  وحياة 
 . الملكية الخاصة( . ال تجوز مصادرةينية الد ئر عاات والشقدعت الم خاصة، وكذلكوالملكية ال

العامة لغايات لدولة االحتالل اإلسرائيلي    أن    ، بال شك  ،وهذا ال يعني  الممتلكات  حق استخدام 
انون الدولي اإلنساني،  قال  ى محمية بمقتض  والممتلكات العامة هي أيضا    اضيألر ن، فااالستيطا

لها ارتكابها والقيام بها،    يز القانون الدولييج  ال  ال  وأعم  غايات  ي  ف  لمحتل استخدامهاوال يجوز ل
من    55نصت المادة  ، إذ  وإنما على المحتل استخدام هذه الممتلكات وفق ما هو مسموح وجائز 

ول إداري ومنتفع من  ؤ مسال تعتبر دولة االحتالل نفسها سوى  )   :على  1907  عامهاي  الئحة ال
والمبا واأللا نيالمؤسسات  والغابات  التيالزراع راضي  عمومية  والتي    الدولة  تملكها   ية  المعادية 
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وإدارتها وفقا    توجد في البلد الواقع تحت االحتالل. وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات
 (. فاعنت عد االلقوا 

تلكات  مم الالدونمات من  فآال وتدميره ب المحتل ترتب على إقامة وإنشاء المستوطنات تخري  -2
الفلسط أو إلنش  اءسو ،  يةينالزراعية  الطرق  ومن لشق  عازلة  مناطق  للمستوطنات،  أاطق  اء  مان 

ي   ما  الدوليألحكام    استنادا    د  عوهو  مبر    تدميرا    وقواعده  القانون  ويتللممتلكات  ر غير  ض  عار ، 
دولة االحتالل    ى حظر عل)ي  ى  التي نصت علبعة  من اتفاقية جنيف الرا  53يخالف نص المادة  و 

أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات   بأفراد   قبتة أو منقولة تتعلثاخاصة    ممتلكات  أن تدمر أي  
ذا  ه  ا  ي حتمأو التعاونية، إال إذا كانت العمليات الحربية تقتض العامة، أو المنظمات االجتماعية

 .التدمير(

المستوطن أ  -3 يقاسو صبح  وث مو ن  ينيي الفلسط  ن مو ن  المائية اردهم  األ  رواتهم  المحتلةفي    ،رض 
بكثير    صص  ى ح عل  ن لو ويحص الفلسطيني  جمح  تفوق  التقديرات و ما يحصل عليه  تشير  بل  ن، 

يعادل  إ ما  على  والمستوطنين  اإلسرائيلي  المحتل  حصول  المائية 80لى  الموارد  من   %
مسطيني الفل يخص  20ل  قابة  ما  نسبة  فوجا  11.طينيينللفلسص  %   الدولية البعثة قرير ت ي  ء 

 أجل  من   19/17بمقتضي القرار  لس حقوق اإلنسان،  مج   لهاشك  التي   لتقصي الحقائق  لمستقلةا
اإلسرائيلية بناء  آثار في التحقيق  واالقتصادية  والسياسية المدنية الحقوق  على المستوطنات 

 فيها بما لمحتلة،ا يةطين الفلس ء األرضحاأن  جميع الفلسطيني في بشعلل ةقافي والث  واالجتماعية

 
 م، "رق2009(، طبعة أولى  "المياه  على في الحصول الحق ان الفلسطينيين من"حرم  المياه صفو )تعكير  مة العفو الدوليةتقرير منظ  -11

 وما بعدها.  19ص   ،"MDE 15/ 027/ 2009ثيقة لو ا
لمستوطنين على مياه الينابيع  نساني الستيالء اإلالتأثير اة، المحتل األراضي الفلسطينية في اإلنسانية الشؤون  تنسيقمكتب ، األمم المتحدة

 ص وما بعدها. ، 2012 ، آذاررير خاصتق الفلسطينية،
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، مقابل  المياه يوميا    تر منل  400  نحوعلى    ي يحصل سرائيلالمستوطن اإل  أن  الشرقية،   القدس
 12.فقط ا  لتر  20-10لى إوقد تصل  ، في اليوم ا  لتر  73حصول الفلسطيني على  

يت  فرضئي مالا إمداداتهم  في نقص   نم هانون عي ما تعويض  نيلفلسطينيل  ى ن س ولكي  عليهم   تة، 
االحتالل  من  20  نحو  راءش  دولة  من سنويا    لمياهلاحتياجاتهم  %  مياههم ها  شراء  أي  ي  ت ال ، 

 13الفلسطيني. المائي المخزون  من  يستخرجها المحتل 

الفلسطينية،  ان  و المستوطن   ب  ه  ن  -4 الطبيعية  سلطات    إذلموارد  االت حاالأجازت  رائيلي  إلسل 
واستخراج الموارد الطبيعية الفلسطينية، من مقالع حجارة  للمستوطنين القيام باستغالل الثروات و 

الميت   ومواردالبوتاس   والطبيع  فضال    14،وثرواته   البحر  للمناطق  السياسي  االستغالل  ة  عن 
 *.تين الفلسطيني 

المدن  تترتب   -5 إحاطة  السك  على  ب ة  اني والتجمعات  محاصرتها    اتوطن المست الفلسطينية 
واتساعها تطورها  دون  و والحيلولة  ومجاراتها  عدم  بالتالي  ،  تزايد  مواكبتها  من  تشهده   ما 

 ترتب على إحاطتها وتطويقها بحزام    لقدس العربية التيالحال مع مدينة ا  يه   كما  ،ديموغرافي  
اإلسرائيلية  المستوطنات  عليها    فرض  ام  واتساعها،  نموهاوقف    من  النهاية    فاظ االحت في 

 
الدولية  –12 البعثة    والسياسية  المدنية الحقوق  على إلسرائيليةا  المستوطنات بناء  آثار في لتحقيقا أجل منالحقائق  تقصي  ل  تقرير 

 . 25، ص  A/HRC/22/63قم ، وثيقة ر المحتلة الفلسطينية األرض أنحاء جميع في نيالفلسطي  للشعب والثقافية واالجتماعية واالقتصادية
 . 22/03/2021ه العالمي بمناسبة يوم الميا مشترك فياصح انه الفلسطينية، بي وسلطة الميا يين الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسط -13

14- Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied 
since 1967, A/HRC/40/73, 15 March 2019, Par. Number,57. 

 االقتصادية ساتاسي ال أبحاث ت معهداالستفادة، منشورا  ظيمتع وآليات االستغالل سطين، محدداتفل في الطبيعية اردالمو   ،وليد مصطفى  *
 .42، ص 2016)ماس(،  يالفلسطين 
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على  ،  التي كانت عليها قبل االحتالل ذاتها  فية  الكيوب   ، أو تطور  دون نمو   من  ناطقها العمرانية  بم 
 لتوسع. ات سكانها في ااحتياج تزايد الرغم من 

ت إومما  اإلشارة  الخصوص،    ،ليهجدر  هذا  محاصرة  أفي  سياسة    قهاوخن   سطينيةالفل  المدنن 
وأكدت  ياس تبنتها  رسمية  تنفيذها  سة  مالعدي ضرورة  اد  االستيطانيةن  والمخططات    ، لمشاريع 

اضي واألر   الدولة"... ويجب االستيالء على أراضي    :لتي جاء في مضمونهاكخطة دروبلس ا
المزرو  حاغير  التوط    ال  عة  السكنيةبغرض  التمركزات  بين  الواقعة  المناطق  في  حولها  ن    ، وما 

من الصعب على    كون وسي   ،ناطق خرى في هذه المأ    عربية    كان دون قيام دولة  قدر اإلم  لةيلو للح 
تواص تشكل  أن  السكانية  تجزئته  سياسية    ووحدة    إقليميا    ال  األقلية  حال  بالمفي  ت ستعمراا 

ل الضفة ضوء المفاوضات الجارية حول مستقب  في   ..."   :ء في موضع آخر منهاجاو   ."اليهودية
ل  بفض  اسية  أس   بصورة    ، ففي هذه الفترة سيتقرر كل شيء  نتسابق مع الزمنأن  لنا  ح  يص  الغربية

 15."لحقائق التي نوجدها في هذه األراضي...ا

وتخريب  ت   -6 الفلسطينيةدمير  المستوطنين  است   جراء،  البيئة  األر خدام  اضي والمستوطنات 
م المجاورة  و   ا  ب  ك الفلسطينية  المستوطناتلفمخ لللنفايات  والحضريةناالص  ات  فضال  عية  عن    ، 

العتعم   مياهها  وضخ  إطالق  المستوطنات  من  العديد  على لفاومخ ادمة  د  السائلة  مصانعها  ت 
الفل الزراعية  المحاذية  األراضي  ملهاسطينية  و   بب  تس ا  ،  تدمير  آ إفي  الدونمات  ف  التالف 

 
سسة نشر مؤ  ،البتراوي خالد  :مراجعة ،محجوب عمر :ترجمة ،لمدن في الضفة الغربيةسرائيلي لالتنظيم الهيكلي اإل ،نطوني كون أ -15

 . 204ص   ،1995  ي، كانون الثان ولىالطبعة األ ،يروتب  ،الدراسات الفلسطينية
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واستخدامها بعد  هذه األراضي  غالل  مكانية است النعدام إ  وأيضا    ،، جراء تلف مزروعاتهاالزراعية
 16ة.مناطق غير صالحة للزراع  أضحت عمليا   أن

 انتيطالسوني لالتكييف القان 3.2

والتصرفات التي    فعالمن األ  لى سبيل الحصر جملة  ع  1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام  حددت  
ء بنص المادة جا  إذ،  تفاقيةلال  يمة  جس  مخالفات    بكونها  المكيفةمن األعمال    قترافها عمال  ايجسد  
تتضمن أحد    لتيهي ا  ليها المادة السابقةإالمخالفات الجسيمة التي تشير  "  :من االتفاقية   147

التالية ا  ، األفعال  أو مم   خاص  أش  بحق رفت  قت  إذا  العمد  القتل    :تفاقية باال  محمية    تلكات  محميين 
م  الآ وتعمد إحداث    ،بعلم الحياة  ذلك التجارب الخاصةفي    بما  ، لة الالإنسانيةالتعذيب والمعامو 

أو   أو الضرار  أشديدة  البدنية  بالسالمة  النقل  ،صحةخطيرة  أو  والحجز    ،ع شرو المغير    والنفي 
المشروع عل  ،غير  المحمي  الشخص  فيوإكراه  الخدمة  المالقوا  ى  المعاديةت  بالدولة  أو    سلحة 

يحاك  حقه  من    هحرمان  أن  بصفي  وفقا    قانونية    ورة  م  متحيزة  الل  وغير  هذه  تعليمات  في  لواردة 
الرهائن  ،االتفاقية وا   ،وأخذ  نحو  وتدمير  على  الممتلكات  الضرورة    غتصاب  تبرره  ،  يةالحرب ال 

   ."وتعسفية  غير مشروعة   وبطريقة   ر  كبي   على نطاق  و 

االإلى  وع  وبالرج  مع  تالزم  م ستيطما  مصادان  وأ للملك   ونزع    رات  ن  األراضي    رتدميعمال  يات 
الفلس والخاصة  اال   ،هاوتخريب  طينيةالعامة  مفهوم  انطباق  الذي  نجد  الجسيمة    تضمنهنتهاكات 

 
 :وص ذلكظر بخصن ا -16

تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان في األراضي   لمعنية في التحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التيتقرير اللجنة ا
 .(A\50\463 – P. 166-165-107 1995. 22 Septemper)محتلة لا

https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201712_made_in_israel 
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4073 
 

 

https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201712_made_in_israel
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4073
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  واسع، وعلى وجه    تمت على نطاق    قد  نهاكو ،  النص السالف على هذه الممارسات   وأشار إليه
أن  بق  كما س  ،كونها روعيتها  دم مشعن ع  ، فضال  ية ن م ت واالحتياجات الحربية األلبامتطلل  مغاير  
المحتل أصال  حظ  ي    داف  وأه  غراض  أ تمت لخدمة ومنفعة    ،أشرنا بها على صعيد    ر على  القيام 

 . سبابمهما كانت المبررات واأل المحتلة ضاألر 

ضمن    ة  ستيطان صراح ع االضو مو رابعة  من االتفاقية ال  147المادة    جدرا م إعد  منم  وعلى الرغ
الن  للمتعطاق  الحصري  الجسيمداد  والخطيرة  خالفات  أعقاب  ألحكام هذه  ة  تم في  فقد  االتفاقية، 

اإلغفال    تدارك  ذلك األطرافه  وتالفي هذا  الدول  خالل  ،  من  الصريح  من  دولة إدراجها  نقل 
اإمواطنيها  االحتالل   األر لى  )اض  قائمة    (الستيطانلمحتلة  كونها  ب   فةو الموصفعال  األضمن 
ربي بموجب نصوص وأحكام  لح ا  حتاللألحكام وقواعد قانون اال  جسيمة    ات  مخالفو ب  جرائم حر 

المكمل التفاقيات جنيف األبروتوكول جنيف األ المبرم عام  ول  إذ جاء في نص    ،1977ربع 
المادة  مضمو و  المت تفاقي اال  : تنطبق أحكام1"  : ولاألمن بروتوكول جنيف    85ن    ع معلقة بق ات 

واالتهاالن  انتهاكاكات  مكملات  االجسيمة  على  القسم  هذا  بأحكام  بذلك  نتهاكات  واال   اتنتهاكلة 
محددة في  نتهاكات العن اال فضال   ، األعمال التالية عد  ت    :4 ... وكول"لحق "البروت الجسيمة لهذا ال

االتفاقيات وفي  السابقة  "ال  هاكاتتنا  مثابةب  ،الفقرات  اللحق  لهذا  إبروتوكولجسيمة  اقت  "  ت  رفذا 
 :اقيات أو اللحق "البروتوكول"تففة لالمخال د  عن عم

د  أ. االقيام  بولة  األإنقل بعض سكانها  حتالل  تح  ضر لى  ترحيالتي  أو  نقل كل  أ ل  تلها  و  أو 
األر  سكان  األر   المحتلة،  ضبعض  تلك  نطاق  خارجها  ضداخل  ن م  49ادة  للم  مخالفة  ، أو 

 تفاقية الرابعة... الا
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وذلك مع    ،البروتوكول" بمثابة جرائم حربا اللحق "تفاقيات ولهذة لالجسيمات النتهاكالتعد ا  .5
 . دم اإلخالل بتطبيق هذه المواثيق"ع

أدرج مح  كذلك  االحتالل  ميثاق  دولة  نقل  الدولية  الجنايات  األر إمواطنيها  كمة  المحتلة   ضلى 
 : ائم الحربجر )  : ةمن ميثاق المحكم في نص المادة الثامنة جاء  إذرب، ضمن نطاق جرائم الج 

  إطار خطة   رتكب فيعندما ت    ال سميافيما يتعلق بجرائم الحرب،    اختصاص    لمحكمةيكون ل  -1
 .الجرائم سعة النطاق لهذهوا و في إطار عملية ارتكاب  أ ،عامة  أو سياسية  

 :""جرائم الحرب يلغرض هذا النظام األساسي، تعن  -2

  فعل   أي    ، أْي: 1949غسطس  أ   آب/  12  في  رخة مؤ ال  فاقيات جنيفت ال  نتهاكات الجسيمةاالأ(  
ا الممتلكات  أو  األشخاص  ضد  التالية  األفعال  أحكام من  تحميهم  ذات   لذين  جنيف  اتفاقية 

 :الصلة

 . القتل العمد :1

 . التعذيب أو المعاملة الالإنسانية، بما فى ذلك إجراء تجارب بيولوجية  :2

 . لجسم أو بالصحة خطير با  لحاق أذىأو إ ة  دي شد  ناة  ث معاد إحداتعم   :3

اك ضرورة دون أن تكون هن من  واالستيالء عليها    ، واسع النطاق بالممتلكات  لحاق تدمير  إ  :4
 ... عابثة ون وبطريقة  عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقان 

في    ة،سلح مة الالدولي  خرى للقوانين واألعراف السارية على المنازعاتب( االنتهاكات الخطيرة األ  
 ية: التال من األفعال  فعل   أي   :ابت للقانون الدولي، أيالث  نطاقال
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مدنيين ال يشاركون    أو ضد أفراد    ،هذه ضد السكان المدنيين بصفتهم    د توجيه هجمات  عم  ت   :1
 ... في األعمال الحربية مباشرة  

  إلىين  مدني لا اهسكانمن    أجزاء    أو غير مباشر، بنقل   مباشر    قيام دولة االحتالل، على نحو  :  8
أو   تحتلها،  التي  سكاناألرض  كل  نقل  أو  المحتلة  إبعاد  هذه   األرض  داخل  منهم  أجزاء  أو 

 ...(. األرض أو خارجها

اوعلى   ا  ،ساسألهذا  نطاق األالستيطان اإلسرائيلي في  يندرج  المحتلة ضمن  الفلسطينية    رض 
ن خطط  وم    يمة ر الج   بارتكاب هذه  ر أمن  ءلة ومالحقة م  ما يقتضي مسا  *ومدلولها،  جرائم الحرب 
 . ن نفذهاالرتكابها وم  

 
 املرأة  حبقاملستوطنني انتهاكات  4

 مضمون االستمارات واإلفادات 4.1

باح ق العثات  امت  الحوار  لتعميق  الفلسطينية  )المبادرة  والديمقراطية    نحوبتوثيق    مفتاح(المي 
 خالل فترة  ،  المستهدفة  اطقلمن في ا  لنساءلها اكات التي تعرضت  لطبيعة االنتها  ( استمارة  524)

أشهرإلى    امتدت  زمنية   في30/6/2020ية  ولغا  2020/ 1/1من    ستة  محددة  مناطق  في   ،  
 . ( جنينو  قلقيليةو   ابلسن و  أريحاو  طوباس)

 
  9بتاريخ  ،  1967ينية المحتلة منذ عام  الفلسط إلنسان في األراضيي بحالة حقوق ا ص لألمم المتحدة المعن المقرر الخا  مايكل لينك،دعا    *

إلى   المجتمع،  ويولي تموز/   إنشاء  الدولي  حرب  اعتبار  جريمة  اإلسرائيلية  نظام    المستوطنات  ا رومابموجب  للمحكمة  لجنائية األساسي 
 .الدولية

https://news.un.org/ar/story/2021/07/1079422 
 
 

 
 
 

https://news.un.org/ar/story/2021/07/1079422
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أ  تم حصر وتحديد  المرتوقد  االنتهاكات  بعد  هم  فادات ت واإلاالستمارا  مضامين هذهتفريغ  كبة 
 :بالتالي
، في ساعات  كنسالماالمستوطنين في مجموعات    حام اقت ب ا  نهمضمو   ق  تعل    ا  انتهاك  112  -1

وأال الفجرليل  وترويع  وقات  بالضرب  واالعتداء  التنكيل  بأعمال  والقيام  الساكنين،  ، 
وذلك في ظل    انات المياه، تابعة كحظائر المواشي وخز والممتلكات ال  وتخريب المحتويات 

اإلسرائي   قوات    وجود  االحتالل  جيش  وعدم  من  اأ  التدخل لي  بأي  لقي و  لمنع    عمل    ام 
االعالمستوطنين   هذه  تنفيذ  )تدمن  بين  ما  تنفيذها  وقت  استغرق  التي    7  -3اءات 

 .(ساعات
مضمونها  عل  ت  ا  انتهاك  167 -2 مجموعات  ق  في  المستوطنين  المحاصيل  ب   بقيام  إتالف 

وحر  األش المزروعة  واقتالع  وسرقة  قها  و الجار،  الزراعية  وإتالف  يل،  محاصالمعدات 
تالل اإلسرائيلي وعدم  د قوات االح و ج و في ظل    وذلك اه،  وخزانات المي   كية ستيالبالت  البيو 

 ات. تدخلها لمنع المستوطنين من تنفيذ هذه االعتداء
راعية  أراضيهم الز ول  خدع الفلسطينيين من  ع المستوطنين ومن بتجم    تقتعل    ا  انتهاك  176 -3

الزيتون،   لقطف  أو  المحاصيل  ا  ا  يان وأح  لجني  من  للعناية    ضر األ  لى إل  لوصو منعهم 
الشرطة   وأحيانا    ، االحتالل اإلسرائيليمن جيش    ت  د قواو ج و وذلك في ظل    ،بالمزروعات

 ا. منهم تدخل   دون أي   ،اإلسرائيلية
المستوطن اعتداء    29  -4 ب   ،ن و نفذها  الدهال طإ وتعلقت  أو  النار  المتعمد  ق  رشق  س  أو 

وجود  رغم  على  ،  وعودتهم منها  رسالمدا  إلىل ذهابهم  طفال والطفالت بالحجارة خالاأل
 االحتالل اإلسرائيلي. ت قوا

ب   اعتداء    15  -5 أتمثلت  وإطالق  الالمستوطنات  مياه  نابيب  فتح  على  مزروعات العادمة 
 . يلةطو   ت  فترا ية لهامحاذ ة الة والمناطق السكني الفلسطيني 
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الفلسطيني   اعتداء    25 -6 العامالت  لها  المست   اتتعرضت  اإلسر داخل    من ائيلية  وطنات 
 المستوطنين. 

 
االنتب   ما  ولعل في مجمل  يلفت  التي  اه  ،  الفلسطينيين   بحق  ن و لمستوطن ا  ارتكبهااالنتهاكات 

   :يقهاث وتو  فيها اتتهاكاالن  رصدفي المناطق التي تم  ،النساء بمن فيهم 
I.  وأحيانا    ،د قوات جيش االحتالل اإلسرائيليو جو في ظل  ات  قوع جميع هذه االنتهاكو  

  مستوطنين الع  ن مل  واتالقك  تلمن    حالة تدخل    ل أي  لم تسج  ذلك  رغم  على  ، و تهشرط
االعتداءات تنفيذ  لحماي   ، من  التدخل  م  أو  يتعرض  ة  لهذه    يين سطينالفلمن  ن 

 . عتداءاتاال
II.  لهمومنع الفلسطينيين من التصدي    المستوطنينية  حماكان لاالحتالل  جيش  د  و ج و  ،

و   الت حيث  الحاالت  عديد  تدخ  ثقت  جيش  ي  فيها  لمل  من  االحتالل  الفلسطينيين  نع 
المستوط   التصدي علهجمات  فضال  منالى  نين  وممتلكاتهم،  منعه    زلهم  عن 

 ن. و ووقف أعمال الحرق والتدمير التي يقوم بها المستوطن رك تدان فلسطينيين مال
ي  وهذا   جلي  ظ ما  م  ا  هر  وثقها  التي  اإلفادات  القان بمجموع  لإلرشاد  المرأة  وني  ركز 

لدة  على ب   ،2020  أيار  15خ  بتاري   ، ن و ءات التي شنها المستوطنعتداواالجتماعي لال
الإل  ،صرةق وبلدد ممن    يشرقالوب  جن ى  نابلس،  جنو ة  ينة  الواقعة  مدينة    ي  ببورين 

 *.نابلس

 
من بلدة قصرة، تصف    دة  ، لسي 19/6/2020رشاد القانوني واالجتماعي بتاريخ  ركز المرأة لإلفادات التي وثقها ماإل  ىحد إفي    جاء  *
وأ  ش المستوطنيين    تها لهجوم  سر عورها حال تعرض منزلها  ال  ارتعبت    ... )  :15/5/2020بتاريخ  من عشرات  بنائي  أخوف على  من 

النوافذ، وجلسنا في غرفة  أ و   ،وزوجي قاموا بضرب  غلقنا  األ  واحدة،  والنوافذ و ب وتكسير  يجلس وال    حاولت    ... الشتمب واب  أن  ابني  مع 
تعدوا، فقام  الحجارة عليهم حتى يب  يضرب  أنحن نجلس في بيتنا، خرج وبدء المستوطنين علينا و انفعل عندما رأى اعتدا  لكنه،  يتحرك

 .(...رضا  أطالق الرصاص الحي على رجله ووقع إد االحتالل ب حد جنو أ



 

27 
 

III. 9-3  ن تتراوح م  ساعات  سكان  استغراق الكثير من هجمات اقتحام المنازل وترويع ال  
بوجود   مااالحتال قوات  ساعات  و يعني    ل،  المنطقة  رفةعمعلم  تعرضت    قيادة  التي 

 .تدخلها لوقفها  دموعت، اكاالنتهع هذه اداءات بوقو لالعت 
IV.  له   تعرضت  لقوات االحتالل والشرطة اإلسرائيلية عما  األسر بشكاوى   قدمت بعض  ت،  

 وقوعها. لمنع االنتهاكات ووقف تكرار  فعلي    إجراء   أي  ولم يتم اتخاذ 
V. تدابير    أي  رغم ذلك لم تتخذ قوات االحتالل  على  و   ،اتيد من االنتهاكلتكرار في العدا

 التكرار.  لمنعدخل الت أو ماية ح أو إجراءات لل
VI.  اي الزمنية  الفترة  التكرار،  أومن    ،لتي شملها توثيق االنتهاكاتتضح من  خذ موضوع 

التي  األ    أن   المستهدفة تو سر  المناطق  يعني    ر منألكثضت  تعر    جد في  ما  انتهاك، 
استهدا وجود  حا  ج  ممنه    ف  حقيقة  لخلق  المناطق  هذه  وعد  لة  لسكان  الذعر  م  من 

 ر.االستقرا
VII.   اإلى    لتماسات  ا  عتفر قوات  لمنع  اإلسرائيلية  العدل  ولم محكمة  الهدم،  من  الحتالل 

 تمنع الهدم. لم  و  نصف المحكمة الفلسطينيينت  
إل  لعو  اإلشارة  تجدر  الصدد  ما  هذا  في  اليه  العلي أن  اإلسرائيلمحكمة    1980م  العامنذ  لية  ا 

الكامل    لها ودعمهاقبو ت ب وأقر   فيها، أيدت  ار قضائي ر ق 100 ن أصدرت أكثر م  2020ولغاية  
الجماعية   ترتكبها  للعقوبات  الفلسطينيين،  التي  بحق  االحتالل  أجاز بقوات  وأي  حيث  دت هدم  ت 

اإلي   كإجراء    الفلسطينية المنازل   االحتالل  جيش  من   سرائيلينفذه  أي   ي    على  بارتكاب  من    تهم 

 

ذا بجنود  إو   ،رضألإلى ا  وذهبت    ،الصراخب   كل تعبي ومصدر رزقي، بدأت    ن ن يحرقو ي المستوطن   عندما رأيت  )  :خرى أ    فادة  إ ء في  وجا
حتى    ،ريقطفاء الحإنستطيع    ال  كينعونا من الدخول  رضنا، ومأمتر عن    200  مسافة  على   ا  ووضعوا حاجز   ،هناك  ن و تالل يقفاالح

 . ...(انسحبوا من المكان ثم ،وا الكاميراتوكسر  ،والخشب انحرقت كل المعدات



 

28 
 

القائمة على هذا   هدمال  مليات أن ععتبرت المحكمة  ه، وا بأمن   خلة  ل م  محتاألفعال التي يعتبرها ال
 17.تحقيق الردعنما غاية لوإ ،بذاته  األساس ليست عقابا  

 
 وطنين طبيعة االنتهاكات المرتكبة من المست 4.2

متضرر األكبر  لاكان    ن و نالمستوط  هاكب ارت   تهاكات التياالن   أن  يتضح من مضمون االستمارات  
واألطفا  هامن الالنساء  تل،  الخوف    وجسدية    نفسية    وأوضاع    لظروف  وا  عرضذين  جراء  صعبة 
ما وضعهم في    ،دخلها  ومصادرسرة  ممتلكات األ  عن فقدانهم    فضال  والخشية من الفقدان،    الهلعو 

من    اء في حالة  قوفرضت عليهم الب   ،م تعلي على العلى استقرارهم و أثرت    صعبة    معيشية    ظروف  
وتحديد أهم هذه االنتهاكات باألعمال    حصرنا  مكنوي،  ستهدفة اطق المفي المن   واالستقرارالقلق  
 : ةالتالي سات والممار 

 
 :النساء واألطفال والسكانإرهاب  -1

  ، التي حظرت صراحة  1949ة جنيف الرابعة لعام  من اتفاقي   33لمادة  انتهاك نص ومضمون ا
و ر إ المدهاب  المستوطن ن نيي ترويع  ينفذه  ما  وقوات  و ، وهذا  لهم عبر    لحتال اال ن    همد  الالمساندة 
المالليلية  الهجمات  و  استهدفت  ما خلق  هدوتهدي   ،ساكنالتي  والتدمير،  والحرق  بالقتل  م سكانها 

  دة املا  لنص  ا  صريح   هاكا  كل انت، وهو ما يشوالسكانواألطفال  ساء  ن لمن الرعب والترويع ل  حالة  
 18. ه األعمالالرابعة التي حظرت مثل هذ من اتفاقية جنيف 33والمادة  27

 
(،  A/HRC/44/60، وثيقة رقم ) 1967امع منذ  المحتلةلسطينية  األراضي الف في اإلنسان حقوق  بحالة المعني الخاص المقرر تقرير  -17
 . 15و 14ص  ،2020 يوليو /زتمو   3تاريخ ب 

 
 حوال حق االحترام ألشخاصهم وشرفهم وحقوقهمص المحميين في جميع األلألشخا)  :على   تفاقية جنيف الرابعةمن ا  27نصت المادة    –18

مال جميع أع  ضد  خاص    بشكل  إنسانية، وحمايتهم    وقات معاملة  األ جب معاملتهم في جميعالعائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. وي 
 .ماهيرالسباب وفضول الج ضدالتهديد، و  العنف أو
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 : وتخريبها الممتلكات مير د ت د تعم   -2

تدمير تعم    أن  في  ال شك   المساكن وتدمي وتخريبها  ممتلكات  ال  د    ضر ر األجراء االعتداء على 
  نص ل  صريحا    انتهاكا    كل يش ل،  عمارها من األوغي  شجاراأل  ع وتكسير ر واقتال الزراعية والحظائ 

الئحة    46  المادة علىال  1907لعام    الهايمن  نصت  األ    ينبغي )  :تي  شرف  سرة احترام 
األشوقهوحق وحياة  الما،  وكذلك  الخاصة،  والملكية  تجوز  خاص  ال  الدينية.  والشعائر  عتقدات 

الخاصة الملكية  حظرت    .(مصادرة  المادة  الن يح  بصر كما  اتفاق  53ص  الرامن  جنيف  ة بعية 
دولة االحتالل أن    ىحظر علي  )   : رة الحربيةذلك الضرو   ض  ت الخاصة إذا لم تق التدمير للممتلكات  

أي  ت   تتعلق  صة  خا   كات  ممتل  دمر  أو منقولة  السلطات  أو جماعات،    بأفراد   ثابتة  أو  بالدولة  أو 
هذا    ا  ي حتمنت العمليات الحربية تقتضكا  ، إال إذاية تعاونأو ال العامة، أو المنظمات االجتماعية

 .(التدمير 
 
 : معيشية صعبة  وضعهم في ظروف  ان و السكالنساء واألطفال و د تجويع تعم   -3

المما من  يالت رسات  يتضح  المستوط ي  اإلو ن نفذها  االحتالل  جيش  قوات  بدعم  وجود  ن  سرائيلي 
السكانلتعم    واضح    قصد   تجويع  بقائهم من موارد ومزروعات    اتوممق  ر ي مد ت و ف  إتال  جراء  ،د 

 

ومع    .لحرمتهن  الدعارة وأي هتك    ىال سيما ضد االغتصاب، واإلكراه علشرفهن،    ىضد أي اعتداء عل  خاصة    ء بصفة  ب حماية النساويج
لطته، رف النزاع الذي يخضعون لسخاص المحميين بواسطة طاألش السن والجنس، يعامل جميعية و تعلقة بالحالة الصحمراعاة األحكام الم

 .السياسية أساس العنصر أو الدين أو اآلراء ىعل ضار    ي تمييز  أ دون  بنفس االعتبار
 .(حربسبب التي تكون ضرورية ب أن ألطراف النزاع أن تتخذ إزاء األشخاص المحميين تدابير المراقبة أو األمن ال ىعل

المادة   ات   33ونصت  علمن  الرابعة  جنيف  ي )  :ىفاقية  أي  ال  معاقبة  مخالفة    مي   مح  شخص    جوز  يقت  عن  هولم  ر حظ  ت    .شخصيا    رفها 
  .دابير التهديد أو اإلرهابوبالمثل جميع ت ،العقوبات الجماعية

 .السلب محظور
 .(مر تدابير االقتصاص من األشخاص المحميين وممتلكاتهحظ  ت  
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ول المكمل التفاقيات  ألا   البروتوكولمن    54  نص المادة  صراحة  خالف  ما ي  سس معيشة، وهو أ  و 
 : لىع  ة  صراح  تي نص  ت ال ،1977جنيف األربع لعام 

 .لحربمن أساليب ا ر تجويع المدنيين كأسلوب  حظ  ي   .1)
سكان  بقاء العنها ل  ىن ي ال غ  ألعيان والمواد الت و نقل أو تعطيل ا ر مهاجمة أو تدمير أ حظ  ي   .2

الزرا ومثال  ،المدنيين والمناطق  الغذائية  المواد  والماشي ها  والمحاصيل  تنتجها  التي  ومرافق  عية  ة 
لمدنيين أو  ذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان اإ  ،ي ر ال  أشغالمياه الشرب وشبكاتها و 

  ى أم لحملهم عل  ، ويع المدنيينكان بقصد تج أسواء    ، الباعثلحيوية مهما كان  الخصم لقيمتها ا
 .آخر باعث   أم ألي   ،وحالنز 

ما يستخدمه الخصم من األعيان والمواد التي    ى ي الفقرة الثانية علالوارد ف  طبق الحظرال ي    .3
 :الفقرةلك ا ت تشمله
 . ألفراد قواته المسلحة وحدهم  أ( زادا  

ان  لك حيال هذه األعي ع ذ ذ متخ  شريطة أال ت    عسكري     لعمل    مباشرا    فدعما    كن زادا  ب( أو إن لم ي 
غني من  توقع أن تدع السكان المدنيين بما ال ي  قد ي    ت  األحوال إجراءامن    حال    والمواد في أي  

 ...(. النزوح ىإل رهمو يضط سبب مجاعتهم أي    نحو   ى عل ومشرب   مأكل  
 
 : مناطقهممن  سكانفال والواألطنساء النقل الجبري لل -4

وجيش   المستوطنين  ممارسات  اإلترمي  السكان  لى  إسرائيلي  االحتالل  مناطق  إل دفع  خالء 
هذه    أن  مشروع، بل من الواضح    قانوني     مبرر    ون أي  دمن  خرى  لى مناطق أ  إتقال  واالن  ، م سكنه

سوى    اية لهعلى السكان ال غ  وتضييق    من أعمال إرهاب  ن  و وطنالمست الممارسات وما يقوم به  
عليها واالستيطان  أراضيهم  على  مخالفاالستيالء  يشكل  ما  وهذا  ومضمون    صريحة    ة  ،  لنص 

السكان من مناطقهم    نقل    وكلي     مطلق    ف الرابعة التي حظرت بشكل  من اتفاقية جني   49المادة  
ين  ص المحمي اي لألشخ و الفردي أماعي الج حظر النقل الجبر ي  )   :بنصها على  خرى مناطق أ  إلى  
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 لة، محت ى ر خ أ    دولة  أراضي أي    ىأو إل  ،تالل أراضي دولة االح  ىالمحتلة إل  ض األر  يهم منأو نف 
 .( كانت دواعيه  أو غير محتلة، أيا  

 
 التزامات دولة االحتالل اإلسرائيلي تجاه حماية النساء والسكان المدنيين 4.3

وعلى    ، دنيين على حماية السكان الم  بالعملي دولة االحتالل  سانإلن ولي األزمت قواعد القانون الد
وهذا ما يتضح من    ،بحقوقهم  و مساس  أ  اعتداء    ع أي  والتدخل لمن   ،الواألطف  النساء  خاص     وجه  

االلتزامات   هذه  مجمل  فرضتها  المحتل التي  كاهل  على  حصر  و ،  االتفاقيات  أهم  يمكننا 
وخا المحتل  انتهكها  التي  دجرا  ،هالفااللتزامات  اتهم  وانتهاكوطنين  المست   ممارسات  عمهء 

 : ت التاليةبااللتزاما ،وسكوته عنها تلةالمدنيين في األرض المحوهجماتهم المتكررة على السكان 
بحفظ األمن وا  -1 المحتل  للسكان، وهذا ما  التزام  المادةلنظام وضمانه  من    43  نصت عليه 

الها لعام  الئحة  سلطانتقإذا  )  : بقولها  1907ي  القلت  بصورة  الشوة  ة  قوة   لية  فع  رعية  يد  إلى 
يتعين األخي   االحتالل،  هذه  اإلمكاعلى  قدر  تحقيقرة،  و   ن،  وضمانه،  النظام  األمن  مع  العام 

 .( ول دون ذلكح  في حاالت الضرورة القصوى التي ت   احترام القوانين السارية في البالد، إال
التي يجب  ،  ن و سكان المدني ال  بهال  عام  ملة التي ي  عن المعامسؤولية  الل  حم  التزام المحتل بت   -2
أو  تمس  ال  ن  أ ممت شرفهم  كرامتهم  أيا  أو  أو  أمن    لكاتهم  التي  االتفاقيات  الحقوق  لهم  قرتها 

طرف النزاع  )  :1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام    29لمادة  ه االدولية، وهذا ما ضمنته وأكدت 
من  يلقونها من وكالئه،   تي لة العن المعام  مسؤول    محميون   أشخاص    ته ي يكون تحت سلطالذ

 .( هاإلي يمكن التعرض  دية التيدون المساس بالمسؤوليات الفر 
وهذا ما    للسكان المدنيين،  ة  يسبب معانا  أو تدبير    جراء  إحظر أي  محتل بالعمل على  التزام ال  -3
جني من    32المادة    تهدأك الرابعة  اتفاقية  المتعاقدة ت  )   :علىبنصها  ف  السامية  األطراف  حظر 

تسببا  جميع  صراحة   أن  شأنها  من  التي  ا  إبادة  أو    نية  بد   معاناة   لتدابير  محميين  للألشخاص 
يقتصر   الموجودين وال  سلطتها.  عل تحت  الحظر  البدنية    ى هذا  والعقوبات  والتعذيب  القتل 
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للشخص المحمي وحسب،  ا المعالجة الطبية  العلمية التي ال تقتضيه شويه والتجارب الطبيةوالت 
 .( ء عسكريون وكال م مدنيون أء قام بها وكال أ ، سواء ى خر أ   وحشية   أعمال   أي   أيضا   لكنه يشمل 

هذا االلتزام    أكدت   ، إذل المسوؤلية في تأمين احتياجات السكان الغذائية ل بتحم  التزام المحت   -4
حتالل أن تعمل، بأقصى من واجب دولة اال )   : من اتفاقية جنيف الرابعة بنصها على   55المادة  

  ى ها علبية، ومن واجبمدادات الطة واإل السكان بالمؤن الغذائي  تزويد  ىلما تسمح به وسائلها، ع
ت  أن  األر  ستورداألخص  موارد  كانت  إذا  وغيرها  الطبية  والمهمات  األغذية  من  يلزم   ضما 

 .ير كافيةلة غ المحت 
هو موجود   مما  طبية    أو مهمات    إمدادات    أو   أغذية    ىوال يجوز لدولة االحتالل أن تستولي عل

السكان ن تراعي احتياجات  وعليها أ دارة،الل وأفراد اإلحتالمحتلة إال لحاجة قوات اال  ضفي األر 
األ   ومع مراعاة أحكام االتفاقيات  ،المدنيين التي  اال خرى، وتتخذ دولة  الدولية  حتالل اإلجراءات 

  عائق    دون أي  من  وللدولة الحامية أن تتحقق    .ه عن كل ما تستولي علي  عادلة    تكفل سداد قيمة  
  مؤقتة    رضت قيود  المحتلة، إال إذا ف    ضر واألدوية في األ األغذية  من حالة إمدادات  وقت    أي  في  

 .( حربية قهرية تستدعيها ضرورات
نصت على هذا  ، إذ  غاثي بالمرور للسكان المدنييناإلرساليات والدعم  االلتزام بالسماح لإل  -5

  ، هممن  أو قسم    ،ةالمحتل  ضسكان األر إذا كان كل  )  :من اتفاقية جنيف الرابعة  59دة  االلتزام الما
المؤن   وجبتنقصهم  لمصلحة هؤالء  دو   ىعل الكافية،  اإلغاثة  بعمليات  تسمح  أن  االحتالل  لة 

وتتكون هذه العمليات التي يمكن أن    .ح به وسائلهاالتسهيالت بقدر ما تسم فر لهاوتو   ،السكان
من    ،األخص   ى للصليب األحمر، عكاللجنة الدولية ل و هيئة إنسانية غير متحيزةتقوم بها دول أ

 (. مالبس الطبية وال مداداتإل ت األغذية واالرسا
وغيره من القرارات   1325تها الناشئة عن القرار  التزاماباحترام وتطبيق  دولة االحتالل  لتزام  ا  -6
العالقذا أت  التي  والة  النساء  لحماية  الدولي  األمن  مجلس  المنازعات    ت فتياصدرها  حال  في 

 المنطبق  ون الدوليلقان ل مسلحال راعالص في  األطراف جميعترام  احجوب  و   كدت أالتي  ،  المسلحة
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 المنطبقة  االلتزامات  سيما ال  مدنيات،  باعتبارهن   اصةخ ،  وحمايتهن والفتيات النساء حقوق   على
 ،1977 لعام افياإلض  وبروتوكولها 1949 لعام جنيف اتفاقيات بموجب األطراف هذه  لىع

 أشكال  يعجم  على  اءالقض  ية واتفاق ، 1967 لعام  كولهاوبروتو  1951 لعام  الالجئين   واتفاقية
 المتحدة األمم  واتفاقية ،1999لعام   ختياري اال  وبروتوكولها ، 1977 لعام المرأة  ضد   لتمييزا

 . 2000 أيار 25في  المؤرخين االختياريين  وبروتوكوليها ،1989 لعام الطفل لحقوق 
كت وخرجت  بل انته   ،من هذه االلتزامات   ي   م تلتزم بأدولة االحتالل اإلسرائيلي ل  أن  في  ال شك  

م بحق تنفيذ هجماتهم وانتهاكاتهو المستوطنين    اتممارسلذه األحكام عبر سماحها  على جميع ه
، ما  عن هذه الممارسات ومشاركتها فيها وسكوتها  ،  النساء والفتيات واألطفال والسكان المدنيين 

علي  القانونية  يترتب  مسؤوليتها  قيام  مسإه  جانب  ا  المستوطنين   ؤوليةلى  هذه  كافة  م  لجرائ عن 
 واألعمال. 

 
 القانونية الناشئة عن انتهاكات املستوطنني ملسؤوليةا 5

ارتكب التي  والممارسات  االنتهاكات  كافة  المستوطن تندرج  االحتالل  شراف  إب ن،  و ها  قوات 
األضم  تها، وحماي   ها ودعم  اإلسرائيلي وجرائم ن  الجسيمة  بالمخالفات  المكيفة  الحرب    فعال 

مكمل لهذه االتفاقية وميثاق محكمة الجنايات  ول الاألالبرتوكول  ابعة و نيف الر بمقتضى اتفاقية ج 
المادة  الدولية.   نص  في  جاء  الرابع  147فقد  جنيف  اتفاقية  لعام  من  المخالفات )  :1949ة 

المادة السابق إليها  التي تشير  التي تتضمن أحدالجسيمة  اقت   ة هي  إذا  التالية  رفت ضد األفعال 
لقتل العمد، والتعذيب أو المعاملة الالإنسانية،  ا  :ةباالتفاقي   محمية    ات  أو ممتلكمحميين    أشخاص  

الخاصة التجارب  ذلك  في  وتعم   بما  الحياة،  آالم  بعلم  إحداث  الخطير    شديدة    د  اإلضرار  أو 
البدنية  أو   بالسالمة  والنفي  الصحة،  المشروعأو  غير  المشر النقل  غير  والحجز  وإكر ،  اه وع، 

في أن   الدولة المعادية، أو حرمانه من حقهالقوات المسلحة ب خدمة في  ال  ىمي عل المح  الشخص
بصورة  يحاك   متحيزة    قانونية    م  هذه  وفقا    وغير  في  الواردة  الرهائن،  االت  للتعليمات  وأخذ  فاقية، 
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غير    بطريقة    ير  كب   نطاق    ىحربية وعل  ضرورات   هال تبرر   نحو    ىوتدمير واغتصاب الممتلكات عل
 (. ة وتعسفي  روعة  مش

الم نص  أدرج  بروتوك  85ادة  كما  لعام  من  األول  جنيف  التي   1977ول  الممارسات  جميع 
، وهذا ما  ومدلولها  الحرب  جرائم  ضمن نطاق  ، لى جانب االستيطان، إ147نصت عليها المادة  

 ية. محكمة الجنايات الدولالمادة الثامنة من ميثاق  أكدته ونصت عليه أيضا  
والتصرفات   عمالاألنطاق  ضمن    وإدراجه  االستيطان  تصنيف  تب علىيتر   ، هذا األساس  وعلى

جريمة   بكونها  الحرب   المكيفة  جرائم  والمساءلة إ  من  المالحقة  في  الفلسطيني  الطرف  حق  ثارة 
ذه  ه  وا ونفذواتكب ار   لذينا  يضا  أو   وخططوا لها،   رتكاب هذه الجرائم اب   مرواأفراد الذين  ألجنائية لال

 . فظاتوغيرها من المحا طينيةمستهدفة في األغوار الفلسلمناطق الى صعيد الالجرائم ع
من المادة   نجد تأكيد هذا الحق في كل   ومبادئه،    القانون الدولي اإلنساني   أحكامإلى  وبالرجوع  

االتفاقية    146 جنيف  88والمادة    *الرابعةمن  بروتوكول  أحكام  التفا  ولاأل  من  قيات  المكمل 
 **  **.ربع ف األجني 

 
شخاص الذين األ   على  فعالة    جزائية    ات  قوب جراء تشريعي يلزم لفرض عإعاقدة بأن تتخذ أي  طراف السامية المت األ  "تتعهد  :146نص المادة  في  جاء    *

 : فات الجسيمة لالتفاقية المبينة في المادة التاليةحدى المخالإو يأمرون باقتراف أيقترفون 
المتهم بمالحقة  متعاقد  طرف  كل  باقيلتزم  المخالفاتين  هذه  مثل  باألأ سيمة  الج   تراف  باقترا و  وبتقديمهم  مر  ،إفها  محاكمة  كانت    ا  ي  أ  لى 

آخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدى الطرف   معني     متعاقد    لى طرف  إسلمهم  ن ي  أ   هتشريع  ألحكام  ، وطبقا  ذا فضل ذلكإ  يضا  أ ه  ، ولمجنسيته
 . اصشخدلة اتهام كافية ضد هؤالء األأالمذكور 
ينة خالفات الجسيمة المب تفاقية بخالف المذه االرض مع أحكام هعات فعال التي ت ع األبير الالزمة لوقف جمي اطرف متعاقد اتخاذ التدعلى كل  

 ."...في المادة التالية
 :متبادل في الشؤون الجنائية: التعاون ال88** المادة 

األ .1 المتعاقدةتقدم  السامية  لآلخر  كل    ،طراف  قسط  كب أ  ،منها  المعاو   ر  بامن  يتعلق  فيما  الت جراءإلنة  الجنائية  ت  ات  بشأتخ  ي  ن  ذ 
 . لحق "البروتوكول"و هذا الأالجسيمة ألحكام االتفاقيات االنتهاكات 

األ .2 بالنسبة  تتعاون  بينها  فيما  المتعاقدة  السامية  بذلكطراف  الظروف  تسمح  عندما  المجرمين  بالحقوق   ،لتسليم  التقيد  ومع 
ت  طراف طلب الدولة التي وقع وتولي هذه األ  ،ول"البروتوكحق "ذا اللمن ه  85لمادة  ولى من اات والفقرة األتفاقي تي أقرتها االلتزامات الواال

 . على أراضيها ما يستأهله من اعتبار المخالفة المذكورة
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أكدت   اكذلك  السادسةهذا  المادة  وضمته  مي  لحق  نومبرغمن  وي    :بقولها  ثاق محكمة  سأل  "... 
ف ساهموا  الذين  "الشركاء"  والمتدخلون  والمحرضون  والمنظمون  تنفيذ  الموجهون  أو  وضع  ي 

  قبل أي  تكبة من  فعال المر ه عن كل األعالأ لجنايات المذكورة  ا  ىحدإرتكاب  ال  مؤامرة  و  أ   مخطط  
 . "لهذا المخطط شخص  

ا  ومن للجانب   ،لمنطلقهذا  األحكإلى    تنادا  اس  ،الفلسطيني   يحق  جميع    ، امهذه  مالحقة 
الج أالذين    شخاصاأل هذه  بارتكاب  سواء  رائممروا  عسكريين  كأ،  هذا  ياسيينس  مأانوا  وليس   ،

المستوطن ين   بل  ،فحسب الحق على  إنفسهمأين  سحب هذا  المال ،  تمتد  الجنائ ذ  ،  لتشملهمية  حقة 
 . فلسطينية المحتلةال ض ر على صعيد األ ئم االجر ذه ئمين على تنفيذ هص القاشخاكونهم األ

المسقطإ شارة  ولعل ما تجدر اإل التقادم  الجنائية   *ليه عدم سريان  التشريعات    المعمول في ظل 
الجر  على  الدوليةالداخلية  ا،  ائم  واألإلى    وبالنظر  ،الدولية  لجرائمكون  الضرر  احجم  لسلبي ثر 

الدوليبالمجتم   ماتلحقه  نذي لال ضرورة  وتتطتقتضي    ،ككل  ع  أ  لب  على    تاحت  ال  ن  العمل 
الدولية  ن تجريد الجرائم  فإآخر    العقاب، ومن جانب    اإلفالت منمكانية  إب  ائم الحر لمرتكبي جر 

 

في   .3 يطبق  أن  األويجب  المقدم  جميع  المتعاقد  السامي  الطرف  قانون  الطلبإحوال  الفقر و   .ليه  تمس  السابقةال  ذات  مع  ،  لك، 
ا أحكام أيلناجمااللتزامات  ا  ،و جزئيا  أ  يا  كل  ،و مستقبال  أ  تنظم حاليا    ،م جماعيةأكانت    ثنائية    ،ى خر أ  اهدة  مع  ة عن  لتعاون في موضوع 

 .الشؤون الجنائية
 لتالية بصرفلجرائم ا)ال يسري أي تقادم على ا :نسانيةلى من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلو جاء في نص المادة األ **
 :ارتكابها وقتنظر عن ال
ها في  ، والوارد تأكيد1945 آب 8الدولية الصادر في  مة نورمبرغ العسكريةساسي لمحكجرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام األ .أ

 /ولألاكانون  11في المؤرخ  (1-)د 95و ،1949 رايرب ف /شباط 13( المؤرخ في 1-)د 3مم المتحدة  قراري الجمعية العامة لأل
 . (...1949غسطس أ  /آب 12دة في تفاقية جنيف المعقو ا سيما الجرائم الخطيرة المحددة في ال، 1946 ديسمبر

 
 

 
  /نيتشرين الثا  26( المؤرخ في 23-)د 2391والتصديق واالنضمام بقرار الجمعية العامة رضت للتوقيع مدت االتفاقية السالفة وع  ت  اع *

 .لنص مضمون مادتها الثامنة طبقا   1970نوفمبر  /تشرين الثاني  11ها في تاريخ نفاذ أوبد ،1968نوفمبر 
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  المحاكمة المساءلة و مكانية  إي تكفل  من أهم الضمانات الت   ا  حدوا   عد  ي    من حصانة التقادم المسقط
  وليةالجرائم الدمن نطاق  تندرج ض  فعاال  أ  اقترفواأن  ص الذين سبق  شخاأل ل  تغيير الظروف حال  

 . ومدلولها
 

 اجملتمع الدولي مبواجهة انتهاكات املستوطنني مسؤولية 6

رض الفلسطينية المحتلة وممارسات ائيلي في األستيطان اإلسر تتجسد التزامات الدول بمواجهة اال
وقواعد    وانتهاك   ،وجرائمهم   المستوطنين  اإلن أحكام  الدولي  والالقانون  الدوليساني  في    ،قانون 

االع  الدول   امتناع  األعتر ن  صعيد  على  اإلسرائيلي  المحتل  أوجدها  التي  بالوقائع    ضر اف 
المحتلة جراء تقديم أي  واجب  في    االستيطان، وأيضا    الفلسطينية  أو    دعم    الكف واالمتناع عن 

 . حرب  مةجري باعتباره االستيطان   اهذ تنفيذمواصلة ل على  حتالاعد دولة االقد تس مساندة  
األمــم المتحــدة بمختلــف فروعهــا، ومنهــا علــى لصــادرة عــن  االقرارات    لتزام في عديداالويظهر هذا  
 1972ديســمبر  كــانون األول/  8ادر بتــاريخ  الصــ   2949قرار الجمعية العامة رقــم    :سبيل المثال
مــن  قســام  أســرائيل فــي تــوطين إيــد أن سياســة تؤكــد مــن جد .6 - ...) :مضــمونهفــي الــذي جــاء 

التفاقيــة جنيــف الرابعــة ولقــرارات  واضــح    لمحتلة هي انتهاك  ا  ضر ا المهاجرين الجدد في األسكانه
ســرائيل فــي إه تســتغل عمــل   علــى االمتنــاع عــن أي   وتحــث جميــع الــدول ،بهذا الشــأن  مم المتحدةاأل

 .راضي فلسطينأباستعمار   تنفيذ سياستها الخاصة
المحتلة    ضر سرائيل في تغيير معالم األإا  اتخذته  جراءات التيجديد أن جميع اإل تؤكد من  و   .7

 . والغية  نما هي باطلة  إ، نيوي أو وضعهاأو التنظيم الب  و تركيبها السكانيأ، جزء منها أو أي
والمنظ   .8 الدول  جميع  المتخصصة  تدعو  والوكاالت  الدولية  بأية  لإمات  االعتراف  عدم  ى 

ل  عمال في حق ومن ضمنها األ  ،عمالب األ، وتجن المحتلة  ضر ائيل في األسر إجريها  تغيرات ت  
ق  المعونة تستعملها  التي  متاإد  في  سياساتها  سرائيل  المشار  بعة  القرار إوممارساتها  في  ليها 
 ...(. الحالي
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الذي    ،ا  أيض  ،أكدهذاته  األمر  و  العتخ االقرار  الجمعية  االذته  دورتها  في  الطامة  ارئة  ستثنائية 
بتاريخ  العاشر  جاء  15/7/1997ة  أن    -3)…    :مضمونه في    الذي  جديد  من  جميع  تؤكد 

ال سيما   ،ض الفلسطينية قدس الشرقية المحتلة وبقية األر القانونية في ال  اإلسرائيلية غير األعمال  
عتراف بها بصرف النظر عن  ن اال ال يمك  ،عملية المترتبة عليهائج الستيطانية والنتانشطة االاأل

 . مرور الزمن
في   مباشرة    بصورة  شجع بالفعل األنشطة التي تساهم  أن ال ت توصي الدول األعضاء ب   -6  …)

المستوطنا تطوير  أو  األر بناء  في  اإلسرائيلية  المحتلةت  القدس  ،ضي  فيها  هذه    ن  إ، حيث  بما 
 . الدولياألنشطة تنتهك القانون 

السامية في    ي األطرافتوص  -10  )… ج االمتعاقدة  المتعلتفاقية  المدنيين في  نيف  بحماية  قة 
بما    ،المحتلةة  األرض الفلسطيني   تفاقية في فاذ االبشأن تدابير إن  ا  قدوا مؤتمر أن يعلحرب ب وقت ا

  قدم تقريرا  لى األمين العام أن ي إوتطلب    ،"1ألحكام المادة "  حترامها وفقا  اوضمان    ، فيها القدس
 . …(شهرأفي غضون ثالثة  بشأن المؤتمر

لى  والتأكيد ع  ،وص إدانة المستوطناتة بخصفي عشرات القرارات الصادر ته  ذاالوضع  تأكيد  وتم  
 في تقرير المصير وفي السيادة الدائمة على موارده وثرواته.  سطيني حق الشعب الفل

 
أكدت الدول  صراحة  ذاته  التوجه    كما  العدل  اعتبرت  ية،  محكمة  اأإذ  حق  انتهاك  لشعب  ن 

  ، لحاق م واإلوجدار الضطان  صادرة الممتلكات واالستي سياسة مجراء    ،الفلسطيني بتقرير مصيره
 لطابع ونظرا  ):  من الفتوى   159جاء في نص الفقرة    ، إذمسؤولياتها  ل يقتضي من الدول تحم  

 رافالعت ا بعدم ملزمة   لدولا  جميع  أن   ترى  حكمةالم فإن   معنية،ال اللتزاماتوا حقوق ال هميةوأ 
 القدس فيها ماب حتلة، مال الفلسطينية   ألرضا في  دار  ج  تشييد عن الناتج ني القانو  ير غ بالوضع
 على  إلبقاءا في مساعدةال أو  العون  يمتقد  دم بع ا  أيض ملزمة هاجميعو . هاحول وما الشرقية
 متحدةال ألمم ا يثاق م احترامها  مع  الدول،  جميع على ا  أيض ين ويتع . هذا عن  الناتج الوضع
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 ممارسة دون  ولح  ي   لجدار،ا  إنشاء عن ناتج   ، عائق يأ إزالة على  تعمل أن لي،الدو  القانون و 
 في طرافاأل الدول جميع   تلتزم ذلك، على ة  الو وع ر.صي الم يرتقر  في قهح  ي الفلسطين  عبالش

 سطس أغ  /آب 12  في مؤرخةال  حرب، ال وقت ين ين المد  ألشخاصا حمايةب تعلقةالم جنيف اتفاقية
 للقانون  إسرائيل امتثال بكفالة  لي،و الد والقانون  تحدةالم ألمما يثاقم  احترامها مع ،1949
 .( تفاقيةالا تلك في الوارد النحو على  ليالدو  ياإلنسان 

بال اإلنسانيإعودة  كذلك  الدولي  القانون  وأحكام  األربع  جنيف  اتفاقيات  هذه  نجد    ،لى  أن 
 جميع هذه االتفاقيات على التزام الدول في  ة  ولى المكرر األ    في المادة  ت بوضوح  نص    االتفاقيات
هذه االتفاقية    اف السامية المتعاقدة بأن تحترم طر تتعهد األ)  يلي:ا  مفي هذه االتفاقية ب  األطراف

 .تكفل احترامها في جميع األحوال(و 
حكام  أكات  انتهاالتدخل لوقف  لزمت االتفاقيات الدول األطراف فيها بواجب العمل على  أكذلك  
االنته  ، قياتاالتفا هذه  يرتكب  من  ومالحقة  محاكمها  اكات  ومساءلة  أمام    ،الوطنية ومحاكمته 

  طرافتتعهد األ )  :ء فيهالذي جا  رابعةلجنيف ا  تفاقية امن    146لمادة  اح من نص  ا يتضوهذا م
  شخاص على األ  فعالة    جزائية    لفرض عقوبات  جراء تشريعي يلزم  إالسامية المتعاقدة بأن تتخذ أي  

 :ليةالتا لمبينة في المادةتفاقية ااالإحدى المخالفات الجسيمة لهذه  مرون باقترافالذين يأ
متع طرف  كل  ميلتزم  باقتراف  المتهمين  بمالحقة  هذاقد  المخالفاتثل  باأل   ه  باقترافها،  أو  مر 

  ، ألحكام تشريعه   وطبقا    ،ذا فضل ذلكإ  ،، وله أيضا  كانت جنسيتهم   ا  ي  أ،  ة لى محاكمإوبتقديمهم  
دلة  ألمذكور  ا  طرفا دامت تتوفر لدى الم  ،آخر لمحاكمتهم  ي  معن   متعاقد    لى طرف  إلمهم  سي  أن  

 . اصشخ كافية ضد هؤالء األ اتهام  
فعال التي تتعارض مع أحكام هذه  وقف جميع األتدابير الالزمة لذ العلى كل طرف متعاقد اتخا

 . (.. .المبينة في المادة الثالثة بخالف المخالفات الجسيمة ، االتفاقية
برو ذاته  التوجه   األ أكده  جنيف  ج  ولتوكول  التفاقيات  المادة األر نيف  المكمل  بمقتضى    بع 

والثمان  )ن ي السادسة  األعمت:  و ل  المتعاقدة  السامية  على  أطراف  النزاع  االنتهاكات  قطراف  مع 
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  (،... رى لالتفاقيات ولهذا اللحق خ الالزمة لمنع كافة االنتهاكات األ  جراءات  واتخاذ اإل   ، الجسيمة
الرابعةفأح  جنيف  اتفاقية  البروتوكولن   يضا  أو   ،كام  األ  تقياالتفا  لالمكل  صوص  ،  ربع جنيف 

دول  ال  حال خرق ودورها    بمسؤولياتها  واضحة    ت  التزاما  ، ثابتكما هو    ،فرضت على عاتق الدول 
 . عدها وقوا  هذه االتفاقيات أحكام وانتهاكها  األطراف

امة ومجلس  لجمعية العا)  ينالرئيس  ها  ي ز  اجهالمتحدة ب   تنسحب على هيئة األممذاتها  المسؤولية  و 
الدولي(  مجلس    إذ  ، األمن  على  العامة  يقع  والجمعية  الدولي  المتحدة  لألاألمن  واجب  مم 

مم  دولة االحتالل اإلسرائيلي ألحكام ميثاق األ هاكات  نت امواجهة  للجاد  ومسؤولية التدخل الفعلي وا
للقانو لو   ، المتحدة الدولية  اإلنسانيان  التفاقيات  األ وت   قرارلو   ،لدولي  مجلس  الخاص  موجه  ن 

ال في  النساء  )بحماية  المسلحة  على  ف  ،( 1325نزاعات  الدولي  يجب  األمن  ة  والجمعي مجلس 
المتحدة   األمم  لهيئة  بامدوره  امارسي ن  أالعامة  وقوات  ل لتدخل  ا  المستوطنين  ارتكاب  مواجهة 

الدوليج بمو   محظورة  و   مجرمة    وتصرفات    أعماال  االحتالل   القانون  مي   ب  األمم    ثاقوأحكام 
 . حدةالمت 

 
 خامتة وتوصيات 7

 
ال االست ودولة    1967عام  منذ  سياسة  وتنفذ  تمارس  اإلسرائيلي  وضم  االحتالل  لحاق  إو   يطان 

االحت الفلسط  ضألر ا بدولة  فضال  الل ينية  الممنه    ،  والتخريب  والتدمير  القتل  ممارسات    ةج عن 
  وفعلي     حازم    دولي     خل  أو تد   موقف    دون أي  من  وذلك    ،ه كات ممتلو   هأراضي لإلنسان الفلسطيني و 

عز  والممارسات،  السياسة    تلك  بمواجهة العسكري   زما  وقادتها  إسرائيل  ساسة  ن  ي شعور 
وبالتالي  ،  هم عن جرائم والمالحقة    اءلةوانعدام المس  قاببالحصانة واإلفالت من العوطنين  والمست 
 . قتل والتدمير والتخريبعمال الأ في المغاالة و دي التماعلى  همشجع 
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العامة    توصفلقد   صريحا   الجمعية  إسرائيل  وصفا   للس  نهاأب دولة  محبة  غير  ودولة   ،لمدولة 
حدة  لعامة لألمم المت تتخذه الجمعية االذي لم  الوصف    ، وهو وتهين البشرية  جرائم حربترتكب  

كانون    11، بتاريخ    42/209  رقم  القرارحتالل اإلسرائيلي، فقد جاء في  سوى بمواجهة دولة اال
العامةإ)  : 1987  ديسمبر  /األول الجمعية  ال  ..، . ن  المبدأ األساسي  تأكيد  تعيد    متمثل في وإذ 

األر  اكتساب  جواز  ت  وإ  ،بالقوة  ضعدم  مرة  ذ  ا أ    عيد  انطباق  تأكيد  المتخرى  جنيف  علقة  تفاقية 
  على جميع األرض،  1949أغسطس    / آب  12الحرب المؤرخة في  ين في وقت  بحماية المدني

وإذ    ،خرى العربية المحتلة األ  ضاألر   ، وعلىبما فيها القدس  1967ام  منذ ع  المحتلة  الفلسطينية
  حبة  م   ليست دولة عضوا  أنها    قاطعة    أعمالها تثبت بصورة  تالحظ أن سجل إسرائيل وسياساتها و 

   ...بالتزاماتها بموجب ميثاق األمم المتحدة  وأنها لم تف  ، للسلم
  محبة    عضوا    أعمالها تثبت أنها ليست دولة  اتها و ن سجل إسرائيل وسياسأخرى  تقرر مرة أ    -12

ت  للسالم وأنها  المبادم ،  انتهاك  في  الميثاق   ئعن  في  تف  ،  الواردة  لم  بموجب    وأنها  بالتزاماتها 
بالتز   ،الميثاق  رقم  امأو  العامة  الجمعية  قرار  بموجب  في  3–د)  273اتها  المؤرخ  ار  أي   11( 
1949 ...) . 

  4في    44/40قرار  الو   ،1988ول  األكانون    6  في  43/54  رقم  القرارورد في  ذاته  الوصف  و 
 . 1990ول األكانون  13بتاريخ   45/83قرار رقم وال، 1989ول  األ كانون 

مم العامة  الجمعية  وصفت  اإلسرائيلي  درسات  اكما  االحتالل  جنيف  وانتهاكاتها  ولة  التفاقية 
أو غيرهسواء على    ،الرابعة االستيطان  اال  صعيد  النتهاكمن  بجرائم  حيث جاء في    ،حربات، 

 ، ... جمعية العامةن الإ) :1988ول األ كانون  6بتاريخ   43/58 القرار رقم
إسرائي   -5 استمرار  وتمتدين  ج ل  اتفاقية  انتهاك  في  بحماديها  المتعلقة  وقت  نيف  المدنيين  اية 

  خاص     ، وتدين بوجه  لصكوك الدولية المنطبقةوغيرها من ا  1949آب    12الحرب المعقودة في  
 . " ألحكامهاخطيرة خرق   حاالت  ية بأنها " ت التي تصفها تلك االتفاقهاكااالنت
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تفاقية هي  خطيرة ألحكام تلك اال  حاالت خرق    من   خرى أن ما ارتكبته إسرائيل أ    تعلن مرة    -6
 . ( حرب وإهانة لإلنسانية ... جرائم

  45/74  قمر   القرارو   ،1989ول  األكانون    8بتاريخ    44/48ار رقم  القر ذلك الموقف في    وأكدت
م القرار رقو  ،1990ول  األكانون    9  في   46/47  القرار رقمو   ، 1990ول  ألاكانون    11بتاريخ  
 . 1975  كانون األول  15يخ بتار   ،30، الدورة 3525
القراراترغم هذعلى   بدولة  وعلى    ، ه  االحتالل  الحرب  رغم وصف دولة  وتمارس    تركب جرائم 

من الدولي دور التنديد  مم المتحدة ومجلس األ لأل    عامةلم يتجاوز دور الجمعية ال  ،إهانة البشرية
واالستنك لج والشجب  وتشكيل  الحقائق ار  وتقصي  التحقيق  من ان  أي    ،  تطبيق    تنفيذ    دون    أو 

هاتها هذه اللجان لتوصيات  . وتوج 
المنطوم لهيئ  ن  إ، فلق ن هذا  العامة  المتحدةة األأ عجز الجمعية  مجلس األمن    سوتقاعأ   ،مم 

جرا بمواالدولي  األمريكي  الفيتو  أي  ء  أتدخل    جهة  تحر    يأ   ك  و  با قد  إسرائيل  النصياع  لزم 
 : انيقتضي  ،مم المتحدةاألأ  انونية الناشئة عن االتفاقيات الدولية وميثاق اللتزاماتها الق 

م  -1 دولة  طرح  عضوية  األ  وضوع  في  و إسرائيل  المتحدة  لمواجهمم  العضوية  التحرك  هذه  ة 
مطلقا  سراإكون  واستمرارها،   تلتزم  لم  األااللت باحترام    ئيل  في  عضويتها  عن  الناشئة  مم  زامات 

ا الجمعية  أكدت  وقد  االحتال  لعامةالمتحدة،  لدولة  الصريح  بتوصيفها  ب ذلك  غير  أل  دولة  نها 
للسلم ا  ينأساسي    ا  ومقوم  سقط شرطا  ي    ما  ،محبة  المتحدةلنيلها عضوية  ثم    ،ألمم  عضوية  ومن 

 . لتابعة لهذه الهيئة المؤسسات والوكاالت ا
راف  رفض وعدم االعت ال  تؤكد  واضحة    حدة باتخاذ قرارات  مم المتامة لأل  ة الجمعية العمطالب   -2

ا  إقليمي     تغيير    بأي   االحتالل  دولة  األر أحدثته  صعيد  على  المحتلةالف  ض إلسرائيلي    ، لسطينية 
  ول بين الشعبح  لعوائق التي ت  أهم ا  من باعتبارها  ها  إزالت و المستوطنات    تفكيك وجوب    تأكيد وتعيد  

دة على موارده  قه المشروع في التحرر وفي تقرير المصير والممارسة الدائمة للسياالفلسطيني وح
 . وثرواته
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ال  -3 الجمعية  وإدراجتجريم  للمستوطنين،  الصريح  والمنظ   عامة  لهم  منظماتهم  الداعمة  مات 
 من نطاق هذا التجريم. ض
القانونية الخاصة  ل مسؤولياتها  م  تحتفاقية جنيف الرابعة بواجب  افي  طراف  مطالبة الدول األ  -4

  ل دورهم فيسواء تمث    ،مائ تراف هذه الجر قااءلة جميع األشخاص المسؤولين عن  بمالحقة ومس
 أساسي    وهو التزام  ،  ارتكابهاو تنفيذها  أو    ، على ارتكابهاأو التحريض    ، رتكاب هذه الجرائمااألمر ب 

التي المادة األ  تعهدت    للدول األطراف  تفاقية وضمان  المشتركة بواجب احترام اال  ولىبمقتضى 
المادة   بمقتضى  تعهدت  كما  احترامها،  ينتهك  بو   146وكفالة  لمن  والمالحقة  المساءلة  اجب 

 االتفاقية. أحكام هذه 
مؤ إلى  الدعوة    -5 ا  دولي     تمر  عقد  الرابعةأل للدول  جنيف  باتفاقية  مسؤولياتها    ،طراف  لبحث 
عتزاموال الناشئة  القانونية  اإلسرائ اتها  االحتالل  دولة  ارتكاب  االنتهاكات    مجموعة  يلي  ن  من 

التي يجب  حث هذه الدول  عن ب  حكام االتفاقية، فضال  أل   الجسيمة   نأوسائل الضغط والتدخل 
 . سرائيلية اإل مواجهة االنتهاكاتفي تقوم بها 

الدولي    ،هذاول المجتمع  على  بجدية  أيجب  يقف  إذا    أمام  ن  الظاهرة،  فعال  أهذه  ل  تحم    راد 
القان  والتزاماته  بمواجهة  مسؤولياته  المتواصلونية  واالنتهاك  التحدي  االحتال  من   ينهذا  ل  دولة 

الناشئة القانونية  اللتزاماتها  ال  اإلسرائيلي  الدولي  القانون  اتفاقيات  على  ،عامعن  د  صعي   سواء 
أو   اإلنسان،  لحقوق  األساس  اإلعلى صعي االتفاقيات  الدولي  القانون  اتفاقيات  وميثاق  د  نساني 

 األمم المتحدة. 
 

 : باآلليات الدولية الخاصةوصيات الت
اجتماع    -1 ومستوطنيه األ    قرري لم    موسع    عقد  المحتل  انتهاكات  لبحث  المتحدة  وسبل    ،مم 

 . منها مواجهتها والحد  
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صعي يوجد   حعلى  آليات  ي  د  ما  اإلنسان  حقوق  ب عر  ماية  اف  حقوق  لخاصة  اإلجراءات  لمجلس 
خبراء  مكونة  ال،  اإلنسان ح   من مجموعة  في مجال  بواليات  مستقلين  مكلفين  اإلنسان  لرفع   قوق 

 ا  مقرر   44وجد  ي  إذ،  طري أو ق    مواضيعي     وق اإلنسان من منظور  تقارير وتقديم المشورة بشأن حق
بمناطق    ا  معني    ا  مقرر   11و لحقوق المختلفة،  المواضيع واو   على صعيد الوالية عمل  لل  ا  وفريق  ا  وخبير 

 بذاتها.   دة  محد    ول  ود
المواضيع المقررين  عمل  مجاالت  واليوباستعراض  امتداد  على  نقف  و اية  انتهاكات  لها  مشتهم 

خاص  والمقرر ال  ،التنمية في  لحق  با  وعلى وجه الخصوص المقرر الخاص المعني    ،طنين المستو 
ف   عني  الم التبالحق  المعن  ،عليمي  الخاص  الخصوصية  ي  والمقرر  في  المعني  والمقر   ، بالحق    ر 

شكال العنصرية  أب   قرر الخاص المعني  نسان، والممن حقوق اإل   بالحق في السكن الالئق كحق   
المعن  ،المعاصرة الخاص  المعني    ي  والمقرر  الخاص  والمقرر  الغ  بالصحة،  في    ، ذاءبالحق 

صول  لح با  والمقرر الخاص المعني    ،بكبار السن  قرر الخاص المعني  والم  ،بالفقر  المعني    والمقرر
 ت. بالتمييز ضد النساء والفتيا والفريق المعني   ،على مياه الشرب المأمونة

في مجاالت عملهم    انتهاكات    فجميع هؤالء المقررين والفرق يندرج ما يقوم به المستوطنون من 
انونية تجاه حقوق  لقل مسؤولياتهم احم  م لحثهم على تهإلي وجوب التوجه  ضي  واهتمامهم، ما يقت 

 . عموما    ، والفلسطينيين ،خصوصا    ،سطينيات النساء الفل
أهمية مطالبتهم جميعا   االنتهاكات    خاصة    أو جلسة    عمل    ورشة  بتنظيم  ونرى  لبحث  مجتمعين 

 بشأنها للجهات ذات العالقة. صية  ورفع تو   ،اإلسرائيلية
لي  االستيطان اإلسرائي   أن  علن  أ   الذي  ،ة المحتلةالفلسطيني   ضر الخاص باألر لمقر البة امط  -2

األ تبنيه  في  عبر  الموقف  هذا  توسيع  على  بالعمل  حرب،  جريمة  المحتلة  الفلسطينية  رض 
من م    وإصداره  المتحدة  قرري كافة  األمم  وهيئات  المتحدة  على  األمم  الضغط  لتعزيز   ،

الدولي  ة  ساليصال ر إل و   ،المستوطنين  لي حتمية  التاوب   ،تهماممارس  هم برفض وتجريمإلي المجتمع 
 نعكس على سلوكهم وتصرفهم. ما سي ، مساءلتهم
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ائتالف    -3 اإل  دولي     تشكيل  حقوق  منظمات  صعمن  على  للتحرك  األمن  نسان  مجلس  يد 
بال  ،الدولي المتعلق  قراره  وتطبيق  بتفعيل  والساللمطالبته  واألمنمرأة  صعيد    على  ( 1325)   م 

المحتلةرض  األ مبتدخال  سوة  أ    الفلسطينية  في  أ  ته  العالم  خرى ناطق  وتحديدمن  تحم    ا  ،  ل  في 
االنتهاك هذه  بوقف  المساءلة    ات،مسؤولياته  اال وتعزيز  والطفلة لمرتكبي  المرأة  بحق  نتهاكات 

 . من العقاب همإفالت وعدم تين الفلسطيني 
األاالتح ل  تحم    -4 الناشروبي  و اد  الشراكة  مسؤولياته  اتفاقية  عن  األوروبي  ئة  االتحاد  بين 

نفاذها في    أ التي بد،  1995نوفمبر عام    رين الثاني/ تش  20سل في  الموقعة في بروك  ،وإسرائيل
الفي  نص  ال  تم  و ،  2000يو  يون   حزيران/ على مادتها  بين    أنه  ثانية  العالقات  تقوم  أن  "يجب 

دئ الديمقراطية التي  ترام حقوق اإلنسان والمباالتفاق ذاته، على اح كما جميع أحكام ااألطراف،  
 . "عنصرا  أساسيا  من عناصر هذا االتفاقذلك ويشك ل   ،فولية لألطراسة الداخلية والدسياتوجه ال

األساس هذا  االتحا  ،وعلى  على  األيجب  أن  د  االتفاقية  يستخد وروبي  هذه  على    ضغط    ورقة  م 
لمب إسرائي  االمتثال  على  لحملها  و   القانون   ئادل  ثم  ومن  اإلنسان،  لحقوق  سياسة  الدولي  قف 

الع والترح التطهير  واالرقي  والمصادرة  الفلسطينيةستياليل  والثروات  الموارد  على  عن    فضال    ،ء 
 االعتداءات الممنهجة على حقوق اإلنسان الفلسطيني. 

 


