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  مقدمة     .أوالا 

  

 تمهيد           .أ

  

 لعام الرابعة جنيف اتفاقية سيما ول الدولي للقانون انتهاك في الفلسطينيين ترحيل" نونالمع البند تبنّي تم            .0

 القانونية للمنظمة والعشرين السابعة الدورة في "المحتلة األراضي في اليهودي واإلستيطان الهائلة والهجرة ،0141

 حكومة من مبادرة على بناءا  ،(1110) عام سنغافورة في ُعقدت التي ،(آلكو) اإلفريقية اآلسيوية اإلستشارية

.اإليرانية اإلسالمية الجمهورية حكومة قدمت التمهيدية، لآلراء تبادل بعد.اإليرانية اإلسالمية الجمهورية
1
 عامة مذكرة 

   .المحتلة األراضي من الفلسطينيين لترحيل القانونية اآلثار لدراسة األمانة فيها دعت آللكو، العامة لألمانة

  

 أمور، عدة بين من المنظمة، قررت ،(0111) عام الدوحة في ُعقدت التي والثالثين الرابعة الدورة في            .4

 ،(0116 مانيال،) والثالثين الخامسة دورتها وفي .الالجئين معاملة و وضع مسألة مع بالتزامن البند هذا باإلعتبار أخذ

 الجوانب نظر وجهة من المحتلة األراضي في التطورات رصد ةلمواصل العامة األمانة توجيه تم كافية مداولت بعد

 .الصلة ذات القانونية

  

 والثالثين، السابعة الدورة في ليشمل أمور، عدة بين من البند، نطاق توسيع تم الالحقة، الدورات في            .3

 اإلسرائيلية الممارسات و ينيينالفلسط ترحيل" البند و ،"األخرى اإلسرائيلية والممارسات الفلسطينيين ترحيل"

 اتفاقية لسيما و الدولي للقانون انتهاك في المحتلة األراضي في اليهودي واإلستيطان الهائلة الهجرة بينها من األخرى

 (.0111 أكرا) الثالثين و الثامنة الدورة أعمال جدول على وضع الذي "0141 لعام الرابعة جنيف

  

                                                 
 من لفلسطينيينا من عدد بتهجير قام (إسرائيل) الصهيوني الكيان" :أن إلى اإليرانية اإلسالمية الجمهورية وفد أشار الدورة تلك خالل 1 

 ألحكام كذلك، و الدولي، القانون لمبادئ انتهاكاا  األخيرة اآلونة في و الماضي في المحتلة، األراضي من الناس ترحيل شّكل لطالما و فلسطين،

 لحماية الرابعة جنيف اتفاقية و ،0141 لعام المتحدة األمم ميثاق و ،0111 و 0111 لعامي لهاي اتفاقيتي مثل الدولية التفاقيات و المواثيق

 " .محتلة أرض في العقاب، أشكال من شكالا  باعتباره الترحيل منع على جميعها وتنص 0141 لعام الحرب وقت في المدنيين األشخاص



 األمانة توجيه وتم البند، هذا لنطاق إضافي توسيع ،(4111 القاهرة،) والثالثين التاسعة ورةالد في قُرر             .4

 الحين ذلك ومنذ .الصلة ذات القانونية الجوانب نظر وجهة من المحتلة األراضي (جميع) في التطورات لرصد العامة

 انتهاكات المنظمة درست وقد عملها، امجبرن من كجزء للمنظمة المتعاقبة الدورات في بجدية يناقش البند هذا أصبح

 .الفلسطيني الشعب ضد إسرائيل دولة ترتكبها التي الدولي القانون

  

 الحادية السنوية الدورة في .4104 عام في مجدداا  دولياا  زخماا  فلسطين دولة بقيام المتعلقة القضية حققت             .1

 القرار وبموجب العامة، األمانة تفويض تم 4104 يونيو /نحزيرا في أبوجا في ُعقدت التي آللكو والخمسين

4 RES/51/S لمعاينة دراسة إجراء تم األمور، من جملة بين من ،4104 يونيو /حزيران 44 في تبنيه تم الذي 

 القانون متطلبات العتبار بعين يؤخذ أن على كدولة، فلسطين وضع ستحدد التي القانونية والمبادئ المتطلبات وتحديد

 .األعضاء الدول قبل من أكبر بشكل لدرساتها الدراسة هذه نتائج تُقدم وأن القائمة، الدولية والمعايير والقواعد الدولي

 

 بموجب الفلسطينية الدولة قيام" بعنوان دراسة آللكو العامة األمانة قدمت أعاله، المذكور للتفويض تلبيةا              .6

 جزءاا  األولى العالمية الحرب حتى فلسطين ظلت فقد .فريداا  تاريخاا  اختبرت إقليمي، انككي فلسطين، ".الدولي القانون

 مع اتفاقية بموجب العظمى بريطانيا إدارة تحت الحرب بعد فلسطين أصبحت و .التوسعية العثمانية اإلمبراطورية من

 الجزء إدارة األردن و رمص تولت و الفلسطينية، األراضي من جزء على نفسها إسرائيل أسست .األمم عصبة

 عام في و األردن، و مصر إدارة تحت كانت التي األجزاء على السيطرة إسرائيل أحكمت 0161 عام بحلول .المتبقي

 دولة بقيام الدولي المجتمع من اعترافاا  األخيرة السنوات شهدت قد و .كدولة نفسها تأكيد فلسطين أعادت 0111

 الخاصة الدراسة أشارت .سلمياا  متعايشتين فلسطين، و إسرائيل مستقلتين، ولتيند هدف تعزز كان وقت   في فلسطينية

 أُسست قد كانت فلسطين أن إلى 0144 عام في األمم عصبة تفويض من أدلة على تعتمد التي و آلكو أجرتها التي

 عالوةا  .أراضيها في لهُ  خضعت الذي التغير بعد حتى ،0141 عام بعد دولة فلسطين ظلت و .الوقت ذلك في كدولة

 لألمم العامة الجمعية قامت حتى فلسطين، إلى بها يُنظر كان التي الطريقة حول تقريراا  أيضاا  الدراسة تقدم ذلك، على

 نوفمبر /الثاني تشرين 41 في "عضو غير مراقب دولة" إلى الفلسطينية السلطة وضع بترقية ساحقة بأغلبية المتحدة

 .67/19 القرار بموجب 4104 لعام

  

 الممارسات النزاع؛ لتاريخ موجز التنفيذي، الملخص :التالية الفصول سابقاا  المذكورة الدراسة تتضمن               .1

 اإلسرائيلي الصراع بشأن آلكو عمل الدولي؛ للقانون انتهاك في المحتلة الفلسطينية األراضي في اإلسرائيلية

 الجنائية المحكمة اختصاص اإلنساني؛ القانون و اإلنسان حقوق لسيما و الدولي، للقانون إسرائيل انتهاك .الفلسطيني

 الدولة قيام معايير الدول؛ اعتراف .المحتلة الفلسطينية األراضي في إسرائيل ارتكبتها التي باألعمال يتعلق فيما الدولية

 لجعل .النتائج و الدولة قيام على أثره و الفلسطيني للشعب المصير تقرير في الحق .فلسطين و الدولي القانون في

 بموضوع هامة عالقة لها التي الوثائق بعض جمع تم مهتمين، القراء و آلكو، في األعضاء للدول فائدة أكثر النشر



 الدول قبل من التقدير و الترحيب العامة األمانة أجرتها التي الدراسة لقت وقد".ملحق" شكل على وأدرجت المسألة،

 .آلكو في األعضاء

  

 تداول تم ،4104 عام في غزة في إسرائيل دولة قبل من الدولي للقانون الخطيرة اإلنتهاكات ضوء في               .1

 01-01) اإلسالمية إيران جمهورية طهران، في ُعقدت التي الخمسين و الثالثة السنوية الدورة في أخرى مرة القضية

 لمحة واسع بشكل آللكو والخمسين الرابعة السنوية للدورة أُعد يالذ الحالي التقرير يتضمن (.4104 سبتمبر /أيلول

 اإلسالمية الجمهورية طهران، - 4104 ) آللكو والخمسين الثالثة السنوية الدورة مداولت :التالية التطورات عن عامة

 قانون و الدولي نسانياإل القانون ولسيما الدولي للقانون إسرائيل انتهاكات (.4104 سبتمبر/أيلول 01-01 اإليرانية،

 المحكمة دور .الفلسطينية الدولة بناء مسألة العامة؛ الجمعية و المتحدة لألمم األمن مجلس قرارات .اإلنسان حقوق

 الدورة في التطورات .النزاع في (ICC) الدولية الجنائية
 والستين التاسعة

 األخرى التطورات المتحدة؛ لألمم العامة للجمعية

 .آللكو العامة األمانة حظاتمال و تعليقات و

  

 طهران، - 9099 عام) آللكو لسنويةا والخمسين الثالثة الدورة في التداوالت              .ب

 (9099 سبتمبر/أيلول 91-91 اإليرانية، اإلسالمية الجمهورية

  

 عقود عدة بعد حتى أنه ذكر حيث .الموضوع محمد رحمت الدكتور البروفيسور آللكو العام األمين قدم               .1

 في النزاع لحل الجادة األطراف والمتعددة الثنائية المحاولت كل فشلت الفلسطينية، لألراضي اإلسرائيلي اإلحتالل من

 وخاصة والمدنيين الفلسطينية لألراضي األخير اإلسرائيلي القصف أن أعلن عندما .الفلسطيني للشعب العدالة تحقيق

 غزة في للفلسطينيين قانوني الغير اإلسرائيلي الحصار أن إلى أيضاا  أشار شكل، بأي تبريره يمكن ل واألطفال النساء

 من المبذولة القانونية الجهود كل من بالرغم أنه :أضاف حال، أية على.كبير حد إلى الفلسطيني اإلقتصاد خنق إلى أدى

 كدولة فلسطين وإعالن قانونية، الغير التوسعية الستيطانية األنشطة بوقف إسرائيل إلقناع الدولي المجتمع قبل

 .األفق في قريب حل يلوح أن دون اآلن حتى الحتالل يستمر مستقلة،

  

 اتفاقية تطبيق على وتكراراا  مراراا  مؤكداا  المطبقة القانونية المبادئ على تعليقاا  الدولي المجتمع أن أعلن              .01

 لألراضي الشرعي غير الضم وأن الصراع لهذا الحرب وقت في المدنيين شخاصاأل حماية بشأن الرابعة جنيف

 في إجراءات جميعها هي الفلسطينيين من كبيرة أعداد وترحيل اليهودية الستعمارية المستوطنات وإنشاء الفلسطينية،

 من وغيرها المياه من رمانالح أن يعتبر الذي الرأي من وكان .اإلنسان حقوق وقانون الدولي اإلنساني للقانون انتهاك

 طلب في حقهم ممارسة من الفلسطينيين يمنع الذي غزة قطاع على الحصار واستمرار للفلسطينيين األساسية الخدمات

 انتهاك في الفلسطيني، الشعب على المفروضة ،"الجماعي العقاب" طبيعة في أعمال هي األخرى المناطق في اللجوء

 الوثائق شرح في نُوقشت التي العديدة التقارير تظهر :وأضاف .العرفي اإلنساني ليالدو والقانون جنيف إلتفاقيات



 كل جوهر في ُوضع الذي غزة على المفروض والحصار الفلسطينية األراضي احتالل استمرار آللكو، العامة

  .الفلسطيني الشعب يواجهها التي اإلنسان حقوق انتهاكات

  

 مضمون رضوخ هو هذا لمعالجة الرئيسية واألداة خطير فلسطين في الوضع أن ىإل اإلشارة تمت               .00

 و ، المتحدة األمم ميثاق مبادئ و أحكام ذلك في بما الدولي القانون لمبادئ وفقا النزاع حل إلى ودعا الدولي، للقانون

 واتفاقية 0111 لعام لهاي اتفاقيةب الملحقة القوانين عالقة إلى أيضاا  أشار كما   .اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن

 لشعوب العدالة لتحقيق الحرب وقت في المدنيين األشخاص حماية بشأن الرابعة جنيف اتفاقية سيما ول جنيف،

 .فلسطين

  

 األمم هيئات مختلف قبل من نُوقشت قد المسألة هذه أن ذكر الفلسطينية، الدولة إقامة بمسألة يتعلق فيما               .04

 الشعب حقوق كل على اإلتفاق يتم أن إلى :وأضاف .بعد للقضية سلمي حل على يُعثر لم وأنه ،0141 عام منذ المتحدة

 الفلسطينيين حق سيستمر إسرائيل، قبل من وتحترم الدولي القانون في عليها المنصوص المبادئ بموجب الفلسطيني

  .دةالمتح األمم داخل بإجماع وطد الذي اإلحتالل مقاومة في

  

 اآلسيوية المنطقة في الوحيدة الحكومية القانونية المنظمة باعتبارها آلكو أن أكد الختام، وفي               .03

 المذكورة الخطيرة اإلنتهاكات جميع لمعالجة الدولي المجتمع جانب من الملحة الحاجة على التأكيد ستواصل واألفريقية

 ضد الحتالل سلطة ترتكبها التي الدولي اإلنساني القانون ذلك في بما بجدية، دوليال للقانون الشديدة والخروقات أعاله

  .الفلسطيني الشعب

  

 واليابان الهند :وهم نظرهم وجهات التالية األعضاء الدول قدمت العام، األمين قدمه الذي العرض بعد               .04

 وجنوب الشعبية الصين وجمهورية العربية مصر هوريةوجم وسوريا فلسطين ودولة اإلسالمية إيران وجمهورية

  .واندونيسيا وتركيا الشمالية وكوريا وماليزيا أفريقيا

  

 ورحب .غزة في المدنيين أرواح من كبير عدد فقدان إزاء العميق قلقه عن الهند مندوب وأعرب               .91

 في شامل حل دعم عن الهند أعربت .ولشعبها للمنطقة منواأل الستقرار تحقيق شأنها من التي األمد، طويلة بهدنة

 حدود داخل بالحياة مفعمة ومستقلة سيادة ذات موحدة حيوية فلسطينية دولة إلى يقود مما الفلسطينية، للقضية المحافل

 األمن مجلس وقرارات الرباعية الطريق خارطة وأيد إسرائيل، مع سالم في جنب إلى جنباا  بها، ومعترف آمنة

(UNSC( اإلسرائيلية للمستوطنات نهاية لوضع الدولية للدعوة أيضاا  انضم قد أنه الهند، مندوب أشار .الصلة ذات 

 والبضائع األشخاص تنقل حرية على المفروضة القيود من الهام القريب وللتخفيف المحتلة الفلسطينية األراضي في

 المحافل مختلف في الفلسطينية للقضية دعم لحشد الهند تهلعب الذي اإلستباقي بالدور المندوب ذّكر .فلسطين داخل

 المتحدة لألمم والمساوية الكاملة العضوية على للحصول فلسطين مسعى الهند دعمت :وأضاف .األطراف المتعددة



 فيه تم والذي 4104 عام نوفمبر /الثاني تشرين في العامة الجمعية قرار رعاية في شاركت وكذلك ،4100 عام في

  ".عضو غير مراقب دولة" إلى فلسطين وضع ةترقي

  

 جنباا  مستقبالا  المستقلة فلسطين ودولة إسرائيل تعيش وبذلك الدولتين حل بقوة اليابان مندوب دعم              .06

 الثقة لبناء الجهود من المزيد بذل إلى الفلسطينية والسلطة إسرائيل من كالا  اليابان وحثت .وأمن سالم في جنب إلى

 اليابان أكدت .ممكن وقت أقرب في الدولتين حل تحقيق أجل من المباشرة المفاوضات في تقدم وتحقيق المتبادلة

 على مرتكزاا  فقط، المفاوضات خالل من يُحل أن يجب الفلسطينية واألطراف إسرائيل بين الصراع أن أيضاا 

 مسبقاا  إليها التوصل تم التي والتفاقات يقالطر وخارطة مدريد ومبادئ الصلة، ذات الدولي األمن مجلس قرارات

 .بحزم رفضها يتم أن يجب العنف أعمال جميع أن كذلك اليابان مندوب وأكد.العربية السالم ومبادرة الطرفين، بين

  

 حالت في المساعدة ووجهت غزة، قطاع في الوضع إزاء بجدية اهتمت اليابان أن إلى كذلك وأشار               .01

 اليابانية الحكومة قبل من التالي اإلقتراح وكررت .يوليو/تموز فى أمريكى دولر مليون 5.5 بقيمة رئالطوا

 قطاع في واستقرار دائم نار إطالق وقف إلى يؤدي أن شأنه من النار إطالق وقف اتفاق أن حيث الدولي، للمجتمع

 .غزة

  

 وقف اتفاق ذلك في بما الصلة ذات السابقة اإلتفاقات أساس على الدائم النار إطالق وقف يتحقق أن ينبغي    (0)

 في مصر اقترحته الذي الفلسطينية الوطنية المصالحة اتفاق ،4104 عام في مصر اقترحته الذي النار إطالق

 عام في غزة وقطاع الغربية الضفة بشأن المؤقت الفلسطيني اإلسرائيلي اإلتفاق من الثاني والفصل ،4111 عام

0111. 

 .مسبقة شروط أي دون من ملموسة خطوات مناقشة المعنية األطراف كل على يجب    (4)

 في اإلستقرار وتحقيق األوسط الشرق في السالم محادثات استئناف إلى النار إطالق وقف يؤدي أن ينبغي    (3)

 .بأكمله األوسط الشرق

 وقف إلى التوصل يتم أن بعد وشعبها غزة في الستقرار لتحقيق دعمه يقدم أن الدولي للمجتمع ينبغي    (4)

 .دائم نار إطالق

  

 .أعاله المذكورة اإلقتراحات على بناء نشط بدور القيام ستواصل حكومته أن الياباني المندوب وأكد               .01

 عداتالمسا على الدعم يقتصر أل ينبغي بأكمله، األوسط والشرق غزة قطاع في الستقرار لتحقيق أنه أيضا وذكر

 إلى الطارئة اإلنسانية المساعدات من بدءاا  منقطعة غير وجهود دائم دعم إلى الوصول أيضاا  ينبغي ولكن المؤقتة

 .اإلعمار إعادة

  



 للمصادرة قابل الغير الفلسطيني الشعب حق إنكار أن اإليرانية اإلسالمية الجمهورية بمندو قال               .91

 جتمعالم صمت وسط الصهيوني النظام قبل من الحياة مقومات أبسط من جريدهمت يتم حيث المصير تقرير في

 جرائم من مخزية حملة أن األخيرة، األشهر في :وأضاف .القانونية األسلحة ترسانة تقريباا  شل   قد الذي الدولي

 الحديث تم يالت الفظائع بأن أشار و .اإلنسانية ضمير صدمت قد غزة سكان بحق اإلنسانية ضد جرائم و الحرب

 لعدة معتزل في الفلسطينيين عزل و الغربية الضفة في السرائيلي للكيان التوسعية السياسات مع بالتزامن عنها،

 اإلنسان حقوق قانون و الدولي اإلنساني للقانون صارخ انتهاك في سنوات

 الحصانة مخاطر بأن القائل الرأي عم كانت اإليرانية، اإلسالمية الجمهورية بأن ذكر و .العدالة من تنجو أن يمكن ل

 .األوسط الشرق في دائم سالم لتحقيق انتظاره طال الذي الهدف ضد تتحرك المستمرة

  

 المتعلقة القضية في (ICJ) الدولية العدل محكمة قبل من ُسلم الذي التقرير رأي أن إلى وأشار               .41

 األراضي في الجدار بناء وصف قد المحتلة الفلسطينية األراضي يف جدار تشييد عن الناشئة القانونية باآلثار

 من عليه يصادق أن بد ل الدولية، العدل محكمة رأي أن ذكر و ". الدولي للقانون مخالف" بأنه المحتلة الفلسطينية

 .المصير تقرير في الحق لديه يكون و قضية الفلسطيني الشعب وجود ليعود بذلك و الدولي المجتمع قبل

  

 بشأن المتحدة، لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس قبل من بذلت التي الدعوات من العديد إلى وأشار               .40

 فترة خالل الدولي اإلنساني للقانون الخطيرة واإلنتهاكات اإلنسان لحقوق الدولي للقانون الجسيمة اإلنتهاكات

 لالعتراف اإليرانية اإلسالمية الجمهورية مندوب دعا .غزة قطاع في العسكرية العمليات و اإلسرائيلي اإلحتالل

 مبادئ و أحكام ذلك في بما الدولي القانون لمبادئ الكامل اإلحترام و المصير تقرير في الفلسطينيين بحق الرسمي

 جنيف اتفاقيات و 1011 لعام لهاي باتفاقية المرفقة اللوائح و اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن المتحدة، األمم ميثاق

 .الحرب وقت في المدنيين حماية بشأن الرابعة جنيف اتفاقية خاصة و

  

 األول الجزء :مهمين جزئين على يدل نفسه األعمال جدول بند عنوان أن باكستان مندوب رأي كان               .99

 .بالمناقشة صلة لها التي الفصول من نيناث هناك كان المذكورة اإلتفاقية في أنه وذكر.الرابعة جنيف بإتفاقية متعلق

  ".المتحاربين الجانبين كال قبل من المدنيين معاملة" الثانية و "العدواني اإلحتالل" أولها

  

 عن راض   يكون لن عندئذ   عدواني إحتالل ُوجد إن أنه وشعر ،"العدواني اإلحتالل" مفهوم شارحاا                .43

 غير بصورة دخل ما شخصاا  أن تدل ترحيل، كلمة أن إلى وأشار  ".الترحيل" بكلمة يبدأ الذي الموضوع عنوان

 ويتم المدة تجاوز لكنه األراضي إلى مشروعة غير بطريقة بدخول له ُسمح أو آخر شخص أراضي الى قانونية

 يتم لم نهأل فلسطين في الحال هو هذا كان إذا عما وتساءل .الدولة تلك أراضي خارج إلى الشخص هذا إرسال

 في "الترحيل" تعبير مالءمة مدى حول الشك عن المندوب أعرب وهكذا.أراضيهم من طردهم تم بل ترحيلهم

 .األعمال جدول عنوان



  

 مؤقتة، ظاهرة هو اإلحتالل محاربة أن وذكر ".العدواني باإلحتالل" تتعلق الثانية، النقطة أن ذكر               .44

 أن :وأضاف .الدولي القانون بها يعترف يعد لم المغزوه أو المحتلة األراضي لدمج غازيال أو المحتل ممارسة وأن

 .األصلي المالك إلى األراضي تعود الحرب تنتهي وحالما مؤقتة ظاهرة كان أنه معناه نفسه، العدواني اإلحتالل

 لذلك، وأضاف .المحتلة ضاألر طابع تغيير ليس العدواني لإلحتالل األساسي الواجب أن المندوب أشار وهكذا،

 تغير التي الرابعة جنيف اتفاقية بموجب للقانون أساسي هوانتهاك المحتلة األراضي في توطينهم اليهود، إحضار

  .للمنطقة الديمغرافي الطابع

  

 في اللوضع تطور فآخر للقلق، مدعاة المجتمعات حماية موضوع أن ما بقدر أنه إلى أشار ثالثا،ا               .41

 اإلستهتار لهذا العامة اإلدانة إلى دعا هكذا و .خطير بشكل و بعنف تجاهلها تم قد "التناسب قاعدة" بأن يشير غزة

 الدكتور ببيان ذكر و .الجريمة مع متناسباا  العقاب ليكون الرابعة جنيف إلتفاقية تجاهل هو الذي القانون بسيادة

 إلى أشار ثم ".مقدس عمل هو النجاح و نكراء جريمة هو الفشل" نورمبرغ محاكمة في الدفاعي المستشار كاريس،

 .انتصرت و نجحت القانون سيادة أن يضمن و النزاع العالم ليحل الوقت حان قد أنه،

  

الفلسطيني العدل وزير دعم               .92
2
 مصطلح تخداماس أن ذكر و الباكستان مندوب عنها أعرب التي اآلراء 

 ذكر و.0141 عام منذ وطنهم من بالقوة طردهم يتم حيث الفلسطينيين واقع في الحال هو كما دقيق غير "الترحيل"

 .العامة الجمعية و األمن مجلس قرارات من العديد من الرغم على للجدل المثيرة القضية هذه حل يتم لم لألسف بأنه

 اتبعت قد البداية منذ لكن و المتحدة األمم من بقرار أنشئت التي الوحيدة الدولة إسرائيل كانت الواقع، في :أضاف و

 األمم ميثاق و جنيف لتفاقيات انتهاك و تام تجاهل في أراضيهم و وطنهم من الفلسطينيين إخالء سياسة اسرائيل

 . المتحدة

  

 عشرات خلف و األبرياء لمدنيينا ممتلكات و حياة استهدف غزة على األخير العدوان أن وذكر               .41

 قتلت الزراعية، الحقول استهدفت إسرائيل أن إلى أشار و .مأوى أو طعام أي دون من المشردين، آلف و القتلى،

 مجلس و الدولي المجتمع دعوات من بالرغم أنه ذكر و .غزة في الوحيدة الكهرباء توليد محطة دمرت و الحيوانات

 استخالص كانت الملحة الحاجة أن إلى أشار و .الدولي للقانون قانونية الغير هاكاتاإلنت إسرائيل واصلت األمن

 الجنائية المحكمة خالل من سواء الحرب مجرمي لمعاقبة آلية وضع و المتحدة لألمم العام األمين تقرير من الدروس

 غير بشكل معاملته تمت قد كان الذي فلسطين، لشعب العدالة على الحصول و الدولية المحافل من غيرها أو الدولية

 من بد ل كان أنه أيضاا  ذكر و .فلسطين أرض في اليهود توطين عملية بدأت عندما األمم، عصبة عهد منذ عادل

 اعتمدتها التي اإلستيطان سياسات بسبب هائل لتغيير خضع الفلسطينية للدولة الديموغرافي الطابع بأن العتراف

 .اإلسرائيلية الحكومة

                                                 
 .األمانة فيموظ قبل من المأخوذة المذكرات من الجزء هذا إعداد تم قد و متوفرة، غير له الترجمة أن كما .العربية باللغة البيان هذا تسليم تم 2 



  

 الجمعية قبل من فلسطين لدولة عضو غير دولة وضع على مؤخراا  للموافقة تقديره عن وأعرب               .41

 من لفلسطين جديداا  قانونياا  وضعاا  منحت التي اليونسكو منظمة قبل من كدولة بفلسطين الالحق اإلعتراف و العامة،

 عن لهم ممنوح عادل لتعويض بحقوقهم للمطالبة يالفلسطين للشعب مناسباا  كان الوقت أن و الدولي المجتمع قبل

 مقترح دراسة آللكو العامة األمانة من الوزير طلب .إسرائيل ترتكبها التي الحرب جرائم من بهم لحقت التي المعاناة

  .إسرائيل قبل من ارتكبت التي األخطاء من العديد عن الفلسطينيين تعويض إمكانية لكيفية

  

سوريا مندوب رذك               .91
3
 جدول على أهمية األكثر األولويات من واحدة كانت الفلسطينية القضية أن 

 القانون و جنيف اتفاقيات و المتحدة، األمم ميثاق انتهاك في استمرت إسرائيل أن بسبب ذلك و المتحدة األمم أعمال

 .المصير تقرير في حقهم من حرمانهم و وطنه من الفلسطيني الشعب ترحيل في اإلستمرار خالل من الدولي

  

 انتهاك كان الذي الفلسطيني الشعب ترحيل و اإلحتالل استمرار في يكمن المشكلة قلب إن وقال               .31

 نأ فيجب حرب جرائم أنها على العناصر هذه الدولية العدل محكمة صنفت فإذا المحكمة، قرار و الدولي للقانون

 بينهم، للقضايا سلمية لتسوية فلسطين مع دخلتها التي اإلتفاقيات جميع انتهكت إسرائيل أن ذكر و .العدالة إلى يقدموا

 كل أن :أضاف و.غزة على عدوانها و الفلسطينية األرض سرقة إلى باإلضافة اإلستيطانية، بسياستها استمرت و

 توفير آلكو أمانة من طلب لذلك، .اإلنسان حقوق قانون و الدولي ياإلنسان للقانون خرق هي اإلسرائيلية األنشطة هذه

 و .الدولية العدل محكمة أو الدولية الجنائية المحكمة إلى إما الحرب مجرمي أخذ خاللها من يمكن قانوني إطار

 مستقلة دولة هناك يكون أن و مصيرهم تقرير في بحقهم للفلسطينيين يسمح أن ينبغي أنه ذكر ذلك، إلى باإلضافة

  .بهم خاصة سيادة ذات

  

العربية مصر جمهورية مندوب أكد              19
4
 التوتر سبب و األكبر التحدي هي حالياا  الفلسطينية القضية أن 

 تتحدى ةالفلسطيني األراضي احتالل و إلسرائيل المستمرة اإلستيطان سياسة أن :وأضاف.األوسط الشرق منطقة في

 السياسة أن حكمها في الدولية العدل محكمة أوضحت و .الدولي اإلنساني القانون و الدولي القانون مبادئ

 الموقف هذا على مناسبات عدة في أيضاا  التأكيد تم و .الرابعة جنيف إلتفاقية انتهاكاا  تشكل القانونية غير اإلستيطانية

 التي و فلسطين في التوسعية سياستها إسرائيل واصلت لألسف لكن و المتحدة، لألمم التابع األمن مجلس جانب من

 لها ليس 0161 عام منذ فلسطين تجاه بها القيام تم التي األنشطة .الفلسطينية لألراضي الديموغرافي الطابع غيرت

 و .للقضية ميالسل الترسيخ بشدة عرقلت و الرابعة جنيف اتفاقية ألحكام انتهاكا  واضح بشكل كانت و قانونية حرمة

 لإللتزام دعوتها عند العامة الجمعية و الدولي األمن مجلس قرارات لجميع اإلمتثال رفضت إسرائيل أن ذكر

 و الدولية، العدل محكمة بحكم اإللتزام و اإلستيطاني، النشاط وقف و الدولي، للقانون المؤسسة األساسية بالمبادئ

                                                 
 .األمانة بها قامت رسمية غير الترجمة هذه إن.العربية باللغة البيان هذا تسليم تم 3 

 .نفسه المرجع 4 



 األعضاء الدول على ينبغي :صرح لذلك، و .أفعالها بسبب ُسببت لتيا طويل زمن منذ القائمة الالجئين مشكلة حل

 ذكر الختام في .أيضاا  مالياا  تعويضهم و وطنهم إلى العودة في الحق الالجئين إعطاء إلى إسرائيل تدعو أن آلكو في

 غزة بحر في النار إلطالق وقف تحقيق نحو العربية مصر جمهورية اتخذتها قد التي التدابير بعض المندوب

    .المدمر غزة إقليم بناء إعادة نحو جهودها و األخيرة،

  

 أجل من المخلص الوسيط و حازمة مؤيدة كانت الصين بأن الشعبية الصين جمهورية مندوب قال               .19

 ووقف السالم لتعزيز مختلفة طرق الصين استخدمت النزاع اندلع منذ أنه أشار.إسرائيل و فلسطين بين السالم

 الحكومة أن ذكر و.سلمياا  اإلسرائيلي الفلسطيني الصراع لحل نقاط خمس من اقتراح طرح ذلك في بما العنف،

 إلى الطارئة اإلنسانية المساعدات من شريحتين التوالي على وفرت قد الصينية األحمر الصليب جمعية و الصينية

 وقت أقرب في السالم محادثات ستستأنف اسرائيل و نفلسطي من كالا  أن فى تأمل الصين أن ذكر و .غزة في الشعب

 .الدائم المتبادل واألمن السالم تحقيق و الفلسطينية للقضية معقولة و عادلة مبكرة قرارات على الحث و ممكن

  

 تحل لم الفلسطينية القضية أن هو اإلسرائيلي الفلسطيني الصراع لتواصل األساسي السبب إن وقال               .33

 الصين أن :أضاف و .دائم سالم هناك يكون لن عدالة، بدون أنه إلى وأشار .طويلة لفترة ومعقولة عادلة بطريقة

 على السيادة كاملة المستقلة فلسطين دولة إقامة في الفلسطيني للشعب الشرعي الحق و الشرعي الطلب دائماا  دعمت

 و المتحدة األمم في فلسطين عضوية دعمت الصين أن إلى أشار و .لها عاصمة الشرقية القدس مع 0161 حدود

 .األخرى الدولية المنظمات

  

 و المحتلة الفلسطينية األراضي على المستوطنات بناء تعارض الصين أن المندوب ذكر الختام وفي               .34

 في و .منازلهم هدم و الفلسطينيين طرد وقف و الفلسطيني، للشعب المشروعة التطلعات احترام إلى إسرائيل دعا

 جدي بشكل للتخفيف غزة قطاع عن مباشر و كامل بشكل الحصار لرفع إسرائيل أيضاا  الصين دعت نفسه، الوقت

 .هناك اإلنساني الوضع عن

  

 طريق عن النار إطالق وقف لمراقبة للصراع يدعون اللذين أفريقيا جنوب جمهورية مندوب دعا               .11

 إيجاد و األساسية القضايا بشأن للمفاوضات أساساا  تشكل أن شأنها من التي العملية وهي العالقة، القضايا جميع حل

 قافلتين أفريقيا جنوب أرسلت الصراع، لحل الدولية الجهود من كجزء أنه المندوب قبل من أُشير و.للصراع دائم حل

 أفريقيا جنوب جهود أن المندوب ذكر و .األوسط الشرق في مختلفة بلدان و فلسطين و إسرائيل إلى رسميتين

 أفريقيا جنوب دعت و .مشاركة تبقى أن أفريقيا جنوب المنطقة بلدان طالبت كما ستستمر، الصدد هذا في للمساعدة

 فلسطين بقاء و الدولتين، إقامة حل مع الصراع لهذا دائم حل إلى التوصل أجل من المفاوضات إلستئناف أيضاا 

 الحدود أساس على دولية و متبادلة بصورة عليه متفق بسالم إسرائيل مع جنب إلى جنباا  تعيش حيوي بشكل

 /حزيران من الرابع في بها المعترف
مع 0161يونيو

 التعايش :المندوب أضاف و.لفلسطين عاصمة الشرقية القدس بقاء 



 من بعمق قلقة أفريقيا وبجن كانت لذا .عادل و دائم سالم ضمان من يمّكن حيويتين دولتين بين المتبادل البنّاء

 األنشطة كافة و القرار هذا حظر إلى إسرائيل دعت و الغربية، الضفة في للتوسع الحديثة اإلسرائيلية الخطط

 الرئيسية المواضيع من واحد يعد الذي غزة على الحصار بقوة أفريقيا جنوب عارضت و.األخرى الستيطانية

   .المفاوضات في العالقة

  

 في الدولية المحافل في الفلسطينية القضية دائماا  دعمت قد أفريقيا جنوب أن أيضاا  المندوب وذكر               .36

 انتهاك فيه كان الجدار تشييد أن المحكمة وجدت حيث الدولية، العدل محكمة أمام الشفوية حججها في 4114 عام

 يطبق اإلنسان لحقوق الدولي القانون أن و ةالمحتل الفلسطينية األراضي في تطبق التي الرابعة جنيف إلتفاقية

 و فلسطين أراضي على مقبولا  غير عمالا  كان الجدار بناء أن إلى المندوب أشار ذلك، على عالوةا  و .بالتساوي

 بالتالي و القوة استخدام طريق عن األراضي على للحصول للقانون انتهاك أنه كما الدولي، القانون مع يتعارض

 المحتلة الفلسطينية األراضي في المستوطنات إنشاء أن و مصيره تقرير الفلسطيني الشعب حق نم أن اإلستنتاج

 الفلسطينية الدولة جانب من التطبيق أفريقيا جنوب دعمت ذلك، إلى باإلضافة .الرابعة جنيف اتفاقية مع يتعارض

 الدورة في كاملة عضوية على للحصول
الستين و السابعة

 في عضويتها أيضاا  و المتحدة، لألمم ةالعام الجمعية لدورة 

 .اليونسكو

  

 اإلنتهاك استمرار مع الهامة المسألة هذه مناقشة في تستمر أن يجب آلكو أن ماليزيا مندوب يعتقد               .13

 كيف بوضوح أظهرت التي الحوادث أحدث من واحدة ،4104 عام في غزة لقطاع البري الغزو كان.اإلسرائيلي

 تواصل التي إسرائيل، ضد ملموسة تصرفات أُتخذت و للقوانين اإلمتثال على إصرارها خالل من رائيلإس فشلت

 في تستمر الدولي القانون قواعد من الكثير أن ماليزيا لحظت و .الفلسطيني الشعب ضد حرب جرائم ارتكاب

 بأن النظر وجهة مع ماليزيا كانت بهذا، قيتعل فيما .للمراقبة فعالة و قوية آليات وجود لعدم نظراا  يومياا  اإلنتهاك

 حماية قوانين خلق بهدف اإللتزام آليات لتقوية أساليب أو طرق إلستكشاف الدولي المجتمع قبل من ملحة حاجة هناك

 إمكانية مع قانونية استشارية كهيئة دورها تلعب أن يمكن آلكو أن ماليزيا تعتقد .فلسطين دولة في للضحايا أفضل

 بدولة المتعلقة القانونية الوجهات لتقديم المتحدة لألمم العامة للجمعية التابعة القانونية اللجنة إلى مباشرال الوصول

 نشرتها التي العالمية األعمال تستمر أن يجب و .العام األمين قبل من الدوام على جرى الذي النحو على فلسطين

 القانون بموجب الفلسطينية الدولة بناء" حول األخيرة صةالخا الدراسة ذلك في بما فلسطين دولة قضية بشأن آلكو

 ماليزيا دعت .قوله حد على ،"الدولي القانون نظر وجهة :الجانب األحادية و الثانوية العقوبات فرض" و "الدولي

 ،"األمم عصبة إلى اإللتزامات و التعويضات نقل قضايا" ذلك في بما أخرى، خاصة دراسات إلدارة األمانة

 .مداخلته في فلسطين دولة وزير سيادة قبل من عادل احكإقتر

  

 الشعب مع التضامن و الثابت، حكومته دعم الديمقراطية الشعبية كوريا جمهورية مندوب أعرب               .11

 .المصير تقرير و العودة حق ذلك في بما الوطنية حقوقه إلستعادة نضاله في الفلسطيني



  

 ل الفقرة هذه أن أعلم و األمانة أعدتها التي التمهيد ورقة من 004 للفقرة تركيا مندوب ارأش و               .11

 .تماماا  تركيا آراء تعكس

  

 في A / 68/12 المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار إلى اإلنتباه اإلندونيسية الجمهورية مندوب لفت               .90

 الشعب مع للتضامن دولية سنة هو 4104 عام أن بوضوح أشار يالذ و 4103 نوفمبر /الثاني تشرين 46

 في الفلسطيني الشعب حق أجل من الدولي الدعم لتعزيز يهدف خاص، بشكل القرار هذا أن أشار قد و الفلسطيني،

 الشعب ضد الشديد بالعنف اتسمت التي األحداث بعد الوراء إلى العالم أُعيد العام، هذا ذلك، مع و.مصيره تقرير

 الفلسطينيين و إسرائيل بين دائم و عادل سالم إحتمال فإن مستمر العنف أن طالما للمندوب، وفقاا  و .الفلسطيني

 مفتوحة رسالة خالل من إندونيسيا موقف تأكيد أعاد قد كان أندونيسيا رئيس أن إلى أشار و .األفق بعيد دائماا  سيكون

 القائم للحل المتحمسين المؤيدين من الرئيس كان و فلسطينية، ولةد إقامة و اإلستقالل في الفلسطينيين حق دعم في

 مساعدة يواصلوا أن آلكو أعضاء على ينبغي أندونيسيا برأي .واقعي كمفهوم سلمية منطقة إلنشاء دولتين على

 تترأس نأ يمكن إندونيسيا أن الصدد هذا في عرضاا  وقدم .النهائية دولتهم إلقامة الالزم التحضير في الفلسطينيين

 السفير أن األعضاء الدول أيضاا  أبلغ و .الفلسطينية للتنمية آسيا شرق دول بين التعاون حول الثاني المؤتمر

 األراضي في اإلنسان حقوق بحالة معني خاص كمبعوث أُنتخب قد كان المتحدة األمم لدى السابق األندونيسي

  .المتحدة لألمم التابع نساناإل حقوق مجلس قبل من إسرائيل تحتلها التي الفلسطينية

  

  

 9091 آللكو، والخمسين الرابعة السنوية الدورة في المركزة للمناقشة قضايا              .جـ

  

 ترتكبها التي اإلنسان حقوق قانون و اإلنسان لحقوق الدولي القانون السيما و الدولي القانون انتهاكات .9

  .المحتلة طينيةالفلس األراضي في اإلسرائيلية الحكومة

  

 لقرارات انتهاك في المحتلة الفلسطينية األراضي في اإلسرائيلية العسكرية التجاوزات 

  .العامة والجمعية الدولي األمن ومجلس الدولي اإلنساني القانون

 اإلسرائيلية الردود في التناسب عدم.  

 رساتوالمما الفلسطينيين ترحيل" من األعمال جدول من البند عنوان تغيير 

 المحتلة األراضي جميع في اليهودي واإلستيطان الهائلة الهجرة بينها من األخرى اإلسرائيلية

 للقانون اإلنتهاكات" إلى "9191 لعام الرابعة جنيف اتفاقية وخاصة الدولي للقانون انتهاك في



 نونيةالقا المسائل من وغيرها إسرائيل قبل من األخرى المحتلة واألراضي فلسطين في الدولي

 ". فلسطين بقضية المتعلقة الدولية

  

 الحصار ذلك في بما اإلسرائيلية القوات قبل من غزة في ُأرتكبت التي الحرب جرائم 

 .المخالفين من العقاب من اإلفالت إلنهاء واآلليات والوسائل غزة على المفروض

 و لفلسطين، الدولة تكوين.  

 للصراع عادل حل نحو المساهمة في الدولية الجنائية المحكمة دور. 

  

  األوسط الشرق في السالم إحالل .9

 الدولية إللتزاماتها لإلمتثال إسرائيل على الضغط في الدولي المجتمع دور.  

 سالم إلقامة تمهيداا  سيادة ذات مستقلة فلسطينية دولة قيام ضرورة على الضوء تسليط 

 .األوسط الشرق في دائم

  

 ووقانون الدولي، اإلنساني القانون سيما وال الدولي نونللقا إسرائيل انتهاك .ثانياا 

اإلنسان حقوق
5

 

  

 قطاع و الغربية للضفة العسكري احتاللها إسرائيل تدير اآلن، حتى عاماا  أربعين و سبعة يقارب لما               .40

.الدولي تمعالمج إلرادة صارم ثابت عصيان في الشرقية القدس و غزة
6
 مجلس أقرها التي القرارات عبّرت قد و  

 هذه حول الدولي اإلجماع من واسع بتأييد حظيت التي المتحدة لألمم العامة الجمعية و المتحدة لألمم التابع األمن

 من باإلنسحاب إسرائيل جانب نم القانوني اإللتزام على 331 و 444 رقم األمن مجلس قرارات أكدت و  .القضية

 عملية ألي النهاية نقطة هذه تكون أن يجب و   .0161 عام أيام الستة حرب في احتلتها التي الفلسطينية األراضي

 إلرادة تحديها في تستمر باإلحتالل القائمة السلطة بوصفها إسرائيل أن إل .دائم و عادل سالم إلى تؤدي أن يمكن سالم

 اعتباراُ  المحتلة الفلسطينية األراضي في المدنيين السكان ضد ارتُكبت التي المروعة الفظائع أن كما الدولي، المجتمع

 و .واضح بشكل اإلتجاه هذا تظهر اليوم حتى مختلفة بأشكال استمرت التي و ،4111 ديسمبر/األول كانون 41 من

 العام في غزة شهدتها التي العنف امةدو تفوق حيث .4104 عام في متكافىء غير بشكل اإلنتهاكات هذه تكثقت

 .لسنهم تمييز دون المدنيين و األطفال هو الهدف اآلن الحال هو كما السابقة، الفظائع كل الماضي

                                                 
 4104 عام في أبوجا في عقدت التي الخمسين، و الحادية السنوية لدورته أعدت التي المذكرة في أيضاا  الدراسة من الجزء هذا انعكس قد و 5 

 من ذلك هنا، الشيء نفس كرر و .4104 الخمسين و الثالثة السنوية للدورة التحضير عن افضال (S / SD 4 / 4104 / أبوجا / 10 /آلكو)

 .المحتلة الفلسطينية األراضي على إسرائيل قبل من هوادة بال ترتكب التي القانونية غير األنشطة على الضوء تسليط أجل

 .4114 عام شتاءا  األوسط، الشرق بشأن 401 التقرير -األقصى انتفاضة و الجديد الدولي القانون :أوسلو بعد ما 6 



  

 المحتلة الفلسطينية األراضي في الرابعة جنيف اتفاقيات انتهاكات .أ

  

 التزاماتها إسرائيل فيه تحترم الذي الوقت يحين حتى الفلسطينيين المدنيين حقوق انتهاكات ستستمر               .44

 من غيرها و ،0141 أغسطس / آب 04 الحرب، وقت في المدنيين بحماية المعنية الرابعة جنيف اتفاقية حددتها التي

 حقوق الراهن، الوضع بحماية باإلحتالل القائمة السلطة تطالب التي اإلتفاقية أحكام لسيما و الدولي القانون مبادئ

 في اإلتفاقية بتنفيذ األطراف الدول جميع أيضاا  اإلتفاقية تلزم كما .المحتل للشعب المصير تقرير فرص و اإلنسان

 فلم  .القانونية اإللتزامات إطار في ذلك قبول رفضت 0161 عام منذ و إسرائيل لكن  ".الخطيرة اإلنتهاكات" مواجهة

 مستوطنات إلنشاء اإلحتالل، فترة خالل أيضاا، عمدت بل فقط، المحتلة األراضي من اإلنسحاب إسرئيل ترفض

 حول تسوية إلى للتوصل جدياا  تسعى مستقبلية فلسطينية دولة وسط أمنية مناطق و التفافية طرق بالسالح، مدججة

 .األساسية الفلسطينية الحقوق

  

 المحتلة، الفلسطينية األراضي على مدنيينال بحماية المعنية الرابعة جينف اتفاقية أحكام مختلف تنطبق               .43

  .جنيف اتفاقية في طرفان هما النزاع طرفي و

  

 لتندرج لذلك، و ،"إدارة" لكنه و المحتلة، الفلسطينية األراضي في "احتاللا " ليس أنه إسرائيل تدعي               .44

 طرح إسرائيل حاولت موقفها لتبرير .الحرب عن جمالنا لإلحتالل الدولي القانون و الرابعة جنيف اتفاقية إطار ضمن

".الحق صاحب" نظرية - الفراغ في مطورة عقائدية مبررات
7
 تملكان ل مصر و األردن أن النظرية هذه إدعت 

 الذي و الشرعية دةالسيا في "الحق صاحب" وجود لعدم نظراا  و ، المحتلة الفلسطينية األراضي في المشروعة السيادة

 نسبياا  أقوى أحقيّة إلسرائيل ألن نظراا  المحتلة الفلسطينية األراضي حيازة يمكنها إسرائيل فإن األراضي، إليه ستعود

 تنص التي .جنيف اتفاقيات من الثانية للمادة غريب تفسير على بناءا  هذا مناقشة تمت قد و .األراضي هذه ملكية في

 األطراف أحد قبل من إلقليم الكلي أو الجزئي اإلحتالل حالت جميع ... على اإلتفاقية بّقتُط أن يجب" :يلي ما على

 حقوق حماية هو الحرب عن الناجم لإلحتالل القانون من الغرض و الهدف أن قيل لهذا و ...." المتعاقدة السامية

 بقوة اإلسرائيلية التبريرات هذه دحض تم ذلك، مع و .شرعي قانوني ملكية سند يمتلك الذي و السيادة المنزوع الطرف

 بين اإلحترام معدومة أو ضعيفة سيطرتها و ،"طبيعتها في مصطنعة و متوترة" بأنها الدولي القانون علماء قبل من

".المنظم الدولي المجتمع" في أو "عالية بدرجة المؤهلين الدعاية وكالء"
8

 

                                                 
 القانون مجلة 3 ،' السامرة و يهودا في الوضع على اإلنعكاسات :الغائب الحق صاحب" بلوم، يهودا قبل من األولى للمرة الحجة تقديم تم 7 

 (.0161) 411 اإلسرائيلي

 و الغربية الضفة في الفلسطينية و اإلسرائيلية بالحقوق الدولي القانون عالقة' ويستون، .اتش وبيرنز فولك .أ ريتشارد قاله ما على اطلع 8 

 قطاع و الغربية للضفة اإلسرائيلي اإلحتالل من عقدين :المحتلة األراضي شؤون إدارة و الدولي القانون طبعة فير، بالي إيما في ،'غزة قطاع

 البارز والباحث أبيب تل جامعة في للقانون إسرائيلي أستاذ هو و دينشتاين، يورام .034 (.0114 كالرندون، مطبوعات :أوكسفورد) غزة،

 الناجم لإلحتالل الخاص الدولي القانون" دينشتاين، يورام ".فيها مشكوك قانونية أسس إلى تستند" كونها النظرية رفض و الدولي، القانون في



  

 أن إلى األعضاء جميع مع التشاور بعد المتحدة، لألمم األمن مجلس رئيس أشار ،0116 عام في              .41

 04 في المؤرخة الحرب، وقت في المدنيين األشخاص حماية بشأن جنيف اتفاقية إن" وافقت، قد العظمى الغالبية

.0161 عام منذ إسرائيل تحتلها التي العربية األراضي على تنطبق ،0141 أغسطس/آب
9
 بتصويت ،0111 عام في 

 الذي القدس، بشأن "األساسي القانون" إسرائيل بتمثيل اللوم األمن مجلس وجه واحد، امتناع مع أحد، ل مقابل 04

.الرابعة اإلتفاقية تطبيق استمرار على يؤثر لم الذي الدولي للقانون انتهاكاا  يشكل وجدته
10
 اإلعتراف عدم تقرر و 

 العامة الجمعية أكدت بالمثل، و .القدس مدينة وضع و طابع لتغيير تسعى التي األخرى األعمال و "األساسي بالقانون"

 الفلسطينية األراضي في الرابعة جنيف اتفاقية على المترتبة باإللتزامات ملزمة إسرائيل أن على أيضاا  المتحدة لألمم

 اتفاقية على المتعاقدة السامية لألطراف الدولي المؤتمر إستئناف 4110 ديسمبر /األول كانون 1 في أعلنت و .لةالمحت

 األراضي على اإلتفاقية تطبيق أكدت كما المتدهور، اإلنساني الوضع إزاء العميق قلقها عن معبرةا  الرابعة جنيف

.المنطقة هذه في لإلتفاقية الكامل اإلحترام ضرورة على أكدت و الشرقية، القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية
11
 و 

 للقانون البالغة األهمية على أكدت حيث الخصوص، هذا في الدولية العدل محكمة عن نقل ما إلى هنا اإلشارة تجدر

 .الدولي اإلنساني

  

 أهمية ذات فهي المسلحة، النزاعات في للتطبيق ةقابل اإلنساني القانون قواعد من العديد بأن شك ل"

 تعبير حد على ،" لإلنسانية األساسية اإلعتبارات" و اإلنسان، شخص إلحترام بالنسبة جوهرية

 العدل محكمة تقارير) كورفو قناة قضية في 0141 أبريل /نيسان 1 في الصادر حكمها في المحكمة

 الدول جميع على يجب و .واسع بقبول جنيف و لهاي اتفاقيات حظيت كما ،(44 .ص ،0141 الدولية

 تشكل ألنها تتضمنها، التي اإلتفاقيات على تصادق لم أم صادقت سواء األساسية القواعد بهذه تلتزم أن

 و العادي السلوك إلى تشير القواعد هذه ... الدولي العرفي القانون مبادئ من انتهاكها يمكن ل مبادىء

". للدول المتوقع السلوك
12

 

  

 أحادية لتفسيرات يخضع أنه حيث من اختيارياا  الرابعة جنيف إلتفاقية إسرائيل امتثال يكون ل بالتالي              .46

 و الرابعة جنيف اتفاقية تنتهك التي المحتلة الفلسطينية األراضي في اإلسرائيلية الممارسات إحصاء سيتم و .الجانب

 فيما و .الرابعة جنيف اتفاقية أحكام كل انتهكت لكونها األمد الطويلة و الدولي بالقانون الصلة ذات األخرى األحكام

 .أدناه السافرة و الشرعية غير اإلسرائيلية الممارسات من بعض يلي

                                                                                                                                                 
 .في وسالي ماليسون توماس .دبليو (:0111) 011 ،014 اإلنسان حقوق بشأن 1 اإلسرائيلي السنوي الكتاب ،"اإلنسان حقوق و حربال عن

 (.0116 لونجمان، : لندن) العالمي، النظام و الدولي القانون في الفلسطينية المشكلة ماليسون،

 .0116 مايو /أيار ,S/PV.1922 26 .المتحدة األمم وثيقة :المتحدة لألمم التابع األمن مجلس رئيس بيان 9 

 (.0111) 411 .األمن مجلس قرار 10 

 .4110 ديسمبر /األول كانون 1 جنيف، اإلعالن، :الرابعة جنيف اتفاقية على المتعاقدة السامية األطراف مؤتمر 11 

 .14 ,11 .الفقرات ،411 ،446 ،1160 الدولية، العدل محكمة تقارير اإلستشاري، الرأي النووية، األسلحة باستخدام التهديد مشروعية 12 



 ضمها و الفلسطينية لألراضي الشرعية غير المصادرة .9

  

 الفلسطينية األراضي في الفلسطينيين أراضي إلغتصاب منظمة حملة0161 عام منذ إسرائيل بدأت              .41

 ضم هو األول :محورين خالل من شرعية الغير الحملة هذه تنفيذ تم و .حصراا  يهودية مستعمرات إقامة بهدف المحتلة

 األراضي من تبقى مافي أراض   مصادرة على قائمة سياسات هو الثاني المحور و ماحولها و الشرقية القدس في أراض  

 سلطتها و المحلي قانونها توسع التي القوانين من عدداا  أصدرت قد اإلسرائيلية الحكومة كانت و .المحتلة الفلسطينية

 السياسات و القوانين تعد كما .الدولي للقانون انتهاكاا  يشكل الذي األمر المدينة، ضم و المحتلة الشرقية القدس لتشمل

 القدس في تنفذها التي لتلك مماثلة المحتلة الفلسطينية األراضي من أخرى أجزاء يخص فيما لإسرائي تتبعها التي

 سبيل فعلى .السياسات هذه لتنفيذ العسكرية األوامر من عدد استخدام يتم و .رسمياا  ضمها يتم لن أنه باستثناء المحتلة

 تسجيلها يتم لم التي األراضي جميع تعلن بأن اإلسرائيلية للحكومة يسمح ،(0161) 11 رقم العسكري األمر المثال،

 الذي ،(0161) 11 رقم العسكري األمر اإلسرائيلية؛ السلطات على استخدامها يقتصر وبالتالي ،"دولة أراضي"كـ

 العسكري األمر ؛0161 عام تم الذي التعداد خالل "الغائبين" أولئك من األراضي مصادرة اإلسرائيلية للسلطات يجيز

 بالتالي و "مغلقة عسكرية منطقة" مكان أي تعسفي بشكل تعلن أن اإلسرائيلية للسلطات يسمح الذي ،(0161) 11 رقم

 ملكيتها تعود التي األراضي مصادرة للدولة يسمح الذي ،011 رقم العسكري األمر للدولة؛ استخدامها أشكال كل نقل

 العسكري األمر ؛0161 عام حرب عقب اإلسرائيلي التعداد في احتسابهم يتم لم الذين األفراد أو ،"غائبين" لفلسطينيين

 التي و ،"عامة" ألغراض الفلسطينية األراضي مصادرة واحد جانب من و الدولة يخّول الذي ،(0161) 340 رقم

 و تعلن بأن اإلسرائيلية للسلطات يسمح الذي ،S/1/96 رقم العسكري األمر حصراا؛ اليهودي لالستخدام دائماا  تكون

 للسلطات يسمح الذي ،T/27/96 رقم العسكري األمر و "مغلقة عسكرية منطقة" فلسطينية أرضا واحد انبج من

 ".عامة" ألغراض الفلسطينية األراضي بمصادرة اإلسرائيلية

  

 جنيف اتفاقية من 41 المادة أن حيث .الرابعة جنيف إلتفاقية واضحاا  انتهاكاا  الممارسات هذه تشكل              .41

.شرعياا  غير عمالا  المحتلة األراضي ضم تجعل لرابعةا
13
 و تدمير أي تعتبر اإلتفاقية من 041 المادة فإن بالمثل، و 

.اا خطير اا انتهاك بمثابة مشروعة غير بطريقة يُنفذ و عسكرية ضرورة تبرره ل للمتلكات اغتصاب
14
 المادة تفرض و 

 أمروا أو ارتكبوا الذين األشخاص على فعالة جزائية عقوبات نس السامية المتعاقدة األطراف على التزاماا  046

 األطراف من طرف كل على يتعين أنه على 046 المادة تنص ذلك، إلى إضافة .لإلتفاقية "جسيمة انتهاكات" بارتكاب

 و سيمة،الج اإلنتهاكات هذه بارتكاب أمروا أو ارتكبوا أنهم يزعمون الذين األشخاص عن البحث" السامية المتعاقدة

 ألي المتهمين تسليم بذلك، قيامها عدم حال في و . "محاكمها أمام جنسيتهم، عن النظر بغض األشخاص، هؤلء تقديم

                                                 
 من محتل إقليم في الموجودين المحميون األشخاص حرمان كان، مهما شكل أي في و حال بأي يجوز، ل :يلي ما على 41 المادة تنص 13 

 اتفاق أي بسبب أو المذكور، اإلقليم حكومة أو مؤسسات على األراضي، إلحتالل نتيجة يطرأ، تغيير أي بسبب سواء اإلتفاقية هذه من اإلنتفاع

 .المحتلة األراضي من جزء أو كامل بضم الدولة هذه قيام بسبب كذلك أو باإلحتالل، القائمة السلطة و المحتل اإلقليم سلطات بين يُعقد
 الخطير اإلضرار أو ديدةش بآلم التسبّب تعّمد الالإنسانية، المعاملة أو التعذيب العمد، القتل" بأنها "الجسيمة المخالفات" 041 المادة تعّرف 14

 محاكمة في الحق من محمي شخص أي حرمان تعّمد المحمي، للشخص المشروع غير الحبس أو النقل أو النفي و الصحة، أو البدينة بالسالمة

 تعسفية و مشروعة غير بصورة يُنفذ و عسكرية ضرورات تبرره ل نحو على الممتلكات اغتصاب و تدمير و الرهائن أخذ نظامية، و عادلة

." 



 لبدء أدلة من يكفي ما الطالبة الدولة لدى كان إذا مقدم طلب على بناء األخرى المتعاقدة السامية األطراف من طرف

  .محاكمة

  

 تالمستوطنا توسيع          .9

  

 الجهود من أساسياا  جزءاا  اليهودية المستوطنات إنشاء كان اآلن، حتى و عقود أربعة من ألكثر              .41

 إنشاء يؤد لم و  .الشرقية القدس ضمنها من الغربية، الضفة و غزة قطاع على سيطرتها لتعزيز الرامية اإلسرائيلية

 على اإلسرائيلية المسلحة القوات وجود استمرار تبرير و األراضي على السيطرة تسهيل إلى اإلسرائيلية المستوطنات

 الحول بالتالي و الفلسطينيون يسكنها التي للمناطق الجغرافي التجاور من للحد أيضاا  بل فحسب، الفلسطينية األراضي

  .البقاء على قادرة مستقلة فلسطينية دولة تأسيس دون

  

 لتوطين تهدف كانت التي و 0161 عام منذ الستعمارية اإلستيطانية سياستها ممارسة إسرائيل بدأت              .11

 و .اإلخضاع من أخرى أشكال أجل من و أقلية مجتمع المحليين السكان لجعل المحتلة الفلسطينية األراضي في اليهود

 إن" ؛0111 عام في ة،العالمي الصهيونية للمنظمة التابعة التوطين دائرة من دروبلز ماتياهو وضعها لخطة وفقاا 

 إلى [الغربية الضفة أي] السامرة و بيهودا بالتمسك نيتنا حول الشك ظالل كل إلزالة فعالية األكثر و األفضل الطريقة

 في اإلستيطان من الغرض إن .األراضي هذه في [اليهودي اإلستعماري] اإلستيطان زخم تسريع خالل من تكون األبد

 خطر تقليص هو [الغربية الضفة في الفلسطينية الغالبية أي،] األقليات تقطنها التي لمراكزا وحول بين الواقعة المناطق

 صعوبة األقلية ستجد اليهودية، المستوطنات عبر بعزلها .األدنى الحد إلى األراضي هذه في إضافية عربية دولة قيام

". سياسية و إقليمية استمرارية تشكيل في
15
  

  

 الفلسطينية األراضي في ديموغرافية تغييرات إحداث و العمراني الطابع تغيير إلى األفعال هذه تهدف               .10

.الدولي المجتمع قبل من الصريحة إدانتها رغم اسرائيل قبل من السياسة هذه تستمر و .المحتلة
16
 ظاهرة أحدث 

.بعينها الدولية لإلدانة تام تجاهل في توقف دون المستوطنات هذه توسيع هي رائيلإس تنتهجها
17

 

  

                                                 
 باتفاقية يتعلق ما' إمسياس، أردي إليها نّوه التي و ،(0111) السامرة و يهودا في المستوطنات لتنمية الرئيسية الخطة دروبلز، ماتياهو 15 

 .014 .ص ،4113 ،0 العدد ،44 .المجلد الدولي، للقانون هارفارد مجلة ،" المحتلة الفلسطينية األراضي و الرابعة جنيف

 16 ،  الطابع لتغيير إسرائيل اتخذتها التي التدابير جميع "... :أن على ينص الذي 0111 لعام 461 رقم الدولي األمن مجلس قرار مثالا

 فيها بما ،0161 عام منذ احتلتها التي األخرى العربية و الفلسطينية األراضي وضع أو المؤسساتي الهيكل الديمغرافي، للتكوين العمراني،

 المهاجرين من و سكانها من قسم توطين إلى الرامية ممارساتها و إسرائيل سياسة أن و قانونية شرعية لها ليس منها، جزء أي أو القدس،

 عقبة تشكل كما الحرب، وقت في المدنيين األشخاص بحماية المتعلقة الرابعة جنيف لتفاقية فاضحاا  خرقاا  تشكل األراضي هذه في الجدد

 ". األوسط الشرق في دائم و عادل و شامل سالم تحقيق دون تحول

 ".أخرى تطورات" عنوان تحت الموجز هذا من كجزء بتميز أُعد اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية قبل من مفصل تقرير 17 



  الفلسطينيين ترحيل            .1

 

 قرارات اتخاذ تم و .بعد ما و 0161 عام منذ الفلسطينيين لترحيل منهجي بشكل إسرائيل سعت              .14

 من مختلفة فئات ترحيلهم تم الذين الفلسطينون شمل .استئنافية إجراءات أية دون و موجزة بصورة هذه الترحيل

 مما .اإلنسان حقوق مجال في ناشطين و دينيين زعماء نقابيين، أطباء، معلمين، جامعات، أساتذة محامين، من الشعب

 األراضي من المحميين األشخاص ترحيل رتحظ التي الرابعة، جنيف اتفاقية من 41 للمادة واضحاا  انتهاكاا  يشكل

 .لإلتفاقية "جسيم انتهاك" بأنه تصنفه و الفعل هذا اإلتفاقية من 041 المادة تحظر كما .المحتلة

 من الفلسطينيين حرمان في أيضاا  إسرائيل شاركت أعاله المذكورة الممارسات عن النظر بصرف              .13

 هذه كل تشكل و .اإلعدامات و القضاء نطاق خارج القتل إنسانية، الغير المعاملة و التعذيب عادلة، محاكمة في الحق

 .اإلنسان بحقوق تتعلق التي الهامة الصكوك من غيرها و الرابعة جنيف لتفاقية واضحاا  انتهاكاا  األعمال

 المحتلة الفلسطينية األراضي في الجدار بناء .9

 

 في جدار تشييد على المترتبة القانونية اآلثار في اإلستشاري رأيها لدولية،ا العدل محكمة أصدرت               .14

 إن :يلي ما اإلستشاري الرأي هذا من األساسية النقاط تتضمن و (.استشاري رأي طلب) المحتلة الفلسطينية األراضي

 القدس في ضمنها من المحتلة، الفلسطينية األراضي في بالحتالل القائمة السلطة إسرائيل، به تقوم الذي الجدار تشييد

 ملزمة إسرائيل أن و ؛(0 مقابل صوتاا  04) الدولي القانون مع يتعارض به، المرتبط النظام و ماحولها، و الشرقية

 األراضي في إنشاؤه يتم الذي الجدار تشييد ألعمال فوري بإيقاف ملزمة هي و الدولي؛ للقانون انتهاكاتها بإنهاء

 اإلنشائي الهيكل فورية بصورة و تفكك أن و ماحولها، و الشرقية القدس في األراضي ذلك في بما المحتلة، الفلسطينية

 وفقاا  بها، المتعلقة التنظيمية اللوائح و التشريعية القوانين جميع مفعول تبطل أو الفور على تلغي أن و هناك، القائم

 رقم البند عن تقرير انظر :الستشاري يالرأ تفاصيل) (.0 مقابل صوتاا  04 بأغلبية) هذا من 010 للفقرة

4 AALCO/44/NAIROBI/2005/SD/S، 01-01.ص)  

 يوليو /تموز 41 في طارئة استثنائية دورة المتحدة لألمم العامة للجمعية العاشرة الدورة استأنفت              .11

 اآلثار بشأن الدولية العدل لمحكمة رياإلستشا للرأي باإلمتثال اسرائيل يطالب قراراا  ساحقة بأغلبية تبنت و ،4114

 جدار في البناء أعمال لوقف إسرائيل دعت و .المحتلة الفلسطينية األرض في جدار تشييد على المترتبة القانونية

 تعويضات تقديم و الفلسطينية؛ األراضي على بناؤها تم التي األجزاء هدم الغربية؛ الضفة في األمني الفصل

 حين في ضده، دول ستة و القرار لصالح دولة 011 صوتت حيث .الجدار بسبب حياتهم ضررتت الذين للفلسطينيين

 بتنفيذ فوراا  للبدء الفلسطينينة السلطة و اإلسرائليلة الحكومة من كالا  القرار دعا كما.التصويت عن دول عشر امتنعت

 المتبادلة و المتوازية الخطوات من لسلةس باتخاذ الطرفين كال طالبت التي الطريق، خارطة حددتها التي التزاماتهما

 األمم في األعضاء الدول جميع القرار دعا و .4111 عام بحلول سالم في معاا  تعيشان دولتين قيام إلى تؤدي التي

 اإلعتراف عدم" واجب تشمل التي و الدولية، العدل محكمة إليه توصلت فيما ورد كما إللتزاماتها لإلمتثال المتحدة



 ما و الشرقية القدس في ذلك في بما المحتلة، الفلسطينية األرض في الجدار تشييد عن الناتج قانوني يرالغ بالوضع

 هذا عن الناجم الوضع على اإلبقاء شأنها من التي المساعدة أو العون تقديم عدم إلى األعضاء الدول دعا كما ". حولها

 أو العاديين باألشخاص لحقت التي األضرار بجميع سجل ءإلنشا المتحدة لألمم العام األمين قرار دعا و .التشييد

 .الفصل لجدار إسرائيل بناء جراء اإلعتباريين

  

 األراضي في الفصل لجدار إسرائيل تشييد عن الناجمة باألضرار سجل إلنشاء الداعي القرار تبني تم              .16

 في اإلسرائيلية األعمال بشأن الطارئة اإلستثنائية لعاشرةا دورتها العامة الجمعية واصلت فيما المحتلة الفلسطينية

 .المحتلة الفلسطينية األراضي

  

 مكتب و) سجل إنشاء يستدعي لألضرار المتحدة األمم سجل أن مفاده العراق من مقترح تقديم تم و              .11

 لتشييد نتيجةا  اإلعتباريين و طبيعيينال األشخاص بجميع لحقت التي لألضرار شامل سجل بمثابة يكون (الغرض لنفس

 .أمانة و تنفيذي مدير أعضاء، ثالثة من المجلس مكتب سيتألف . الجدار

 .العام لألمين اإلدارية السلطة تحت يعمل المكتب فإن للجمعية، تابعة فرعية هيئة بوصفه و  

  

9099 عام في فلسطين في األخير الوضع    .1
18

 

  

 عن الناتج الضعف و الفقر و اإلستقرار عدم من عقود خلفية على غزة في األخيرة األزمة ظهرت               .11

 المشاة لحركة معبرين فقط الحصار أبقى و.بحراا  و جواا  و براا  المستمر الحصار و المتكررة العدائية األعمال تفشي

 في 11 كانت و غزة، قطاع داخل األراضي استخدام على المختلفة قيودال طبقت .البضائع لحركة واحداا  و المحدودة

 غزة سكان من المائة في 11 حوالي قُدر و .إليها الوصول يمكن ل جزئياا  أو كلياا  لها التابعة الصيد مياه من المائة

 .محتضر داإلقتصا كان و .المائة في 43 في مرتفعة، البطالة معدلت ظلت و الغذائي، األمن إنعدام ضمن

 .6,000 جرح و قتلوا فلسطيني 1,300 من أكثر أن حيث الصراع، من يوماُ  44 في الوضع هذا تفاقم              .11

 إطالق تواجه اسرائيل كانت و .طفالا  410 ذلك في بما المدنيين، من قتلوا الذين من المائة في 11 من أكثر كان و

 ما شرد .العشرات جرح مع جندياا، 16 و المدنيين من ثالثة بينهم من شخصاا، خمسين و تسعة قتل و .الصواريخ

 أكثر استضافت تم و السكان، من المائة في 44 يقرب ما نحو أي اآلن، غزة قطاع من شخصاا  440,000 إلى يصل

 دنىاأل الشرق في و لإلغاثة المتحدة لألمم الفلسطينيين الالجئين تشغيل لوكالة التابعة المدارس في 240,000 من

 و عائالتهم مع أو المستشفى أرض و الحكومية المباني في - استطاعوا أينما للجوء يسعون آخرون بينما ،(األونروا)

 صعوبة أكثر أصبحت المناطق تلك لكن و الهجوم، من مأمن في أنها اعتقدوا التي المناطق إلى الناس هرب .أصدقائهم

 أن اإلسرائيلي الجيش حذر و عرضاا، كيلومتر 04 و 6 بين ما و ولا ط كيلومتر 41 على غزة تمتد .عليها العثور في

                                                 
 العام األمين بموجب اموس، فاليري السيدة قدمت األمن، لمجلس المؤقت الداخلي النظام من 31 للمادة وفقاا  و ،4104 يوليو /تموز 30 في 18 

 .تشعبي ارتباط إضافة . األمن لمجلس الستين و التاسعة الدورة في لها تقرير الطوارئ حالت في اإلغاثة منسق و اإلنسانية للشؤون



 حتى و غزة مغادرة من الناس معظم يتمكن لم المكان محاصرة مع.عازلة منطقة هو غزة قطاع من المائة في 44

  .عاجلة طبية عناية على الحصول

 عندما للحماية المتحدة األمم مرافق إلى يالفلسطين الشعب من 240,000 من أكثر الوضع هذا في أتى              .61

 ذلك في بما للهجوم، تعرضت المرافق هذه من 013 من أكثر لكن و .النار إلطالق أحيائهم و منازلهم تعرضت

 و .جريح 011 من أكثر و عشر تسعة استشهد .نازح 3,300 من أكثر تستضيف كانت التي لألونروا تابعة مدرسة

 كان و .العدائية الحرب اندلع منذ اإلنساني المجال في العاملين من آخرون قتل و موظفين، سبعة المتحدة األمم فقدت

آمناا  مكان فيها يوجد ل أنه غزة واقع
19
. 

 و .نةالممك العبارات بأشد الهجمات هذه اآلخرين المتحدة األمم مسؤولي كبار و العام األمين أدان               .60

 القانون بموجب .العشوائية أو المباشرة الهجمات من المدنيين لحماية - مطلق التزام - على النزاع أطراف كانت

 في العاملين حماية النزاع أطراف على يجب و مصانة، تبقى المباني و األفراد و المتحدة األمم عمليات فإن الدولي،

  .بذلك القيام لعدم مبرر أي هناك يكون أن يمكن ل و .اإلنساني المجال

 الكهرباء توليد محطة ضرب تم األخرى، المدنية التحتية البنية و المستشفيات و المدارس إلى باإلضافة               64

 لساعتين آخرون تلقاها حين في الكهرباء أي دون غزة من أجزاء بقيت و .وقودها خزانات دمرت و غزة في الوحيدة

 المباشر التأثير .شهور اإلصالحات إستكمال يستغرق أن المتوقع من الممكنة، الظروف أفضل ظل في .اليوم في فقط

 إنتاج على كذلك و الصحية، الرعاية و الصحي الصرف و المياه مرافق عمل سير على األجل الطويل و المتوسط و

 احتمال بشأن عميق قلق هناك كان و الصحي، الصرف و المياه شبكات بشدة تضررت قد و .فيها مبالغ غير الغذاء

 استمرار و النظامية، المياه إمدادات إلى الوصول من يتمكنوا لم الشخاص من اآللف مئات .المياه بشبكات تلوث

 بدون األشخاص كبيرعدد بشكل يزداد أن من يُخشى الوضع هذا استمرار حال ففي .العاجلة اإلصالحات منع العنف

 .مياه

 ذلك في بما الدولية، بالقانونين المتشددة الجماعات من غيرها و حماس و إسرائيل حكومة متلتز              .63

 ليس و الدولية، المعايير تجاه المسؤولية طرف كل يتحمل أن يجب و .اإلنسان حقوق قانون و الدولي اإلنساني القانون

 من غيرها و حماس و إسرائيل حكومة على يجب الدولي، اإلنساني القانون بموجب و .اآلخر الطرف معايير

 عليهم يجب كما .المدنيين و المقاتلين بين و المدنية، األهداف و العسكرية األهداف بين التميز المتشددة الجماعات

  .العسكرية العمليات آثار من حمايتهم و المدنية، األهداف أو المدنيين إيذاء تجنب

 العامة الجمعية و المتحدة لألمم التابع األمن مجلس قرارات .ب
  

 تعترف المتحدة األمم في األعضاء الدول غالبية ألن نظراا  مقنع الخصوص هذا في الدولي اإلجماع إن              .64

 تحت واقعة منطقة كانت فلسطين أن حقيقة من الحق هذا شرعية تأتي و .المصير تقرير في الفلسطينيين بحق

                                                 
 .4104 يوليو /تموز 30 في المتحدة لألمم التابع األمن لمجلس إحاطته في لألونروا العام المفوض قبل من المخاوف نفس إلى أشارت قد و 19 

 .تشعبي تباطار إضافة



 الواجبات و الحقوق أوضحت قد المتحدة األمم كانت و  .مقدسة كأمانة المتحدة المملكة قبل من إدارتها تمت اإلنتداب،

 :بينها من واسعاا، دعماا  لقت التي القرارات من سلسلة في المحتلة الفلسطينية األراضي في القانونية

  

 /الثاني تشرين 41) لفلسطينيةا الحكومة بمستقبل يتعلق فيما (ثانياا ) 010 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار (أولا )

 األراضي على دول إقامة في منهما كل حقوق احترام مع الشعبين بين المساواة على ينص الذي و (0141 نوفمبر

 الخاص القانوني الوضع و األقليات احترام في الدولتين كال واجب و اإلنتداب، تحت واقعة كانت التي الفلسطينية

 .للقدس

  

 حق على يؤكد الذي (0141 ،00 ديسمبر /األول كانون) (ثالثاا ) 014 رقم المتحدة لألمم العامة عيةالجم قرار (ثانياا )

 في الحق كذلك و تكبدوها، خسائر أي عن تعويض على الحصول و أراضيهم، و وطنهم إلى العودة في الفلسطينيين

 المتحدة األمم أنشأت لذلك و .خسائرهم عن تعويضهم و العودة عدم يختارون الذين الفلسطينيين الالجئين توطين إعادة

 .الفلسطينيين الالجئين حقوق لدعم للتسوية، المتحدة األمم لجنة

  

 (0113 أكتوبر /األول تشرين 44 و ،(0161 نوفمبر /الثاني تشرين 44) 331 و 444 رقم األمن مجلس قرار (ثالثاا )

 إجراء إلى ويدعوان ،0113 و 0161 حربي خالل هااحتلت التي األراضي من باإلنسحاب إسرائيل يطالبان الذين

 .الالجئين لمشكلة عادلة تسوية

  

 أن ضرورة على يؤكد الذي (0111 ديسمبر /األول كانون 6) 34/70 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار (رابعاا )

 .افاألطر عليه تتفاوض قد عما النظر بغض المصير، تقرير لحق وفقاا  للصراع حل أي يكون

  

 بإعالن يعترف الذي (0111 ديسمبر /األول كانون 01) 43/177 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار (خامساا )

 .010 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار مع يتفق بما 0111 عام فلسطين دولة قيام

  

 ،4111 ،0111 ،0111) واملألع 0413 و 0414 ،0311 ،0344 ،411 ،416 األمن مجلس قرارات (سادساا )

 األراضي حيازة مقبول غير من أنه هو و الدولي للقانون األساسي المبدأ على تؤكد التي (4114 ،4114 ،4114

 و .المحتلة األراضي في المدنيين السكان على الرابعة جنيف لتفاقية المشروط غير التطبيق كذلك و الغزو، أو بالقوة

 0101 ،4114 سبتمبر /أيلول 44 في (4114) 0431 ،4114 أبريل /نيسان 01 يف (4114) 0411 القرارات كذلك

 و (4111) 0111 ،4114 مايو /أيار 01 في (4114) 0144 و 4113 نوفمبر /الثاني تشرين 01 في (4113)

  .الفلسطينية بالقضية كبير حد إلى تتعلق (4111) 0161

  



 نيةالفلسطي الدولة قيام مسألة              .ثالثاا 
  

 ما و الفلسطينية القضية و األوسط الشرق في النزاع وضع اهتمامها من كجزء العامة الجمعية ناقشت               .61

 العامة الجمعية قبل من المسألة هذه عوملت 0114 عام في و .الالجئين مشاكل من مظاهر و اإلنسان بحقوق يتعلق

 قرارها في العامة الجمعية اعترفت .أراضيها احتالل استمرار و 0161 حرب في حدث ما ضوء في قومية كمسألة

 في للمشاركة الفلسطيني للشعب كممثل (ف.ت.م) الفلسطينية التحرير منظمة دعت و (والعشرين التاسع) 3401

.فلسطين لقضية العامة الجلسات في مداولته
20
 القابلة غير الفلسطيني لشعبا حقوق على العامة الجمعية أكدت و 

 اإلستقالل و السيادة حق و المصير، تقرير حق تضمن كما ،(XXIX) 3436 القرار في حددتها و للتصرف

.الوطني
21
 للمشاركة ُدعيت و مراقب وضع الفلسطينية التحرير منظمة منح على (XXIX) 3431 القرار نص بينما 

 عام منذ الدائم المراقب مهمة الفلسطينية التحرير منظمة شغلت و .راقبم بصفة العامة الجمعية أعمال و جلسات في

 .جنيف في واآلخر نيويورك في المتحدة األمم مقر في 0114
22

 

  

 قرار خالل من و 0111 جلسته في األمن، مجلس في الفلسطينية التحرير منظمة بمشاركة يتعلق فيما              .66

 للمشاركة الفلسطينية التحرير لمنظمة الدعوة تمديد 0111 ديسمبر /األول كانون 4 بتاريخ تقرر بالتصويت، اتخاذه تم

 دعوتها تتم عندما عضو لدولة الممنوحة المشاركة حقوق نفس إعطائها و األوسط الشرق في الوضع حول النقاش في

 عن الصادر فلسطين، دولة قيام بإعالن 43/177 القرار بموجب العامة الجمعية أعترفت .لها قدم نقاش في للمشاركة

 التحرير منظمة من بدلا  "فلسطين" تسمية استخدام وجوب قررت و ،0111 عام في الفلسطيني الوطني المجلس

.المتحدة األمم منظومة في الفلسطينية
23
 قريرت على بالموافقة قراراا  تصويت دون العامة الجمعية تبنت ،0114 عام في 

 المراقب إلى رسالة إصدار تم و لجنتها، رئيس أقرها التي المتحدة لألمم الخمسين بالذكرى لإلحتفال التحضيري اللجنة

 السنوية الذكرى بمناسبة العامة بالجمعية الخاص التذكاري لإلجتماع المقررة الترتيبات أن فيها مؤكداا  لفلسطين الدائم

.المراقبين و األعضاء الدول جميع إلى باإلضافة فلسطين، على أيضاا  تنطبق المتحدة لألمم الخمسين
24
  

  

 المتحدة لألمم العام لألمين رسمياا  طلباا  الفلسطيني الرئيس قد م 4100 عام سبتمبر /أيلول 43 في               .61

 أكتوبر /األول تشرين 30 في و .نفسها المنظمة في هابعضويت و فلسطين بدولة باإلعتراف المتحدة األمم فيه يطالب

 فعالة العضوية هذه أصبحت و .المنظمة في عضو كدولة فلسطين قبول لصالح لليونسكو العام المجلس صّوت ،4100

 الجمعية قررت و ساحقة، بأغلبية ،4104 عام نوفمبر/الثاني تشرين 41 في ،4100 عام نوفمبر/الثاني تشرين 43 في

.المتحدة األمم في "عضو غير مراقب دولة" بصفة فلسطين مكانة رفع المتحدة لألمم العامة
25
 ثالثين و مائة صوتت و 

                                                 
 20 A/RES/3210 (العشرين و التاسعة) (0114 أوكتوبر /األول تشرين 04.) 

 21  A/RES/3236 (العشرين و التاسعة) (0114 نوفمبر /الثاني تشرين 44.) 

 22 A/RES/3236 (العشرين و التاسعة) (0114 نوفمبر /الثاني تشرين 44.) 

 23 A/RES/43/177 ( 0111 ديسمبر /األول كانون من عشر الخامس.) 

 24 A/RES/49/12 (0111 مايو /أيار من العشرين و الرابع.) 

 25 67/19A/RES/ (4104 نوفمبر /الثاني تشرين من العشرين و التاسع.) 



 وعد ل  .التصويت عن منهم 40 امتنعت و القرار، ضد فقط أعضاء 1 صوت بينما القرار، لصالح األعضاء الدول من

 .لفلسطينيةا السلطة مركز المذكور القرار

 بالدولة جزئياا  تعترف أو اعترفت التي الدول في الدبلوماسية البعثات من شبكة فلسطين لدولة إن              .61

 مندوبيها على فلسطين حافظت هذا، إلى إضافة .الشرقية أوروبا و آسيا أفريقيا، في الغالب في هي و .الفلسطينية

 يمكن كما األطراف، متعددة منظمات و أخرى دول في الفلسطينية السلطة ثلتم أخرى تمثيلية مكاتب لديها و أيضاا،

 المفاوضات شؤون لدائرة وفقاا  و .الدبلوماسيين بها يحظى التي لتلك مشابهة اإلعتراف من درجة وكالئها إعطاء

 المتحدة األمم يف عضو دولة 031 من أكثر قبل من اآلن حتى بفلسطين اإلعتراف تم قد الفلسطينية، التحرير بمنظمة

 عالقات على آلكو أعضاء قائمة حافظت و . (المتحدة األمم أعضاء مجموع من المئة في سبعين يقارب ما أي)

 الدولة بقيام السويد دولة مؤخراا  اعترفت و .الموضوع لهذا الماضي العام بملخص أُلحقت التي فلسطين مع دبلوماسية

.الفلسطينية
26
 لإلعتراف يدعو ملزم غير قرار لصالح األوروبي البرلمان صوت 4104 ديسمبر/األول كانون في 

 صوتاا  411 التصويت تم حيث السالم، عملية لتطوير جنب إلى جنباا  و الدولتين إقامة حل من كجزء الفلسطينية بالدولة

التصويت عن 000 وامتنع ضد صوتاا  11 و مؤيداا 
27
 

  

 الحالي الوضع في الدولية الجنائية المحكمة دور              .رابعاا 
 

 "روما إلى الطريق" .الزمن من قرن من ألكثر (ICC) الدولية الجنائية المحكمة إنشاء تاريخ يعود              .61

 القصة بدأت ،01ال القرن أوائل إلى الميةع جنائية محكمة إلنشاء الجهود ترجع و .للجدل مثيراا  وغالباا  طويالا  كان

 اقترح الذي - األحمر للصليب الدولية اللجنة مؤسسي من واحد - موينير غوستاف مع 0114 عام في جدي بشكل

 روما نظام ،(ICC) الدولية الجنائية المحكمة يحكم .البروسية -الفرنسية الحرب لجرائم لإلستجابة دائمة محكمة

 من اإلفالت إنهاء في للمساعدة الدولية الجنائية المحكمة أُنشئت و األول، الدائم األساسي الميثاق يعتبر الذي األساسي،

  .الدولي المجتمع قلق تثير التي الجرائم أخطر لمرتكبي العقوبة

 إلى لوص العشرين، القرن في و دائمة، دولية محكمة إلنشاء طويلة فترة منذ الدولي المجتمع يتطلع               .11

 محاكمات عالجت حيث .الحرب جرائم و اإلنسانية ضد الجرائم و الجماعية، اإلبادة تعريف بشأن اآلراء في توافق

  .الثانية العالمية الحرب خالل أُرتكبت اإلنسانية ضد جرائم و السالم ضد جرائم و طوكيو و نورمبرغ حرب جرائم

                                                 
 أن السويد تأمل و .استوفيت قد بفلسطين لإلعتراف الدولي القانون معايير أن الحكومة ترى حيث.فلسطين بدولة اليوم السويد اعترفت" 26 

 في المساهمة و المعتدلة، الفلسطينية القوى دعم و متكافئة، غير مرتبة بأدنى الطرفين جعل خالل من سالم اتفاق إلى التوصل سيسهل قرارها

 ,انظر المعلومات من لمزيد ".سالم محادثات لتجري و التوترات فيه تتفاقم وقت في األمل

http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/f3b88383b12cc1af85257d8100534c

55?OpenDocument 

 (4104 الغارديان، صحيفة) "" المبدأ حيث من "الفلسطينية الدولة يدعم األوروبي لبرلمانا" بومونت، بيتر 27 

<state-palestine-backs-parliament-http://www.theguardian.com/world/2014/dec/17/eu> فبراير /شباط 1 الوصول 

4101. 



 نظام على دولة 041 اعتمدت عندما تاريخياا  معلماا  الدولي المجتمع كأدر ،0111 يوليو /تموز 01 في               .10

 روما نظام دخل 4114 يوليو /تموز 0في .الدائمة الدولية الجنائية المحكمة إلنشاء القانوني األساس و األساسي، روما

 .دولة 61 قبل من تصديقه بعد التنفيذ حيز   األساسي

 نظام في األطراف الدول جمعية رئيس كابا سيديكي الوزير رحب ،4101 يناير /الثاني كانون 1 في               .14

 الجنائية المحكمة في األساسي روما لنظام لإلنضمام فلسطين دولة قبل من صكوك بإيداع "(الجمعية)" األساسي روما

 /الثاني كانون 6 في إبالغها تم التي و ،(أيبك) الدولية الجنائية للمحكمة حصانات و امتيازات على اتفق و الدولية،

 .إليه المودع بصفته يعمل الذي المتحدة لألمم العام األمين قبل من 4101 عام يناير

 عدد وارتفع ،4101 عام يناير/الثاني كانون 4 في فلسطين دولة قبل من ضماماإل صكوك إيداع ينفذ               .13

 .إيبك في (14) إلى األطراف الدول وعدد ،(043) إلى األساسي روما نظام في األطراف الدول

 إليصال فلسطين في للوضع أولي فحص السابق في أجرى العام المدعي مكتب أن إلى اإلشارة وتجدر               .14

 يأخذ .4111 عام يناير/الثاني كانون 44 في الفلسطينية الوطنية السلطة لدى البيان ويودع (3) 04 المزعومة المادة

 في أبرمت التي العامة، والمشاورات دقيق التحليل وبعد اإلعتبار، بعين إليه المقدمة القانونية الحجج كل المكتب

 روما نظام دخول منذ حاسماا، كان "مراقب كيان" ك المتحدة األمم في فلسطين وضع أن تبين 4104 أبريل /نيسان

 للسلطة "مراقب كيان" .للمعاهدة الوديع بدور يقوم الذي ،(UNSG) المتحدة لألمم العام األمين خالل من األساسي

 تصادق أو توقع أن يمكن ل أنه يعني الوقت هذا في المتحدة، األمم في "عضو غير دولة" وضع مقابل في الفلسطينية،

 أيضاا  يمكن ل أنه المكتب وخلص األساسي، روما نظام إلى فلسطين تنضم أن ليمكن الوقت، ذلك في .القانون على

 .به للقيام سعت ألنها المعاهدة، نطاق لداخل نفسها جالبةا  (3) 04 بيان تقديم

   

  

 يمنح الذي 67/19 القرار المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدت ،4104 نوفمبر/الثاني تشرين 41 في            .11

 .40 وامتنع ضد أصوت 1 مقابل مؤيداا  صوتاا  031 بأغلبية المتحدة األمم في "عضو غير مراقب دولة" صفة فلسطين

 سابق واسع تحليل على بناءا  واستنتج الخاصة، ألغراضه التطور هذا على المترتبة القانونية اآلثار المكتب وفحص

 ،4111 الرسمي للبيان رجعي بأثر السابق اإلعتقال شرعية يثبت لم الوضع في التغير أن لقضايا،ا حول للمشاورات

 نوفمبر /الثاني تشرين 41 من المحكمة اختصاص قبول على قادرة تكون سوف فلسطين وأن لإلستمرار، الحاجة دون

 .. األساسي روما نظام من 041 و 04 للمادتين وفقاا  فصاعداا، 4104

  

 مع األساسي روما نظام إلى انضمامها صك فلسطين أودعت ،4101 عام يناير /الثاني كانون 4 في              .16

 األطراف المتعددة للمعاهدات وديعاا  بوصفه العام األمين ممارسات موجز في مبين هو كما .المتحدة لألمم العام األمين

 الرئيس] الممارسة هذه يتبع و ،" الدول جميع " فقرة مع قيةلإلتفا الوديع باعتباره مهامه العام األمين يؤدي و ،"

 من فيها لبس ل مؤشرات في عليها العثور يمكن العام األمين ممارسة" ". ]...[ الشرط هذا مثل لتنفيذ للجمعية [العام
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 6 في ،67/19 رقم العامة الجمعية لقرار تحديداا  و الممارسة لهذه وفقاا  ".دولة ليكون خاصاا  كياناا  تعتبرها التي الجمعية

 لنظام فلسطين انضمام على وافق و الوديع، بصفته المتحدة لألمم العام األمين يتصرف ،4101 يناير / الثاني كانون

 قبل من النحو هذا على بها رحب قد و .الدولية الجنائية بالمحكمة 123 رقم الدولة فلسطين أصبحت و األساسي، روما

 قلم رئيس أبلغ ،4101 يناير /الثاني كانون 1 في بالمثل، و .األساسي روما نظام في فاألطرا الدول جمعية رئيس

 يناير /الثاني كانون 0 في فلسطين حكومة من قدم بإعالن (3) 04 للمادة قبوله عباس الرئيس الدولية الجنائية المحكمة

 دولة صفة فلسطين منح منذ أنه المكتب يرى و .فيه للنظر العام المدعي إلى اإلعالن أحالت قد كانت التي و ،4101

 نظام إلى اإلنضمام ألغراض "دولة" تعتبر أن يجب فإنه المتحدة، لألمم العامة اللجنة قبل من المتحدة األمم في مراقب

 "الدولة" مصطلح فإن وعلناا، المكتب سابقاا  ذكر كما باإلضافة،   (. "الدول جميع" لبند وفقاا ) األساسي روما

 "الدولة" مصطلح في التي الطريقة بنفس يفسر أن ينبغي األساسي روما نظام من (3) 04 المادة في المستخدمة

 إلى اللجوء أيضاا، األساسي روما نظام إلى تنضم قد التي للدولة يجوز بالتالي، و (.0) 04 المادة في المستخدمة

 قدرة في التحقيق على التركيز لمكتب،ل بالنسبة   (.3) صحيح نحو على 04 المادة في عليه المنصوص اإلعالن

 لدور نظراا  المتحدة، األمم في فلسطين لوضع مطلباا  الدوام على كان األساسي روما نظام إلى اإلنضمام على فلسطين

 حاسماا  67/19 العامة الجمعية قرار يعتبر و.األساسي النظام من للمعاهدة الوديع باعتباره المتحدة لألمم العام األمين

 بيان تقديم على قدرتها و المساواة، تقديم على و ،041 للمادة وفقاا  األساسي النظام إلى اإلنضمام على فلسطين لقدرة

04 (3.)  

  

 فاتو السيدة و الدولية، الجنائية للمحكمة العام المدعي من كالا  فتح ،4101 يناير /الثاني كانون 06 في               .11

 روما نظام إلى فلسطين بانضمام الحكومة العام المدعي قرار يتبع و .فلسطين في ضعللو التمهيدي الفحص بنسودة،

 (3) 04 المادة بموجب قدمت ،4101 يناير /الثاني كانون 0 في أعلن و ،4101 يناير /الثاني كانون 4 يوم األساسي

 الجرائم مزاعم بسبب دوليةال الجنائية المحكمة اختصاص قبول - المحكمة تأسيس معاهدة - األساسي روما نظام من

 عند ."4104 يونيو / حزيران 03 منذ الشرقية، القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية األراضي في" ارتكبت التي

 (0) 41 للمادة وفقاا  العام، المدعي و األساسي النظام من (3) 04 بالمادة عمالا  الشرعي إعالنها أو التوصية استالم

 للوضع أولية دراسة تفتح فهي ممارسات و سياسات مسألة باعتبارها و العام، المدعي لمكتب األساسي النظام من (ج)

  .فلسطين في الوضع في أولي فحص إجراء العام المدعي فتح قد لذلك، وفقاا  .يناقش الذي

  

 قرار إلى صولالو أجل من المتاحة للمعلومات فحص عملية لكن و تحقيقاا، ليست األولية الدراسة               .11

 .األساسي روما نظام وضعها التي للمعايير وفقاا  تحقيق إجراء في للشروع معقول أساس هناك كان إذا فيما تام مطلع

 مسائل في النظر العام المدعي على يجب األساسي، روما نظام من (0) 13 المادة بموجب التحديد، وجه على

   .القرار هذا اذاتخ في العدالة مصالح و المقبولية و اإلختصاص

  



 أولي، فحص إجراء أثناء المكتب إلى تنقل و اآلراء و الطلبات بجميع النظر وجوب المكتب يعطي               .11

 زمنية جداول توجد ل .لوليتها محايدة و مستقلة ممارسة في األساسي روما نظام متطلبات قبل من بدقة موجهة

 كل ظروف و وقائع على اعتماداا  .أولي فحص إجراء بشأن قرار إلتخاذ األساسي، روما نظام في عليها منصوص

 في الشروع التقرير، لتقديم كاف قانوني و واقعي أساس لوضع المعلومات جمع استمرار بتقرير المكتب سيقوم حالة،

التحقيق في الشروع رفض أو مالئمة؛ قضائية نظر إعادة بإجراء رهناا  ذلك و التحقيق
28
. 

  

 لعام المتحدة األمم العامة للجمعية الستين و التاسعة الدورة في التطورات  .خامساا 

(9099)  
  

فلسطين دولة رئيس عباس، محمود السيد سعادة من بيان . أ
29
 

  

4104 عام في مماثلة أيام في العامة الجمعية في خطاباا  الرئيس ألقى              .11
30
 السلطة أن من حذر عندما ،

 نكبة لمنع الجمعية الرئيس ناشد و.الفلسطيني الشعب بحق جديدة نكبة تحضر كانت الستعماري باإلحتالل القائمة

شهرين عدب الجمعية قاعة إلى الرئيس عاد و .فلسطين في مستقلة و حرة دولة إقامة دعم و جديدة
31
 فلسطين ضمدت و 

 .غزة قطاع ضد ُشنت أخرى حرب بعد الرجال و النساء و األطفال من الشهداء أحباءه دفن قد شعبها كان و جراحها،

 سطينيينالفل األطفال من اآللف حياة فقدان إلى يحتاج العالم في واحد شخص هناك ليس بالتأكيد اليوم، ذلك في قال و

 و القاتلة الغارات آللف بحاجة يكن لم أيضاا، الدولي المجتمع .اإلحتالل على تصر إسرائيل أن من التأكد أجل من

 .عنها يفرج أن يجب الناس و ينتهي أن يجب احتالل هناك كان أنه لتذكيره المتفجرات من أطنان

  

 يستطيع أن المعقول غير من و .المطلقة الحرب رائمج من سلسلة غزة على األخيرة الحرب شكلت               .10

 أية اإلسرائيلية الحكومة عن غاب كالعادة، ذلك، مع و.الجرائم هذه بشاعة و حجم فهمه عدم يدعي أن اليوم شخص أي

 هدم و األراضي مصادرة و اإلستيطان هوادة بال استمر المفاوضات، من أشهر طوال .السالم فرص لتقويض فرصة

 الظالم الحصار تشديد تم و .الغربية الضفة في واسع نطاق على القسري التهجير و اإلعتقال حمالت و القتل و المنازل

 الهوية و للروح مصطنع لتغيير محاولة في سكانها، و القدس مدينة تحديداا  اإلحتالل حملة استهدفت و .غزة قطاع على

                                                 
 28 

37/a586a025b963a81b85257dcf00690ttp://unispal.un.org/unispal.nsf/eed216406b50bf6485256ce10072f6h

10c?OpenDocument 4101 عام فبراير /شباط 1 في تقييم آخر. 

 29 

http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/4b3d0713015a2e2485257d8000524

0c6?OpenDocument . 4101 عام فبراير /شباط 1 في التقييم. 

 ( 12PV. / 67 / A انظر ) 30 

 ( PV.44 / 67 / A انظر) 31 



 تستمر نفسه، الوقت في و .وخيمة بعواقب التهديد و األقصى المسجد على التركيز و المقدسة، المدينة طابع و

 و كنائسهم و مساجدهم و أرضهم و الفلسطيني الشعب ضد جرائمهم في العنصريين المستوطنين من مسلحة عصابات

 .زيتونهم أشجار و ممتلكاتهم

 

 قد و .الفلسطيني لشعبا من ضحاياها مع السالم صنع ترفض أنها المفاوضات خالل اسرائيل أكدت               .14

 المتفشية العنصرية و للعنف التمهيد مقابل الواحد التدين بأنه الصراع لوصف محاولة مع بالتوازي هذا كل تنفيذ تم

 القوانين من سلسلة و المدرسية المناهج تطويق عن فضالا  اإلسرائيلي، اإلعالمي و السياسي الخطاب في متزايد بشكل

 وضوح واضحة الكراهية و التحريض و العنصرية الثقافة هذه كانت و .مستوطنيها و لاإلحتال لصالح الممارسات و

 أبو محمد باختطاف الفاشيون المستوطنون ارتكبها مروعة خسيسة جريمة في أشهر بضعة قبل تم حيث الشمس،

 .قتله و حياا  بإحراقه قاموا و القدس من صغير صبي خضير،

  

 القضية جوهر مع التعامل في فشلت التي المفاوضات دائرة إلى العودة -المستحيل من هأن الرئيس أكد               .13

 أنشطتها عبر سلفاا  محددة فالنتائج إسرائيل مع المفاوضات في جدية ل و مصداقية هناك يكن لم فإذا .الفلسطينية

 اإلحتالل إلنهاء هدفت التي يهعل المتفق للمفاوضات قيمة أو معنى هناك يكن لم .احتاللها وحشية و اإلستيطانية

 في بأكملها المحتلة الفلسطينية األراضي على الشرقية، القدس عاصمتها فلسطين، دولة استقالل تحقيق و اإلسرائيلي

 الهدف هذا لتنفيذ صارم زمني بجدول مرتبطة تكن لم التي المفاوضات فإن ذلك، على عالوةا  و .0161 عام حرب

 أرضهم و الدافئة، منازلهم من أُقتلعوا الذين أولئك .اإلستعماري اإلحتالل هذا إلنهاء حان قد تالوق إن .له قيمة ل الذي

 موجات إلى و كالجئين، العيش في المنفية البؤس إلى اقتيادهم تم الذين عاماا، 66 قبل النكبة في الجميل بلدهم و الطيبة

 لن بأنهم ضمان إلى بحاجة أنهم .حياتهم على للتأمين جينُمحتا العالم، بحار على الموت سفن على أو الطرد من جديدة

 اندلع انتظار في حياتهم يقضون لن أنهم و أخرى، مرة تدميرها يتم لن منازلهم أن و أخرى، مرة ديارهم من يُشردوا

 .جديدة حرب

  

 تم ما بناء إلعادة هائالا  اا تحدي واجهوا الحرب، ويالت من يعانون الفلسطينيون مازال الذي الوقت في               .14

 بهم لحق الذي الدمار بعد البناء إعادة فيها الفلسطينيون يحاول كان التي الثالثة المرة هي هذه .اإلحتالل قبل من تدميره

 من دعوة على بناءا  و ،4104 أكتوبر / األول تشرين في أنه حقيقة كبير بشكل فلسطين تقدر و .اإلحتالل قبل من

 في اإلعمار إعادة و اإلغاثة حول دولياا  مؤتمراا  القاهرة مدينة ستستضيف النرويج، مملكة و لعربيةا مصر جمهورية

 قد كانت التي العدوانية لألعمال الخسائر حول للمؤتمر شاملة تقارير ستقدم فلسطين حكومة إن قال و .غزة قطاع

 تلبية إلى تهدف غزة، قطاع في بسرعة فيذهالتن برامج و خطط تفاصيل ستقدم أنها و المجتمع، قطاعات مختلف لحقت

 المتحدة األمم هيئات و وكالت إشراف تحت و الكامل بالتنسيق اإلعمار إعادة متطلبات و الفورية اإلغاثة احتياجات

 .الصلة ذات



  

للبيان آلكو في األعضاء الدول استجابة .ب
32
 

 

 أنه :الفلسطينية القضية إلى يشير بينما بيانه في قبرص، جمهورية رئيس اناستاسيادس، نيكوس السيد معالي قال .11

 و بسرعة المنطقة إشعال على القدرة تمتلك التي للصراعات األمد الطويل و العميق اآلثر يتجاهل أن للمرء ينبغي ل

 أشار و.األطفال فيهم بمن للخطر، رياءاألب المدنيين من اآللف حياة يعرض و الدماء سفك يسبب مما اإلستقرار، عدم

 صعوبة أكثر المفاوضات و الحوار يجعل العنف من المزيد و العداء بذور تزرع األحداث هذه مثل أن إلى متأسفاا 

 الشعب حق إن قال األوسط، الشرق في السالم بعملية يتعلق فيما تحديداا  و .النجاح إلى األمر نهاية في تؤدي و لإلدارة

 المصرية للحكومة اإليجابي بالدور كذلك المندوب أشاد و .مسألته في يشكك أن ينبغي ل الدولة إقامة في الفلسطيني

 التي اإلرهابية الجماعات أنشطة من للحد المهتمين المصلحة أصحاب جميع بقوة حث و الجانبين، بين التوسط في

  .األوسط الشرق في السالم عملية تعارض

 غزة قطاع في الشقيق الفلسطيني للشعب األخيرة المعاناة رؤية المؤلم من أنه العراق وريةجمه رئيس سعادة قال .16

 بذل و الفلسطيني، للشعب بالتزاماته للوفاء الدولي للمجتمع الدعوة الرئيس جدد كما.األخرى الفلسطينية األراضي و

 األمن و السالم تحقيق و الصراع ءإنها أجل من المفاوضات طاولة إلى العودة و السالم إلستعادة منسقة جهود

 .الدائمين

 عام صيف في أنه أسفه عن اإلسالمية الباكستان جمهورية وزراء رئيس شريف، نواز محمد السيد سعادة أعرب .11

 اإلبادة بلغ الذي - للمدنيين العشوائي القتل أدان و.إسرائيل قبل من الجماعية الفظائع إلى غزة سكان تعرض ،4104

 الرغم على .المستمرة محنته على فلسطين شعب مع تعاطفه و الباكستان، تعزية عن أخرى مرة أعرب و .الجماعية

 الحصار رفع شملت التي و :التالية الخطوات اتخاذ أراد لكنه و إسرائيل، و غزة بين النار إطالق بوقف ترحيبه من

 لتسهيل المتحدة األمم حثّ  و .الشرعية رغي المستوطنات وقف و الفلسطينيين األسرى حرية و غزة، على المفروض

  .الصلة ذات المتحدة األمم قرارات أساس على الفلسطينية، للقضية دائم و عادل حل إلى التوصل

 إسرائيلي لعدوان تعرض غزة قطاع أن :اللبنانية الجمهورية وزراء مجلس رئيس سالم، تمام السيد سعادة قال .11

 البنية و المستشفيات و المنازل دمر و السكان، ربع من أكثر نزوح و المدنيين من المئات مقتل عن أسفر الذي جديد،

 الحرب لجرائم القانونية للمساءلة دعت المتكررة، اإلسرائيلية اإلعتداءات نتيجة باهظاا  ثمناا  دفعت التي لبنان،.التحتية

 أضاف و .العقاب من اإلفالت منع أجل من أعماله على يحاسب أن يجب البلد لهذا بالنسبة و إسرائيل، ارتكبتها التي

 و .الدولتين إقامة حل أساس على سلمية تسوية إلى للتوصل الجهود كل إحباط عن مسؤولة إسرائيل أن تعتقد لبنان أن

 مجلس قرارات أساس على األوسط، الشرق في للصراع دائم و شامل و عادل حل إلى التوصل ضرورة على شددت
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 في اعتمدت التي العربية، السالم مبادرة و للسالم مدريد مؤتمر مرجعية و ،(0113) 338 و (0161) 242 األمن

 .4114 عام بيروت قمة

 من العديد مثل ماليزيا، أن :ماليزيا وزراء رئيس الرزاق، عبد حاجي تون بن نجيب محمد سري داتو معالي قال .11

 بشدة أدان و.غزة قطاع في الفلسطينيين المدنيين دض الوحشي العنف من ذهلت العالم، أنحاء جميع في البلدان

 و .اإلنسان حقوق و الدولي للقانون المستمرة اإلنتهاكات و غزة على العشوائية و المتناسبة غير السرائيلية الهجمات

 أدانت .كةالمشتر لألخالق إهانة المدارس و والمساجد المنازل هدم و المدنية المناطق في الثقيلة األسلحة استخدام كان

 ل األديان أن وهي بإرسالها، قاموا التي للرسالة بالنسبة لكن و األبرياء حياة سلب فقط وىليس األفعال هذه مثل ماليزيا

 محنتهم كانت و .الفلسطينيين حقوق يحمي و الدولي القانون يطبق أن يمكن ل الدولي المجتمع أن و تتعايش، أن يمكن

 و الوحدة أجل من ناشد و .مكسور الدولي النظام أن زعموا الذين ألولئك بالنسبة أكثر الفعالة الدعوات لحشد واحدة

 إقامة حل إلى تستند أن ينبغي التي.فلسطين لشعب األمن و الكرامة تجلب التي السلمية و العادلة الدائمة النتيجة ايجاد

 فلسطين، لشعب األمن و الكرامة حقيقت ذلك شأن وىمن .الشرقية القدس عاصمتها ،0161 حدود أساس على الدولتين

 حيث العالم من أخرى أجزاء في السالم إلحالل جهوده بمضاعفة الدولي المجتمع سيسمح و كثيراا، عانى قد كان الذي

  .التطرف يدعم الصراع أن

 األراضي في المستوطنات بناء وقف إلى غانا جمهورية رئيس ماهاما، دراماني جون السيد دعا    .10

 اإلسرائيلية للمسألة دولتين إقامة على القائم للحل دعمها عن باستمرار أعربت قد غانا أن :أضاف و.سطينيةالفل

  .سلمياا  متعايشتان أمتين مع الفلسطينية،

 التنسيق و التعاون من مزيد هناك أنه :اإلسالمية إيران جمهورية رئيس روحاني، حسن السيد سعادة صرح  .10

 .الصهيوني النظام إلعتداءات ضحية يكونوا لن غزة في األبرياء الفلسطينيين من اآللف أن و األوسط، الشرق في

 عملت التي األمة هي اليابان بأن تعهد شيء كل قبل و أولا  اليابان وزراء رئيس آبي، شينزو السيد ذكر   .14

 في مبكر وقت في.بذلك القيام اصلةمو أجل من جهداا  تدخر لن أنها و الناس، قلوب من الحرب ثقافة على القضاء على

 من 411 من أكثر مجموعه ما كان و .البشرية الموارد لتعزيز غزة في التعاون اليابان أطلقت الثمانينات، منتصف

 و أسامة، نجار السيد منهم واحد كان و .مكثف تدريب لتلقي اليابان إلى يأتون الفنيين الخبراء و اإلداريين المسؤولين

  :وقال . الفلسطينية الطاقة و الطبيعية المصادر سلطة مع مسؤول بدور شاب هو

 نفس حالة هي و الناس، هو لدينا الذي الوحيد الشيء .اإلطالق على الطبيعية الموارد غزة تمتلك ل"        .13

 أسامة نجار جلب شهر، ةلمد اليابان في تعليمه تلقى أن بعد ". أبداا  لتستسلم أن عزيمة هو اليابان في تعلمته ما .اليابان

 و .مستقل طاقة نظام وجود إلى الحاجة أمس في مرفق إلى لضمها رأسه، مسقط إلى الشمسية الطاقة تكنولوجيا

 في األضواء على حافظت و اإلضطرابات تحملت غزة قطاع في مستشفى أكبر إلى زمالؤه و هو قدمها التي المعدات

  .المستشفى في الطوارئ غرفة

 بلدان من العديد أن الكويت لدولة الوزراء مجلس رئيس الصباح الحمد المبارك جابر الشيخ معالي قال        .14

 األمن مجلس قدرة لعدم نظرا استثنائية، حالة و اإلنسانية و السياسية التحديات و هائالا، أمناا  تواجه األوسط الشرق
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 العسكري العدوان أن إلى أشار و.المنطقة دول من عديدال في األوضاع تدهور و تفاقم إلى أدت التي و مهامه، تنفيذ

 استهدفت دمار آلة هو و توقف دون قتل خاللها و متتالياا، يوماا  11 لمدة استمر غزة قطاع على األخير اإلسرائيلي

 رأظه و .األطفال و النساء و السن كبار من غالبيتهم العزل، المدنيين من اآللف قتل بشري، شيء كل مستمر بشكل

 و الدولي، اإلنساني والقانون الدولي القانون قواعد ألبسط اإلسرائيلية اإلنتهاكات من لسلسلة رمزاا  أنه التصرف هذا

 سالم و عادلة أسس لوضع الدولية و اإلقليمية المبادرات جميع رفضه الدموي تاريخه إلى أخرى إضافة  اأيضا شكل

  .دائم

 عام أغسطس/آب 46 في الموقعة النار إطالق وقف باتفاقية الكويت دولة رحبت الصدد، هذا وفي              .11

 لها تروج التي تلك خاصة والعدوان، األزمة لتلك حد لوضع المبذولة واإلقليمية الدولية المبادرات عن فضالا  ،4104

 توفير في مسؤوليته لتحمل األمن مجلس إلى دعوتها الكويت جددت السياق، هذا وفي .العربية مصر جمهورية الشقيقة

 السلطة إسرائيل، وإجبار ،0141 لعام الرابعة جنيف اتفاقية ألحكام وفقا واألراضي، الفلسطيني للشعب الدولية الحماية

 المستوطنات مثل الواقع، األمر سياسة فرض إلى تهدف التي الجانب األحادية ممارساتها بوقف باإلحتالل، القائمة

 للقدس الديموغرافية الطبيعة لتغيير محاولت إلى باإلضافة غزة، قطاع على قانونيال غير والحصار الشرعية غير

 احتاللها إنهاء بهدف المفاوضات طاولة إلى للعودة مضطرة تكون أن يجب إسرائيل أن وذكر.التهويد طريق عن

 لقرارات وفقاا  لشرقية،ا القدس عاصمتها فلسطينية دولة إقامة لتحقيق وكذلك والعربية، الفلسطينية األراضي لجميع

 .العربية السالم ومبادرة الطريق وخارطة السالم مقابل األرض ومبدأ الصلة، ذات األمن مجلس

 سال، ماكي السيد سعادة لتمثيل بالفرصة ورحب (بالفرنسية تكلم) (السنغال) ندياي السيد قال   .16

 الشائكة القضية هذه على وتعليقاا  .عنه نيابة لتدخلا هذا تقديم وإلى العامة الجمعية أمام السنغال، جمهورية رئيس

 بممارسة المعنية اللجنة رئيس بصفتها .األخيرة األشهر في النار إطالق بوقف السنغال رحب الفلسطيني للصراع

 منذ لغزة الخانق للحصار حد ووضع السالم عملية إلحياء دعوتها السنغال وكررت الفلسطيني، للشعب الثابتة الحقوق

 وسلمي عادل حل إليجاد دعمها السنغال جددت الفلسطيني، الشعب مع للتضامن الدولية السنة هذه في .4111 عام

 القدس عاصمتها حيوية، مستقلة فلسطينية دولة إقامة وتحقيق الصراع إنهاء على قادر وحيد كخيار وتفاوضي

  .دولياا  بها ومعترف آمنة حدود ضمن إسرائيل مع جنب إلى جنباا  تعيش الشرقية،

 يزال ل األوسط الشرق في الوضع أن غامبيا جمهورية رئيس جامع، يحيى الحاج سعادة ذكر   .11

 الفلسطينيين بين األخير الصراع في.عاجزة وهي المنطقة في العنف دوامة تشاهد المتحدة األمم وكانت للغاية، متقلباا 

 الجيش يد على حتفهم لقوا واألطفال، النساء من معظمهم غزة، من شخص 2,000 من يقرب ما واإلسرائيليين،

 توسع استمرار .حياتهم فقدوا أطفال، ثالثة باستثناء الجنود من وجميعهم اإلسرائيليين، من 11 وحوالي اإلسرائيلي،

 جانب من النفس لضبط المتكررة النداءات من الرغم على الفلسطينية، األراضي على اإلسرائيلية المستوطنات

 المتحدة الوليات حكومة وكانت .الدولتين حل إلى للتوصل فرص أي يقوض ألنه مقبول، غير أمر ولي،الد المجتمع

 في قيادي دور تسلم اآلن المتحدة األمم على يجب ولكن الماضي، في جداا  والمفيد اإلستراتيجي الوسيط دور لعبت

  .المتحدة األمم في األعضاء الدول لجميع ودائمة ومقبولة وعادلة سلمية تسوية إلى السعي



 بمرحلة مرت األوسط الشرق منطقة أن قطر دولة أمير ثاني، آل حمد بن تميم الشيخ سمو وقال   .11

 إسرائيل تواصل .تتكرر لن بأنها ضمانات هناك تكن لم.الفلسطينيين إخواننا على األخيرة الحرب خالل للغاية خطيرة

 وبناء الغربية الضفة في األراضي مصادرة خالل من الدولي مجتمعال إرادة وتحدي لالحتالل سياساتها في التمادي

 من المسبوقة غير والصور المأساوية المشاهد من البشرية صدمت وقد الحتالل، إلدامة محاولة في المستوطنات

 يقرب ام وُشرد أمهاتهم، أحضان في أطفال قتل تم .غزة في المدنيين لستهداف العدوان من جولة أحدث خالل التدمير

 الذي الدمار بعد البناء إعادة من بالكاد تمكنوا قد الناس يكون عندما تقريباا  غزة قطاع وُدمر فلسطيني مليون نصف من

 باعتبارها األفعال هذه تع رف الدولي، اإلنساني والقانون الدولي القانون بموجب .السابقة الحرب خالل غزة لحق

  .الفلسطيني الشعب مقاومة على تقوى نل القوة غطرسة إن .اإلنسانية ضد جرائم

 وأن السالم، خالل من فقط لشعبها األمن تحقيق يمكن أنه تدرك أن يجب إسرائيل أن :وأضاف              .11

 السنوات في غزة قطاع في المتكررة العدوانية إسرائيل أعمال عن الناجمة األضرار .ينتهي أن بد ل اإلحتالل

 على إسرائيل إجبار الدولي المجتمع على لزاماا  يجعل التحتية بنيتها وتدمير عليها المفروض لمالظا والحصار األخيرة،

 الحصار لرفع عقبة كل إزالة إلى ويبادر باإللتزاماتها، والوفاء الدولي الصعيد على عليها المتفق القرارات تنفيذ

 بلد كل وحث غزة، قطاع إعمار إلعادة المساعدة تقديم في جهداا  تدخر لن قطر دولة إن .اإلعمار إعادة عملية وإطالق

  .حذوه يحذو أن على

 الوطني واإلستقالل الحرية في الفلسطيني الشعب لتطلعات الدولي المجتمع استجابة كانت وهكذا،            .011

 جدول على ةالمتبقي األخيرة القضية فلسطين قضية كانت أن منذ وخاصة الدولية، الشرعية العدالة لتأكيد حيوية

 .مقبول وغير مجدية غير الجزئية والمستوطنات المؤقتة الحلول أن أثبتت السياق، هذا وفي .الستعمار إنهاء األعمال

  .األطراف جميع يستوعب أن يمكنه الذي كاإلطار المتحدة لألمم اللجوء على يجبرنا إسرائيل عناد

 الشرعية بمبادئ التمسك خالل من والقانونية األخالقية ياتهمسؤول يتحمل األمن مجلس أن وأكد               .010

 قرار اعتماد ينبغي كما .األخيرة اآلونة في المسألة هذه نهج ميزت التي اإلنتقائية وتجنب اإلنسان وحقوق الدولية

 عام في تلتهااح التي لألراضي احتاللها إنهاء على إسرائيل يجبر مما المتحدة، األمم ميثاق من السابع الفصل بموجب

 إطار في والواضحة، الوقت المحددة السياسية للخطة وفقاا  الدولي، المجتمع قبل من الدولتين حل اتفاق وتنفيذ ،0161

 العربية السالم مبادرة بموجب الدولتين حل خالل من الفلسطينية للقضية دائمة تسوية إلى تؤدي التي السالم مفاوضات

  .الصلة ذات الدولية الشرعية والقرارات

 األزمات من العديد من الرغم على أنه :العربية مصر جمهورية رئيس السيسي، الفتاح عبد السيد سعادة وقال.014

 الفلسطينيون يطمح ومازال.مصر أولويات رأس على الفلسطينية القضية تزال ل األوسط، الشرق منطقة تهدد التي

 عملية مبادئ أساس على الشرقية، القدس عاصمتها ،0161 امع في المحتلة األراضي على مستقلة دوله إقامة إلى

 خالفاا  التفاوض؛ لحيز المبادئ تلك تصل ولم .المصرية المبادرة أعقاب في ،1970s عام في تأسست التي السالم

 لأُستغال شك وبال .واإلنسانية العدالة قيم وتالشي تآكل إلى يؤدي أن شأنه من الذي المنطقة في شامل سالم ألساس



 الجزئية العربية كالوحدة خفية، أهداف وتحقيق أخرى، أزمات لتأجيج لحقوقه المستمر الفلسطيني الشعب حرمان

  .تطلعاتهم تحقيق بذريعة الفلسطينيين على السيطرة وفرض

 اإلرهاب واجهت التي القوة وعلى مصر، على خاصة مسؤولية العوامل هذه كل وضعت وقد               .013

 لتحقيق الواضحة والرؤية الجاد العمل تتطلب التحديات بعض بأن ثقته عن وأعرب .1990s عام في والتطرف

  .إشراقاا  أكثر لمستقبل الشباب وتطلعات اإلنسانية، والكرامة بالديمقراطية الشعب طموحات

 المنطقة مستقبل أن لهاشميةا األردنية المملكة ملك الحسين بن الثاني هللا عبد الملك سمو جاللة قال             .909

 في خطير لتوقف 4104 عام في أدى قد دولة، وإقامة الفلسطينية الحقوق إنكار من المركزي الصراع معالجة دون من

 وكانت .غزة في الصراع في آخر شديد تحول شهد قد العالم فإن ذلك، من بدلا  .فلسطينية دولة وقيام السالم نحو التقدم

 حشد للمستشار المهم من كان ذلك، إلى باإلضافة .غزة إعمار إلعادة الدولية الجهود لحشد ةحتمي األولى المرحلة

 الالزمة البيئة يخلق أن يمكن العمل هذا مثل وإن .للجميع ودائمة واحدة تسوية لتحقيق لزمة موحدة عالمية استجابة

  .العربية السالم مبادرة أساس على النهائي الوضع مفاوضات إلستئناف

 الدولتين، حل أساس على شاملة تسوية إلى - الوحيد السبيل - واضحاا  طريقاا  النهج هذا يوفر             .110

 الطبيعية واإلقتصادية الدبلوماسية والعالقات األمن يوفر فإنه إلسرائيل، وبالنسبة .الصالحية ونطاق الدولية والشرعية

 عاصمتها0161 حدود داخل ومستقلة، حيوية سيادة ذات دولة يين،للفلسطين وبالنسبة والمسلمة، العربية الدول مع

 تهديد بشدة األردن تعارض .تنتهي أن يجب التي المفاوضات استباق إلى األحادية اإلجراءات تسعى .الشرقية القدس

 في ةوالمسيحي اإلسالمية المقدسة األماكن راعي األردن بوصف .القدس في والمسيحية اإلسالمية العربية الهوية

  .األقصى المسجد لحرمة انتهاك أي معارضة في يستمر فسوف القدس،

 فلسطين - قرن نصف بعد تحل لم المسألة أن تركيا جمهورية رئيس أردوغان، طيب رجب السيد صرح           .902

 غزة على مفروضال الحصار ورفع الدولتين، حل تنفيذ .المنطقة في المشاكل من للكثير الرئيسي السبب بالفعل كانت -

 حل عن الكثير تكلم .وأخالقية وإنسانية سياسية ضرورة هو إسرائيل جانب إلى فلسطين في حيوية مستقلة دولة وإقامة

 عن الحديث مناسباا  يعد لم ببساطة .للتصرف الوقت حان لقد .يكفي ل عنه التحدث ذلك، ومع .المنبر هذا من الدولتين

  .ذلك من أبعد قدماا  مضيال الضروري من كان - القضية هذه

 من بالرغم .األمن مجلس في العضوية الدائمة الخمس الدول من أكبر كان العالم أن إلى وأشار               .011

 القرارات فإن وإل، .العالمي الضمير من تُقبل أل ويجب فعالة غير المتحدة األمم مساعدة أن الحقيقة العالم، في الوضع

  .واحد بلد على تعتمد المتحدة مماأل في أخذت التي

 شخصاا  2,000 قُتل قد كان إذا .انتقائية قضايا على الدولي المجتمع يركز أن الغريب لمن أنه ُوجد               .011

 هو الكيميائية باألسلحة شخص 2,000 مقتل أن ويعتبر الكيميائية، األسلحة على التركيز يكون ثم الكيميائية، باألسلحة

 يكون أن ينبغي أنه وراى جريمة؟ ذلك يكن ألم - التقليدية باألسلحة شخص 200,000 قتل عن ماذا ولكن .جريمة

  .تقليدية أو كيميائية بوسائل ذلك كان سواء جريمة، هو شخص وفاة إلى يؤدي األسلحة من نوع أي استخدام أن مفهوماا 



 على الدولتين حل لتحقيق تعمل وكانت المنطقة، في والرخاء السالم لبناء جاهدة تحاول تركيا توكان              .011

 .المتبادل واإلحترام السالم أساس

 إسرائيل من كل تصرفات أفريقيا جنوب جمهورية رئيس زوما، جاكوب السيد سعادة أدان   .001

 عسكري غير حل هناك يكون أن يمكن أنه قوي رأي من وكان.العدائية لألعمال فوري وقف إلى ودعا وحماس،

 تعايش مع ،0161 عام لحدود تبعاا  الدولتين بحل ملتزمين نبقى أن جميعاا  علينا ينبغي .الفلسطينية اإلسرائيلية للمسألة

  .بسالم جنب إلى جنباا  وإسرائيل فلسطين

 الصراع خالل األمن مجلس وخاصةا  لمتحدة،ا األمم قبل من عجزاا  المسألة هذه في القلق أظهر لقد              .000

 وتقرير والعدالة السالم أجل من السعي وتعزيز العالم لتوحيد والشرعية األخالقية السلطة المتحدة األمم تمتلك .الحالي

 خوف دون دورها تلعب أن يجب الهيئة هذه .إسرائيل أمن قلق معالجة هو مايهمها كل بينما فلسطين، لشعب المصير

  .العالم في الظلم يعانون الذين لجميع منارة وتكون باة،محا أو

 بين أمن.المتحدة لألمم العامة للجمعية والستين التاسعة الدورة في أُعتمدت التي القرارات  .جـ

 يلي ما أهمها من العامة، الجمعية اعتمدتها التي القرارات من العديد

  

 الفلسطينيين لالجئين يُخول (4104 ديسمبر /األول انونك 1) 69/89 رقم العامة الجمعية قرار أكد    (0)

 .والعدالة اإلنصاف مبادئ مع يتماشى بما واإليرادات، ممتلكاتهم

  

 المتعلقة جنيف اتفاقية تطبيق (4104 ديسمبر /األول كانون 1) 69/93 رقم العامة الجمعية قرار أكد    (4)

 األراضي على 0141 أغسطس / آب 04 في المؤرخ الحرب، وقت في المدنيين األشخاص بحماية

 عام منذ إسرائيل احتلتها التي العربية األراضي من وغيرها الشرقية، القدس ذلك في بما المحتلة، الفلسطينية

 في إليها التوصل تم التي الفلسطينية اإلسرائيلية باإلتفاقات الكامل اإللتزام ضرورة على شدد كما.0161

 الرباعية، الطريق خارطة تنفيذ و الشيخ، شرم تفاهمات فيها بما األوسط، رقالش في السالم عملية إطار

 .الفلسطيني اإلسرائيلي للصراع دولتين أساس على دائم حل إليجاد

  

 أي أن على تصميمه (4104 نوفمبر /الثاني تشرين 41) 69/24 رقم العامة الجمعية قرار أكد    (3)

 القدس مدينة على إدارتها و وليتها و قوانينها لفرض باإلحتالل، ئمةالقا السلطة إسرائيل، تتخذها إجراءات

 الكف إلى إسرائيل دعا و اإلطالق، على صحة أي لها ليس و باطلة و لغية بالتالي و قانونية، غير الشريف

 .الطرف األحادية و القانونية غير التدابير هذه جميع عن فوراا 

  

 الصادر إسرائيل قرار أن (4104 نوفمبر /الثاني تشرين 41) 69/25 قمر العامة الجمعية قرار أعلن    (4)

 الجولن على إدارتها و القضائية وليتها و قوانينها فرض الذي 0110 ديسمبر / األول كانون 04 في



 قراره في األمن مجلس أكده كما اإلطالق، على شرعية أي له ليس و باطالا  و لغياا  يعتبر المحتل السوري

 .إللغائه إسرائيل دعا و ،(1100) 411

  

 األخرى التطورات         .سادساا 
  

 المحتلة، الفلسطينية األرض في اإلسرائيلية بالمستوطنات المتحدة لألمم العام األمين تقرير . أ

المحتل السوري الجوالن و الشرقية، القدس فيها بما
33
  

  

 العامة، للجمعية التابعة اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية قبل من التقريرالحاليُحضر               .004

 الضفة في المستوطنات توسيع و إنشاء إلى الرامية إسرائيل شطةأن عن مستكملة معلومات ،   68/82   لقرار

 غير و الرسمية األساليب من كل على يركز هو و .المحتل السوري الجولن في و الشرقية، القدس فيها بما الغربية،

 ستجداتالم يوفر كما .لإلستيطان توزع ذلك بعد التي و األراضي، على للسيطرة إسرائيل تستخدمها التي الرسمية

 .المستوطنين لعنف المساءلة يضمن و العام النظام على الحفاظ في إسرائيل فشل يعالج و المستوطنين عنف حول

 و المحتلة الفلسطينية األرض في اإلسرائيلية المستوطنات على للتطبيق القابل القانوني اإلطار أُسس               .003

اإلنسان لحقوق الدولي القانون و اإلنساني دوليال القانون في المحتل السوري الجولن في
34
 العامة الجمعية قرار .

 العدل محكمة و (25/30 القرار) اإلنسان حقوق مجلس و ،((0114)   799   األمن مجلس قرار و ،( 68/82)

 األشخاص بحماية المتعلقة جنيف اتفاقية أن يعاا جم أكدوا قد ( 010 الفقرة ،Corr.1 و ES / A-10/273 )   الدولية

 تحظر كما .المحتلة الفلسطينية األرض على تنطبق (الرابعة جنيف اتفاقية) 0141 لعام الحرب وقت في المدنيين

 األراضي إلى المدنيين سكانها من أجزاء نقل أو ترحيل اإلحتالل دولة على األجل، المطلقة اإلتفاقية هذه من 41 المادة

  لهاي أنظمة تحظر و .تحتلها لتيا
1
 تكن لم ما المحتلة المنطقة في دائمة بتغييرات القيام اإلحتالل سلطة على أيضاا  

 (.1.الفقرة   A / 64/516 ) المحليين السكان لصالح أو عسكرية للضرورة صارمة

 الدولية العدل محكمة ذلك، على عالوةا  و .004

( 10/273-ES / A و Corr.1 003-014 الفقرات)، تنفيذ مراجعة عن المسؤولة المتحدة األمم معاهدات هيئات و 

 معاهدة قبل من ملزمة باإلحتالل، القائمة السلطة بوصفها إسرائيل أن أكدت قد اإلنسان لحقوق الدولية المعاهدات

 األراضي في اإلنسان حقوق يذبتنف باإللتزام ( 1 .الفقرة   ،A / 67/375 ) عليها صادقت التي الدولية اإلنسان حقوق

معاهدات لعدة فلسطين دولة قبل من األخير القبول 4 .المحتلة
3
 الدولي القانون بموجب إسرائيل بالتزامات يؤثر ل 
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 في القائمة المستوطنات توسيع إسرائيل واصلت التقرير، مدة خالل .الدولي اإلنساني القانون و اإلنسان لحقوق

 حكومية، غير إسرائيلية منظمة هي اآلن، السالم لحركة وفقاا  .جديدة مستوطنات بناء على ووافقت المحتلة األراضي

 في سكنية وحدة 6,013 إلقامة مناقصات عن اإلعالن تم ،4104 مايو /أيار 01 و 4103 يوليو /تموز 0 بين

 ،"الترويج" تم يةسكن وحدة 9,712 و الشرقية، القدس فيها بما الغربية، الضفة في اإلسرائيلية المستوطنات
4
 في بما   

 ،4104 عام يونيو /حزيران 4 في ذلك، إلى باإلضافة و .الشرقية القدس في 2,422 و الغربية الضفة في 7,290 ذلك

 القدس فيها بما الغربية، الضفة في جديدة استيطانية وحدة 1,400 من ألكثر مناقصات إصدار إسرائيل حكومة أعلنت

 اإلسرائيلية السلطات قدمت األوسط، الشرق في السالم بعملية الخاص المتحدة األمم منسق لمكتب وفقاا  و .الشرقية

 عمليات يعتري الذي الجمود لكسر الحكومة قرار أعقاب في استيطانية، سكنية وحدة 1,000 لحوالي خطط أيضاا 

 جديدة خطط اإلسرائيلية يةالرسم اإلحصاءات تظهر اآلن، السالم لحركة وفقاا  و .استيطانية وحدة 1,800ل التخطيط

 141ب البناء بدأ قد و ،4103 عام خالل المائة في 011 من أكثر بنسبة اإلسرائيلية المستوطنات في والبناء للتشييد

 من الفترة نفس خالل وحدة 414 مع مقارنة المحتلة الفلسطينية األراضي في 4103 عام من الثاني النصف في وحدة

 .4104 عام
5
 

 الفلسطيني، اإلنسان لحقوق مضاعف انتهاكات مركز في لتكون اإلسرائيلية المستوطنات بناء يستمر              .001

 و الالئق السكن و التنقل حرية و العادلة المحاكمة و الشخصي األمان و الحرية و التمييز لعدم حريتهم ذلك في بما

 0 المادة تنص و  (.A / 68/513و HRC / A / 25/38 انظر) المعيشة مستوى كفاية و العمل و التعليم و الصحة

 و اإلجتماعية و قتصاديةاإل بالحقوق الخاص الدولي الميثاق و السياسية و المدنية بالحقوق الخاص الدولي الميثاق من

 حقوقهم حرية و السياسي مركزهم حرية يحددوا قد أنهم و مصيرها، تقرير في الحق الشعوب لجميع إن :الثقافية

 و المحتلة الفلسطينية األراضي إلى لسكانها إسرائيل نقل استمرار إن .الثقافية التنمية و اإلجتماعية و اإلقتصادية

 ) الفلسطيني الشعب مصير تقرير حق على شديدة سلبية آثار له اإلسرائيلية، لمستوطناتا توسيع و إنشاء و الصيانة،

67/375 / A،   الديموغرافي الوجود في الحق ذلك في بما عوامل عدة كوجود عموماا، مفهوم الحق هذا (.01.الفقرة 

 توسيع خالل من فقط ليس العوامل تلك تتأثر و01 .الطبيعية الموارد على الدائمة السيادة في الحق و الجغرافي و

 و .المستوطنين عنف ظاهرة و ( 01.،الفقرةA / 67/375 ) وجودهم بمجرد أيضاا  لكن و اإلسرائيلية، المستوطنات

 الفعلي التقيد و للضمان أساسي شرط ألنه خاصة، أهمية له المصير تقرير في الحق إدراك بأن :العام األمين يذكر

 .الحقوق هذه تقوية و تعزيز و اإلنسان بحقوق
10
 الخاص الدولي الميثاق من (3) 0 المواد ذلك، إلى باإلضافة و 

 تعتبر التي الثقافية، و اإلجتماعية و اإلقتصادية بالحقوق الخاص الدولي الميثاق و السياسية، و المدنية بالحقوق

 .المصير تقرير في الحق احترام تعزز أن للدول ينبغي أنه تثبت فيها، طرفاا  إسرائيل

 .الزراعة خالل من رسمية غير بطرق باألراضي التحكم خالل من اإلستيطان في التوسع (أوالا 

 في تخصيصها تم التي األراضي على للسيطرة الرسمية باألساليب باإلستعانة إسرائيل حكومة تسعى               .006

 األراضي إستحواذ عمليات أيضاا  الحكومة شجعت قد و ،( 44-01 .الفقرات ،A / 68/513 ) لإلستيطان لحق وقت

 .الزراعية المشاريع خالل من اإلسرائيليين المستوطنين قبل من
26
 قبل من 1114 عام في ُكلفت دراسة أشارت  

 مستوطن يطلب أن هي اإلستيطانية البؤر إلقامة الخطط أحد أن الغربية، الضفة في إستيطانية لبؤر إسرائيل حكومة
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 ل الزراعية المشاريع أن حقيقة يسهل هذا .إستيطانية بؤرة إلى تحويلها ذلك بعد يتم ثم زراعية، مزرعة إنشاء زوراا 

 تغطي أصبحت ،4103 أغسطس /أب من اعتباراا  أنه نافوت كيرم ذلك ذكرت .السياسي المستوى موافقة إلى تحتاج

 المساحة من أكثر أي ،(دونم 93,000) فدان 23,000 حوالي الغربية الضفة في اإلسرائيليين المستوطنين زراعة

 فدان 15,000 حوالي تشكل التي الشرقية، القدس في الموجودة تلك باستثناء اإلستيطانية، والبؤر للمستوطنات المبنية

 بين .0113 عام سبتمبر / أيلول في أوسلو اتفاقات على التوقيع بعد الزيادة هذه معظم وقّعت قد و (.دونم 60,000)

 نمت حيث الغربية الضفة في الزراعة ألغراض اإلسرائيليين قبل من األراضي استخدمت ،4104 و 0111 عامي

  .المائة في 31 بنسبة
 41

 

 من الفلسطينية الممتلكات و الفلسطينيين حماية في بالفشل إسرائيل تواصل ذلك، إلى باإلضافة               .001

 إلى الفلسطينيين وصول تعيق التي المادية العقبات بناء ذلك في بما المستوطنين، قبل من اإلجرامية الهجمات

 و ،(01 .الفقرة ،A / 67/375 ) الفلسطينيين المزارعين ضد العنف و الترهيب و بهم الخاصة الزراعية األراضي

 بالتقرير، ةالمشمول الفترة خالل اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم لمكتب وفقاا  و .المحاصيل و األشجار تدمير

 ذلك في بما اإلسرائيليين، المستوطنين قبل من الفلسطينية الممتلكات في أضرار على تنطوي حادثة 401 هناك كان

 يسهل الذي العقاب من لإلفالت جو يخلق العنيفة األفعال بهذه يتعلق فيما المساءلة و التطبيق عدم إن .شجرة 10,711

 المحتلة المنطقة توسيع أجل من زراعتها من ذلك بعد يمكنهم التي و طنين،المستو قبل من األراضي على اإلستيالء

 أفادت و .الفقرات ،A / 68/513 و ، 36-13 .الفقرات   ،A / 67/375   انظر) المستوطنات قبل من فعال بشكل

 الفلسطينية، األراضي على اإلستيالء هي للمستوطنين التهم حالت من العظمى الغالبية أن دين يش التطوعية المنظمة

 .اتهام دون تُغلق التي و بها المصرح غير الزراعة و الغير ممتلكات على التعدي ذلك في بما

 لزراعة نمو أسرع يجري أنه نافوت كيرم اإلسرائيلية الحكومية غير المنظمة قاريرت أفادت               .001

 هيل، بريف الغربية الضفة في اإلسرائيلي المستوطن
28
 وصول على تؤثر التي القيود من بالعديد ذلك يرتبط و 

 ذات فلسطين أرض أن تناقشو .(40-01 الفقرات   ،A / 67/375 ) الزراعية، الحقول إلى الفلسطينيين المزارعين

 المستوطنين قبل من الواقع األمر بحكم خصصت قد و المناطق، هذه في المستوطنات معظم حول تقع الخاصة الملكية

 و 0111 عامي بين أنه :نافات كيرم أفادت و .المستوطنات في حاضر إسرائيلي عسكري بدعم الزراعي، لإلستخدام

 بنسبة) الخليل و (المائة في 64 بنسبة) هللا رام من القريبة المناطق في اإلسرائيلي المستوطن زراعة زادت ،4104

 (.المائة في 11 بنسبة) نابلس و (المائة في 60
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 بنسبة الغربية الضفة في المزروعة المساحات تقلصت و .الفلسطينية الزراعة تتراجع المقابل، في               .001

 على المفروضة القيود و األراضي مصادرة إلى أساساا  ذلك يرجع و ينيات،التسع و الستينيات بين المائة في 31

   ،A / 68/513 )   الفلسطينيين السكان على إسرائيل تفرضها التي المائية الموارد و األراضي إلى الوصول

 الضفة في اإلسرائيلي المستوطن زراعة من المائة في 41 حوالي أن يُظهر لألرقام الربط هذاو ( 40-36.الفقرات

 .خاصة ملكية ذات فلسطينية أراض على تُزرع الغربية
28
 الصادرات أرقام على أكبر بشكل اإلنخفاض هذا ينعكسو  

 المنتجات من أمريكي دولر مليون 411 نحو قيمته ما اإلسرائيلي المستوطن يّصدر عام كل .الزراعية جاتالمنت من
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 الصادرات إجمالي من المائة في 41 من يقارب ما و .دولر مليون 01 فقط الفلسطينيون يصدر حين في الزراعية،

 .المحتل السوري الجولن في و بيةالغر الضفة في تزرع التي المنتجات من تأتي اإلسرائيلية الزراعية
34
 

 

 (اإلنسان حقوق مفوضية) التوصيات و اإلستنتاجات إلرسال المقترحة الطريقة (ثانياا 

 الطريق، خارطة بموجب التزاماتها و الدولية القانونية التزاماتها خرق إسرائيل تواصل 

 األراضي إلى المدنيين اسكانه نقل لوقف الدولي للمجتمع المتكررة للنداءات اإلستجابة تفشل و

 .المحتلة

 الضفة في اإلسرائيلية المستوطنات توسيع و إنشاء في رائداا  دوراا  إسرائيل تلعب 

 استخدام طريق عن ذلك و المحتل، السوري الجولن في و الشرقية القدس فيها بما الغربية،

 يتم و لمستوطنات، لحق وقت في تخصيصها يتم التي و األرض على لإلستيالء القانوني نظامها

 األمم قرارات تنفيذ إسرائيل على يجب .المستوطنات قبل من فعال بشكل المحتلة المنطقة توسيع

 األراضي من اإلنسحاب و ،(0110) 411   األمن مجلس قرار ذلك في بما الصلة، ذات المتحدة

 .0161 عام المحتلة

 يرتكبها التي نفالع أعمال من الفلسطينيين حماية في الفشل إسرائيل تواصل 

 باإلحتالل، القائمة السلطة بوصفها الدولية إللتزاماتها خرق   في اإلسرائيليون، المستوطنون

 في الفشل إسرائيل تواصل كما .المحتلة األراضي في العامة السالمة و العام النظام على للمحافظة

 .المستعمر عنف عن المساءلة ضمان

 متعدداا  خرقاا  الشرقية القدس فيها بما الغربية ضفةال في اإلسرائيلية المستوطنات تقود 

 و احترام خالل من الدولية بالتزاماتها تتقيد أن إسرائيل على يجب .للفلسطينيين اإلنسان لحقوق

 إلى باإلضافة .اإلنسان لحقوق الدولي القانون في وردت كما الفلسطينيين، حقوق تحقيق و حماية

 الحماية ُمنحوا الفلسطينيين أن تكفل أن يجب باإلحتالل، القائمة السلطة بوصفها إسرائيل فإن ذلك،

 .المحميين لألشخاص اإلنساني الدولي القانون في عليها المنصوص

 الفلسطينية األراضي في المستوطنات توسيع و إلنشاء حد وضع إلى إسرائيل ُدعيت 

 استخدام عن وقفتت أن ينبغي الخصوص، وجه على .المحتل السوري الجولن في و المحتلة

 من تحديداا  للمستوطنات، تخصيصها ذلك بعد يتم التي األراضي على للسيطرة القانوني نظامها

 أن إسرائيل العام األمين دعا ذلك، إلى باإلضافة .الدولة ألراضي التحويالت و اإلعالنات خالل

 األثرية الحدائق و الزراعة مثل األرض، على للسيطرة الرسمية غير الطرق استخدام فوراا  توقف

 على يجب الصدد، هذا في و .المستوطنات قبل من فعال بشكل المحتلة المنطقة توسيع إلى الهادفة



 األنشطة ذلك في بما األرض، على يستولون الذين المستوطنين ضد إجراءات تتخذ أن إسرائيل

 .الزراعية

 المشاريع في اركةالمش و الدعم و التمويل وقف إسرائيل على يجب ذلك، على عالوةا  و 

 في المستعمر وجود تعزيز في تسهم التي المستعمر منظمات قبل من تدار ما غالباا  التي األثرية،

 في بما الفلسطينيين، لحقوق انتهاكات لعدة يؤدي أن يمكن ذلك و المحتلة، الفلسطينية األراضي

 .التنقل حرية في حقهم ذلك

 يقيمون الذين الرعاة و البدوية المجتمعات ذلك في بما الفلسطينيين، للسكان القسري النقل 

 بموجب إسرائيل إللتزامات انتهاكاا  يشكل الشرقية، القدس محيط و الغربية الضفة وسط في حالياا 

 إلى تؤدي أن شأنها من التي الخطط لذلك، و .الدولي اإلنسان حقوق و الدولي اإلنساني القانون

 .فوراا  اوقفه يجب المجتمعات لهذه القسري النقل

 المنطقة في الفلسطينية المجتمعات بحماية الدولي القانون بموجب ملزمة اسرائيل أن كما 

 و الالئق، السكن مع القسري، الترحيل خطر من الرعاة و البدوية المجتمعات ذلك في بما ،(ج)

 وضعها في التعليم و الصحة ذلك في بما الخدمات، و المياه على الحصول و الحيازة ضمان

 .لراهنا

 قبل من العنيفة الهجمات بمنع بالحتالل، القائمة السلطة بوصفها إسرائيل تلتزم 

 هذه مثل أن المعروف الجغرافية المواقع في لسيما و الفلسطينيين، ضد اإلسرائيليين المستوطنين

 ونتك أن لضمان الالزمة التدابير جميع تتخذ أن إسرائيل على يجب .باستمرار فيها تحدث األفعال

 يتم ممتلكاتهم و الفلسطينيين ضد اإلسرائيليون المستوطنون يرتكبها التي العنف أعمال جميع

 أن يجب و .تمييزية غير بطريقة و فعالية و سرعة و بدقة و نزيه و مستقل بشكل فيها التحقيق

 نع المسؤولين األفراد يحاكم أن يجب و .الضحايا مشاركة و العامة بالرقابة التحقيقات تسمح

 .فعالة إنصاف سبل الضحايا منح ينبغي و اإلنتهاكات

  



 التي اإلسرائيلية بالممارسات بالتحقيق المعنية الخاصة اللجنة تقرير               .سابعاا 

المحتلة األراضي في العرب من غيرهم و الفلسطيني للشعب اإلنسان حقوق تمس
35
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 و .اإلسرائيلية المعتقالت في األطفال ذلك في بما الفلسطينيين، المعتقلين أوضاع التقرير يتناول               .041

 التهجير و المنازل هدم و اإلستيطاني بالتوسع المتعلقة اإلسرائيلية الممارسات و السياسات على أيضاا  التقرير يركز

 و مغلقة عسكرية كمناطق المناطق تسمية الدولية، اإلنسانية المساعدة أعمال في التدخل و للفلسطينيين قسريال

 في الفلسطينيين السكان حالة الخاصة اللجنة تدرس و .المستوطنين عنف و األثرية المواقع و الوطنية المتنزهات

 يتعلق فيما و .المحتلة الفلسطينية األراضي في اإلنسان وقحق و التجارية باألعمال المتعلقة القضايا و الشرقية القدس

 القتال على يركز و الوصول، المقيدة المناطق و بالحصار المرتبطة األمد طويلة المخاوف التقرير يتناول غزة، بقطاع

 .غيرها و إسرائيل بين األخير

  

 فيما الفلسطينية، اإلسرائيلية السجون في المعتقلين و األسرى :التالية الجوانب بالتفصيل التقرير ذكر              .040

 حالت في فقط يسمح الدولي القانون أن الخاصة اللجنة أكدت و الطعام، عن المضربين و السجناء بإدارة يتعلق

 و اإلداري اإلعتقال رهن األفراد عادي بشكل إسرائيل وضعت فقد ذلك مع و اإلداري، اإلعتقال باستخدام استثنائية

 مفوض و العام األمين ذكر و.4111 عام منذ المباشرة غير اإلداري اإلعتقال أوامر من 23,000 من يقرب ما صدرأُ 

 عنهم اإلفراج أو إليهم التهم توجيه ينبغي اإلداريين المعتقلين أن :تكراراا  و مراراا  اإلنسان لحقوق السامي المتحدة األمم

 .تأخير دون

 إسرائيل قبل من لمعتقلينا الفلسطينيين األطفال حالة (أوالا 

 فلسطيني، طفل 111-111 بين الشائعة المعاملة سوء تقارير من بالقلق الخاصة اللجنة شعرت               .044

 األطفال من المائة في 76.5 من يقارب ما ،4103 عام في .عام كل اإلسرائيلية اإلعتقال مراكز و بالسجون مروراا 

 زعمهم بحسب الجسدي العنف من بعضاا  تحملوا المحتلة الغربية الضفة في ائيلياإلسر الجيش قبل من المحتجزين

 األولى 41-44 الساعات خالل تحدث المزعومة الحوادث معظم إن قيل و .اإلستجواب أو النقل أو عليهم القبض أثناء

 بموجب التي و الحجارة، رشقب أُتهموا الذين األطفال على تنطوي التي الحالت من العظمى الغالبية في .اإلعتقال بعد

 عمر على اعتمادا سنوات، 41 إلى تصل لمدة السجن عقوبة إلى يؤدي أن يمكن اإلسرائيلي العسكري اإلحتالل

                                                 
 في العرب من وغيره الفلسطيني للشعب اإلنسان حقوق تمس التي اإلسرائيلية الممارسات في بالتحقيق المعنية الخاصة اللجنة تأسيس تم 35 

 :هي أعضاء دول ثالثة من حالياا  يتكون و . (والعشرين الثالث) 4443 القرار العامة الجمعية قبل من 0161 عام في المحتلة األراضي

 ونا،كوه باليثا نيويورك، في المتحدة األمم لدى لسريالنكا الدائم الممثل هي الخاصة اللجنة أعضاء .السنغال و ماليزيا و (الرئيس) سريالنكا

 .سيك فودي جنيف، في المتحدة األمم مكتب لدى للسنغال الدائم الممثل و حنيف، حسين نيويورك، في المتحدة األمم لدى لماليزيا الدائم الممثل

 جلسم في ممثلة سريالنكا عملت بينما بالوكالة رئيساا  حنيف السيد عمل ،4104 عام في المنطقة إلى الخاصة للجنة السنوية البعثة خالل و

 .جاياسوريا سامانثا بروكسل، في السريالنكية السفارة في الديوان ورئيسة الوزراء

 36  A/69/355
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 و تحقيق مراكز إلى نقلهم تم أنه يُقال الفلسطينيين األطفال من العديد فإن الماضية، السنوات في الحال هو كما.الطفل

.الدولي للقانون انتهاك في إسرائيل، في تقع توقيف
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 وقت في المتحدة لألمم التابع الطفولة صندوق قدمها التي التوصيات و المالحظات من الرغم على               .043

 و لألطفال معاملتها سوء واصلت اإلسرائيلية، العسكرية المعتقالت في باألطفال يتعلق فيما 4103 عام في مبكر

 غالبية و الغربية، الضفة في مقرها حكومية غير منظمة قبل من 4103 عام في حالة 11 تُرصد .العقاب من اإلفالت

 التزام في بحقهم يُخبروا أن دون وحدهم، أُستجوبوا .أيديهم كبلت و األعين معصوبي كانوا األطفال من هؤلء

 العنف اإلعتقال، و الليلية اتللمداهم تعرضوا األطفال هؤلء نصف من أكثر .اعتقالهم سبب عن يُبلغوا لم و الصمت،

 من 40 أُحتجز كما .الكافي الماء و الطعام من الحرمان و الدقيق البدني الفحص .التخويف و اإلهانة و الشتم الجسدي،

 في لقاصر اإلفرادي للحبس فترة أطول وثقت و .أكثر أو يومين لمدة اإلفرادي الحبس في األطفال من الحالت تلك

 .يوماا  41 لمدة 4103 عام

 النزاع هذا خالل المستوطن مستعمرات في اإلنسان حقوق انتهاكات ُحددت ذلك إلى باإلضافة               .044

 المعنية الخاصة اللجنة تزال ل و .الوثيقة هذه في آخر مكان في عرضها تم نفسها المتعلقة التفاصيل و األخير، المسلح

 بما الغربية، الضفة في المجتمعات و لألسر القسري النقل و الفلسطينية نيةلألب المستمر الهدم بشأن خطير بشكل قلقة

 أبريل / نيسان حتى الفلسطينيين و اسرائيل بين المفاوضات من أشهر التسعة فترة خالل استمر .الشرقية القدس فيها

 و .بالخطر ينذر بمعدل يةالشرق القدس و الغربية الضفة في (ج) المنطقة في الهدم أوامر تنفيذ و إصدار ،4104 عام

 و السكنية المالجئ ذلك في بما ،4103 عام في ُدمرت قد الفلسطينية الممتلكات من 161 أن الخاصة اللجنة تالحظ

 من تصدر ما نادراا  التي و التخطيط، تصاريح وجود عدم أساس على الحيوانات، حظائر و المياه خزانات و المدارس

 .اإلسرائيلية السلطات قبل

 الدولية اإلنسانية المساعدة أعمال في التدخل (ياا ثان

 منها يعاني التي المصاعب تفاقم من زادت اإلسرائيلية السلطات أن إلى التقارير تشير كانت               .041

 المجتمعات إلى الدولية اإلنسانية المساعدة أعمال في التدخل أو الطلب، رفض خالل من الفلسطينيون النازحون

 النقل تسهل قسرية بيئة من كجزء اإلنسانية المساعدة عمداا  استهدفت اإلسرائيلية السلطات أن ُزعم .المتضررة يةالمحل

 سبل توفير على قادر غير أو راغب غير يبدو ما على اإلسرائيلي القضائي النظام أن إلى أيضاا  أشير و .القسري

 المصادرة أوامر أو العمل إيقاف مقابل اإلستئناف في رالمتكر التأخير بسبب الحالت، هذه مثل في فعالة إنصاف

 للمجتمعات المياه على الحصول على تؤثر التي اإلنسانية المساعدات في التدخل و .اإلنسانية المساعدة برامج مقابل

 أعضاء يالحظ و .الغربية الضفة في المياه لموارد بالفعل المتكافئ غير للتوزيع نظراا  خاص، بشكل مقلق الفلسطينية

 اليوم، في للفرد لتراا  41 من أقل على يعيشون الفلسطينيون أن الغربية، الضفة في المهمشة المجتمعات في أنه اللجنة

 المقابل، في .الحياة إلستمرار الطوارئ حالت في العالمية الصحة منظمة قبل من به الموصى األدنى الحد هو

 .السباحة برك و جيداا  مروية الخضراء المساحات لمياه،ا إلى الوصول مقيدة غير المجاورة المستوطنات

 الشرقية القدس في الفلسطينيين للسكان اإلنسان حقوق (ثالثاا 



 مع إسرائيل، قبل من "دائمين مقيمين" الشرقية القدس في بالعيش المستمرون الفلسطينيون يُعامل               .046

 جوازات قانون هذه تشمل و .التمييزية القوانين من عدد أساس على وقت أي في لاللغاء القابل اإلقامة موضع منازلهم

 هي الشرقية القدس أن إلثبات المقيمين من المطلوبة) 0114 لعام إسرائيل إلى الدخول قانون ،0114 لسنة السفر

 عام نهاية و 1016 عام بين ما أن إلى التقديرات تشير و (.1 التعديل) 0114 لسنة الجنسية قانون و (حياتهم مركز

 .الشرقية القدس سكان من فلسطيني 14,000 من أكثر إقامة سحب تم 4103

 أحد كان إذا الفلسطينية، اإلقامة حقوق مجال في العاملة الحكومية غير المنظمات إحدى أشارت               .041

 يبلغ أن قبل "الحياة مركز" إثبات و "دالموالي لتسجيل طلب" تقديم الوالدين على يجب دائمة، إقامة لديه فقط الوالدين

 طلباا  01606 مباشر غير بشكل اسرائيل في الداخلية وزارة تسلمت ،4114 عام منذ .دائماا  مقيماا  ليصبح الطفل

 .3،933 رفض و 04441 على الموافقة تمت حيث األطفال، لتسجيل

 

 األثرية المواقع و الوطنية المتنزهات مغلقة، عسكرية كمناطق المناطق تسمية (رابعاا 

 

 تعيين أيضاا  شملت اإلقليمي التوسع و للتسوية اإلسرائيلية اإلستراتيجيات أن الخاصة اللجنة تالحظ               .041

 و الوطنية المتنزهات المغلقة، العسكرية المناطق الشرقية، القدس فيها بما الغربية، الضفة من معينة مناطق

 إعادة خالل من التوسع لتحقيق السياسية األهداف في خدم هذا فإن ورد ما بحسب و .ياحيةالس المواقع و اآلثارالتراثية

 التي الشهادات أبرزت السياق، هذا في و .الشرقية القدس فيها بما الغربية، الضفة في الديموغرافية الحدود تعريف

 .الخليل جنوب تالل في شخص ,3001 من المؤلفة يطا مسافر لجماعة المجتمع محنة الخاصة اللجنة إليها استمعت

 التي المنطقة ألن نظراا  اإلخالء، خطر في هم ،(الكرمل و سوسيا ماعون،) إسرائيلية مستوطنات ثالث بها تحيط

 و 4100 عامي بين اإلنسانية، الشؤون تنسيق مكتب من الواردة للمعلومات وفقاا  و .نار إطالق منطقة هي بها يسكنون

 من عدد وجود بسبب مواشيهم من عدد في انخفاضاا  سجلت المجتمعات هذه من مائةال في 11 من أكثر ،4103

 العسكرية األنشطة و المستعمر، عنف المناطق، تقسيم المقيد، التخطيط ذلك في بما اإلسرائيلية، اإلجراءات

 .اإلسرائيلية

 

 المستعمر عنف (خامساا 

 

 عنف استمرار الفلسطينيين الالجئين مخيمات و الحكومية يرغ المنظمات ممثلي من شهادات أشارت               .041

 األكثر األشكال عن أُبلغ قد و .الشرقية القدس فيها بما الغربية، الضفة في الفلسطينية المجتمعات لتصيب المستوطنين

 الحديدية نابيباأل و بالعصي الضرب ضحايا غالباا  هم الفلسطينيون و .الحجارة إلقاء و الجسدي اإلعتداء ليكون شيوعاا 

 أن الخاصة اللجنة أحيطت و .الحية الذخيرة و المولوتوف قنابل إلى الحالت بعض في يتعرضون و السكاكين، و



 التي الفلسطينية الحشود لتفريق للدموع المسيل الغاز تطلق و المستوطنين لجانب عادةا  تتدخل اإلسرائيلية الدفاع قوات

 أمتار 4 بإرتفاع جدار القرويون بنا يوريف، قرية في أنه الخاصة اللجنة أبلغت و .المستوطنين هجوم لصد جمعها تم

 فبراير / شباط في المدرسة مستشار أفاد بورين، قرية في .الحجارة رماة المستوطنين من المدرسة في األطفال لحماية

 المعايير في تراجعاا  ارس،المد لتالميذ المتزايدة العدوانية عن مسؤولا  كان المستوطنين عنف إن :قوله 4104

 .الدراسية القاعات عن متكرراا  غياباا  و األكاديمية

 

 الغربية الضفة في اإلسرائيلية األمن قوات قبل من للقوة المفرط اإلستخدام (سادساا 

 

 في األطفال، فيهم بمن الفلسطينيين، القتلى في كبيرة زيادة الخاصة اللجنة تلقتها التي اإلطالعات أشارت .031

 في فلسطينياا  41 قتل التقارير، في ذكر و .الغربية الضفة في اإلسرائيلية األمن قوات قبل من القوة استخدام حوادث

 عام في حوادث 1 مع مقارنة منفصلة، حادثة 04 في قتلوا فلسطينياا  لجئاا  01 بينهم من ،4103 عام في الغربية الضفة

 الزيادة سياق في و .اإلسرائيلية األمن قوات قبل من فلسطينياا  40 قُتل ،4104 عام من األول النصف في .4104

 الجرحى عدد في ارتفاعاا  أيضاا  اللجنة لحظت ،4103 عام في اإلسرائيلية األمنية العمليات عدد في الملحوظة

 تضاعف كما .اإلسرائيلية األمن قوات قبل من للقوة المفرط لإلستخدام نتيجة ورد حسبما ،4103 عام في الفلسطينيين

 هذا كان و .4103 عام في 1,516 إلى 4104 عام في 111 من المطاطي بالرصاص المصابين الفلسطينيين عدد

 عام في 416 إلى 4104 في 31 من المصابين عدد ارتفع حيث حولها، و الالجئين مخيمات في خاصةا  ملحوظاا 

 .الحية الذخيرة سببه كان 4103 عام في لجئاا  04 من 00 مقتل أن أيضاا  أفيد و .4103

 الذين الصبية، من اثنين قتلت و النار أطلقت أنها اإلسرائيلية األمن قوات زعمت ،4104 عام مايو /أيار 01 في

 سرية، لجولة تلفزيونية لقطات في موثق هو كما و .النكبة يوم مظاهرات خالل عاماا، 01 و 06 بين أعمارهم تتراوح

 األمم مفوضية مكتب صرح الحادثة، بتلك يتعلق فيما .يُقتلون عندما مباشراا  ديداا ته ليشكلون الذين الصبية توقيف

 لحقوق الدولي للقانون وفقاا  القضاء نطاق خارج اإلعدام إلى تصل قد القتل أعمال أن اإلنسان لحقوق السامي المتحدة

 .الدولي اإلنساني القانون بموجب المتعمد القتل عن فضالا  اإلنسان،

 

 حصارال (سابعاا 

 

 على التوالي على الثامن عامه إسرائيل تفرضه الذي الحصار دخل ،4104 عام يونيو /حزيران في               .030

 .لرفعه الدولي المجتمع جانب من المتكررة النداءات من الرغم
7
 أشكال من شكل هو الحصار أن اللجنة تكرر و 

 .الدولي القانون يخالف الذي و غزة سكان على إسرائيل تفرضه الذي الجماعي العقاب

 



  الوصول المقيدة المناطق (ثامناا 

 عام منذ إسرائيل قبل من فرضت التي غزة، في البحر و البر في الوصول مقيدة المناطق تزال ل               .034

 على أثيراتالت :شقين ذات هي الرئيسية اآلثار .غزة على اإلنسان حقوق مجال في السلبي أثرها في مستمرة ،4111

 األمن انعدام و الفقر، و الغذائي األمن انعدام في المساهمة و الحصاد، مواسم و الصيد خالل خصوصاا  و العيش، سبل

 .الوصول المقيدة للمناطق إسرائيل تطبيق عن الناتج المادي

 حتى المعونة، من تفيدينالمس هم غزة في األسر من المائة في 11 و 11 بين ما مصادر، لعدة وفقاا               .033

 في 11 إلى يصل ما و غزة في زراعية أراضي هي المائة في 31 المتحدة، لألمم وفقاا  و .4104 عام صراع قبل

 هو الصيد حد أن على اإلتفاق تم ،0113 عام أوسلو اتفاقات بموجب و .بالقيود تتأثر غزة في الصيد مياه من المائة

 المعنية الخاصة اللجنة و الوصول، المقيدة المناطق لفرض أمنية أسباب تمارس إسرائيل أن حين في .بحري ميل 41

 استخدامه يتم الذي و غزة في العاديين الفلسطينيين حياة على متناسب غير سلبي تأثير يخلق الجراء هذا ألن قلقه

 اللجنة سمعت كما .غزة من الصواريخ إطالق على رداا  ذلك و الصيد، حد تغيير تم ورد ما بحسب و .عقابي كإجراء

 .الشباك و الصيد قوارب تدمير و مصادرة عن تقارير أيضاا 

 الدولية الهيئة و اإلنسان حقوق بمسألة المعني العامل الفريق أصدر ،4104 عام يونيو /حزيران في               .034

 حقوق و المهنية األعمال بشأن يةالتوجيه المبادئ على المترتبة اآلثار بشأن بياناا  األعمال مؤسسات من غيرها و

 .المحتلة الفلسطينية األرض في اإلسرائيلية المستوطنات سياق في اإلنسان
12
 اإلحتالل بأن أُعترف البيان، ذلك في   

 ازدياد إلى أشار و الفعلية، العدائية األعمال غياب في حتى الصراع، حالة يشكل الفلسطينية لألراضي العسكري

 القانوني غير بالوضع يتعلق فيما و .الحالت هذه مثل في اإلنسان لحقوق لإلساءة المشترك لإلرتباط المخاطر

 حقوق انتهاكات و المستوطنات بين العالقة حول للعموم المتاحة المعلومات و الدولي القانون بموجب للمستوطنات

 اإلنسان حقوق عن التبليغ و التمهيد رةالضرو من" أن العامل الفريق لحظ المحتلة، الفلسطينية األراضي في اإلنسان

 إلحترام مشتركة المسؤولية " أن و "المستوطنات في المهنية األعمال نتيجة مستمرة ممارسة من بها القيام الواجب

  ".األنظمة و الدولية للقوانين اإلمتثال قبل و فوق هي اإلنسان حقوق

 اإلسرائيلية الممارسات تأثيرات في بالتحقيق المعنية الخاصة نةاللج كانت التقرير، هذا نهاية في               .031

 إلى التوصيات بعض قدمت قد المحتلة األراضي في العرب من وغيره الفلسطيني للشعب اإلنسان حقوق على

 .النزاع حل بشأن المعنية األطراف

 بما المحتلة، الفلسطينية األرض في الفلسطيني اإلنسان حق تمس التي اإلسرائيلية الممارسات              .تاسعاا 

العام األمين تقرير الشرقية، القدس فيها
37
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 الجمعية لقرار وفقاا  اإلنسان لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض مكتب قبل من الحالي التقرير أعد               .036

 الرأي ضوء في الصلة ذات قياساته و أثرالجدار تقييم :هي ئيسيةر محاور أربعة على يركز هو و  .68/83 العامة

 األراضي في جدار لبناء القانونية اآلثار بشأن ،4114 يوليو /تموز 1 بتاريخ الدولية العدل لمحكمة الستشاري

 الستخدام نع المساءلة ذكرت و غزة في اإلنسان حقوق حالة اإلداري، لإلعتقال إسرائيل ممارسة المحتلة، الفلسطينية

 .الفلسطينية المؤسسات قدرات لبناء الجارية للجهود استكمالا  أيضاا  التقرير يقدم و .األمن قوات قبل من للقوة المفرط

 الفلسطينية األراضي في للتطبيق القابلة اإلنساني الدولي القانون و اإلنسان لحقوق الدولي القانون               .031

 و الفلسطينية السلطة باإلحتالل، القائمة السلطة بوصفها إلسرائيل القانونية لإللتزامات لمفصّ  تحليل و .المحتلة

 اإلنسان حقوق حالة عن السامية للمفوضة األول الدوري التقرير في عليها العثور يمكن غزة، في الواقع األمر سلطات

 .المحتلة الفلسطينية األراض في

 الدستوري اليمين أدت التي الوطني، التوافق حكومة لتشكيل حماس و فتح اتفقت ،4104 أبريل /نيسان 43 في .031

 أبريل /نيسان في .4104 يونيو /حزيران 4 في هللا، حمد رامي الوزراء رئيس قيادة تحت عباس، محمود الرئيس أمام

 دولية، معاهدة 41 إلى فلسطين دولة انضمت ،4104

 ثمانية ذلك في بما
1
 البروتوكول ،0141 آغسطس / آب 04 في المؤرخة جنيف فاقياتات انسان، حقوق معاهدات 

 المتعلقة الالئحة و البرية الحرب أعراف و بقوانين المتعلقة الرابعة لهاي اتفاقية جنيف، لتفاقيات   األول اإلضافي

 .البرية الحرب أعراف و بقوانين

 القانون بموجب القانونية التزاماتها فلسطين دولة تولت المعاهدات، هذه إلى اإلنضمام خالل من              .031

 ذلك، رغم و .نساناإل حقوق معاهدات بموجب المنشأة الهيئات مختلف إلى التقارير تقديم ذلك في بما الدولي،

 في اإلنساني، القانون و اإلنسان لحقوق الدولي بالقانون ملزمة تزال ل باإلحتالل، القائمة السلطة بوصفها إسرائيل،

 تقرير في المبين النحو على الدولي، بالقانون ملزمة تزال ل أيضاا  الصلة ذات الفاعلة الجهات من غيرها أن حين

 .لاألو الدور السامية المفوضة

 لحقوق الدولية بالمعايير اإللتزام و فلسطين لدولة الرسمي القانون التزام على العام األمين أثنى               .041

 .تنفيذها رصد تم التي اإلنسان حقوق لمعاهدة المرافقة الهيئات و التعهدات و المعاهدات هذه في الواردة اإلنسان

 .68/83   قرار العامة الجمعية قرار تنفيذ

 الجدار حول اإلستشاري للرأي العاشرة الذكرى (أوالا 

 الدولية العدل لمحكمة التاريخي اإلستشاري للرأي ،4104 يوليو / تموز 1 في العاشرة الذكرى في              .040

 بعض في للتفكير المناسب الوقت أنه يبدو ما على المحتلة، الفلسطينية األراض في جدار لبناء القانونية اآلثار بشأن

 .المحتلة الفلسطينية األراضي في الحالي الوضع و للمحكمة الرئيسية النتائج

 امتثال بشأن جدية المخاوف تزال ل السامي المفوض و العام لألمين سابقة تقارير في مبين هو كما               .044

 ".المحتلة الفلسطينية األراضي في جدار تشييد عن الناشئة الدولية التزاماتها إلنتهاك حد بوضع التزامها" مع إسرائيل
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 القانون انتهاكات من بذلك عمقت قد إسرائيل تكون الشرعية، غير المستوطنات توسيع و الجدار بناء استمرار مع

 .4114 عام في الدولية العدل محكمة حددتها التي الدولي

 األجزاء طول أن ،4113 عام نوفمبر / الثاني تشرين في المحكمة العام األمين بلّغ الوقت ذلك في               .043

 من اإلنتهاء تم قد ،4103 يويول / تموز من اعتباراا  و .كم 011 حوالي اإلنشاء قيد أو أنجزت إما التي الجدار من

 مجموعه ما - اإلنشاء قيد المائة في 01 مع اإلسرائيلية، السلطات عليه وافقت الذي الطريق من المائة في 64 حوالي

 بعد تبدأ لم و .4114 عام في المحكمة فيه نظرت الذي الجدار حجم أضعاف ثالثة يقارب ما أي - كم 104 حوالي

للجدار المخطط مسارال من المائة في 41 ببناء
38
 بعدد الدولية العدل محكمة أدلت ،4114 لعام اإلستشاري التقرير في 

 .الحالي بالوضع صلة ذات تزال ل التي الرئيسية النتائج من

 .المحتلة الفلسطينية األرض على اإلنسان لحقوق الدولي القانون تطبيق (ثانياا 

 المسلح، النزاع حالة في تتوقف ل اإلنسان حقوق اتفاقيات توفرها التي الحماية" أن المحكمة أبرزت               .044

 السياسية و المدنية بالحقوق الخاص الدولي الميثاق من "4 المادة في الموجود للنوع انتقاضية أحكام تأثير خالل من إل

 النزاع أوقات في المطبق الدولي اإلنساني القانون و ساناإلن لحقوق الدولي القانون فإن هكذا و سواء، حد على

 .الحربي اإلحتالل حالت يتضمن المسلح،

 على ينطبق ل اإلنسان لحقوق الدولي القانون أن على إسرائيل تأكيد على رداا  ذلك، على عالوةا                .041

 من أكثر منذ و إسرائيل تحتلها التي األراضي" أن إلى مشيرةا  ذلك، عكس المحكمة أكدت المحتلة، الفلسطينية األرض

 التي اإلنسان لحقوق الدولية اإلتفاقيات يجعل مما ،" المحتلة القوة باعتبارها اإلقليمية لوليتها تخضع كانت عاماا  31

 .هذا مناقشة في إسرائيل تستمر و .المحتلة فلسطين على ينطبق فيها طرفاا  إسرائيل تكون
2
 

 .بالقوة األراضي اكتساب يةشرع عدم (ثالثاا 

 و ".القوة استخدام أو التهديد عن الناتجة األراضي اكتساب شرعية عدم" على أيضاا  المحكمة أكدت              .046

 الذي و ،"دائماا  يصبح سوف الذي األرض على"الواقع األمر" خلق به المرتبط النظام و الجدار بناء" أن رأت

 .المستوطنات و الجدار ترسيخ و للتوسع مالئمة مفترضة زيادة هو اإلستنتاج هذا ".الفعلي الضم بمثابة سيكون"

 المصير تقرير (رابعاا 

 ذلك في بما التدابير من غيرها و به المرتبط النظام مع الجدار بناء أن أيضاا، المحكمة أكدت               .041

 إسرائيل إللتزام صريحة مخالفة هذا و المصير، تقرير في لحقه الفلسطيني الشعب ممارسة بشدة يعوق " المستوطنات

 بالقدس يتعلق فيما إسرائيل تتخذها التي المشروعة غير التدابير" أن إلى النتباه المحكمة لفتت و ". الحق هذا باحترام

 عدداا " أن وحقيقة الفلسطينيين، حقوق على المرتبط والنظام الجدار أثر و ،"األمن مجلس بها ندد قد المستوطنات و

 أدانت ". معينة مناطق من للخروج به المرتبط والنظام الجدار بناء جراء اضطروا بالفعل الفلسطينيين من كبيراا 
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 الفلسطينية لألرض الديموغرافية التركيبة تغيير إلى تميل" كانت اإلجراءات هذه أن مؤكدةا  الممارسات، هذه المحكمة

 ".المحتلة

 1 من الفقرات في العام األمين أشار كما ولكن الحائط، على اإلستشاري رأيها في لمحكمةا ركزت               .041

 تقرير في الفلسطينيين حق تقويض في تستمر اإلسرائيلية والممارسات السياسات من عدداا  أن تقريره في 41 إلى

 ذلك في بما الغربية، فةالض في اإلغالق نظام لغزة، اسرائيل حصار :ل المجتمعة اآلثار هذه وتشمل .المصير

 ذلك في بما الفلسطينية، المباني مصادرة أو /و هدم غزة، قطاع في الوصول المقيدة المناطق الجدار؛ بناء استمرار

 القدس في للفلسطينيين اإلقامة حقوق إلغاء المحتلة، األراضي إلى اإلسرائيليين المواطنين نقل سكانها، وطرد السكنية،

  .الفلسطينية الطبيعية الموارد واستخدام السكان سجل لىع السيطرة الشرقية؛

 المستوطنات شرعية عدم (خامساا 

 لتشمل الطريقة بهذه رسم قد" الذي و للجدار، "المتعرج" الطريق من مستمد المحكمة قلق من جزء               .011

 القدس فيها بما) المحتلة الفلسطينية األرض في اإلسرائيلية المستوطنات من العظمى الغالبية المنطقة تلك داخل

 األرض في اإلسرائيلية المستوطنات" أن قاطع بشكل المحكمة وجدت و (.001.الفقرة اإلستشاري، الرأي ) ("الشرقية

 تدهورت قد و (.041.الفقرة نفسه، المرجع) "الدولي للقانون خرقاا  تمثل (الشرقية القدس فيها بما) المحتلة الفلسطينية

 القدس فيها بما الغربية، الضفة في المستوطنين عدد نما .اإلستشاري الرأي صدور منذ ملحوظ بشكل لةالحا هذه

 و .4104 عام نهاية بحلول 650,000 و 500,000 بين ما إلى ،4114 عام في 416,000 حوالي من الشرقية،

 :يلي ما على خطيرة آثار له الجدار بأن أيضاا  المحكمة أشارت

 و .القسري الترحيل و الهدم عمليات و التعليم و الصحة في الحق على الجدار تأثير الغذاء؛ زراعة،ال التنقل، حرية

 أشارت و .أكبر بشكل تدهور قد الوضع بإن اإلستشاري، رأيها الدولية العدل محكمة أعطت أعوام 01 بعد هكذا،

 الفلسطينية األراض في الجدار ببناء بها أخلت التي الدولية باإللتزامات باإلمتثال ملزمة" إسرائيل تبقى بأن المحكمة

ا ،"الدولية التزاماتها إلنتهاك حد وضع" و "المحتلة  مشروع غير بفعل المسؤولة الدولة التزام" ترسيخ على مشددا

 بناء لوقف المحتلة الفلسطينية األراض داخل إسرائيل التزام أكدت ذلك، على بناءا  ". الفعل لهذا حد لوضع دولياا 

 .للضحايا التعويض و الحقوق رد تتضمن تعويضات، تقديم عن فضالا  بالفعل، شيدت التي األجزاء تفكيك و دارالج

  .غزة بحصار بانتهاكها اإلمتثال في إسرائيل فشلت اآلن، حتى

 قيود فرض ذلك في بما الدولي للقانون انتهاك في غزة قطاع على الحصار فرض إسرائيل واصلت              .010

 و .الخارج إلى التصدير كذلك و الغربية، الضفة إلى و من البضائع نقل و لغزة، الخروج و الدخول حركة على شددةم

 التعليم في حقوقهم تحديداا  و غزة، في الفلسطينيين حقوق على سلباا  الوضع هذا أثر .كبيرة لقيود أيضاا  الواردات تخضع

 بين الحركة على إسرائيل تفرضها التي القيود استمرت .لئق شيمعي بمستوى التمتع و السكن و العمل و الصحة و

 .اإلجتماعي التفاعل منع و العائلية العالقات قطع إلى أيضاا  غزة قطاع و الغربية الضفة

 مصر مع التجارة و العبور على كبير بشكل غزة سكان اعتمد إسرائيل، تفرضها التي للقيود نظراا               .014

 عام يوليو / تموز منذ ذلك، مع و .البضائع لتهريب تستخدم التي األنفاق خالل من كذلك و رفح، رمعب خالل من



ا المصرية السلطات فرضت ،4103  التجاهين، كال في األشخاص مرور مع - رفح معبر عبر السفر على شديدة قيودا

 أنفاق معظم ُدمرت كما - 4103 معا من الثاني النصف إلى األول النصف من المائة في 16 بنسبة الصلة قطع و

  .غزة في السلع من غيرها و األدوية و البناء مواد و الوقود، في نقص إلى ذلك أدى و  .التهريب

 إلى إيريز معبر إلستخدام الفلسطيني الطلب زيادة إلى رفح معبر على المفروضة القيود أدت لقد              .013

 عام يوليو / تموز أعقبت التي الفترة في إيريز معبر عبر الفلسطينيون عبر ائةالم في 36 من أكثر بمعدل .إسرائيل

 إيريز، معبر عبر عبروا الفلسطينيين من المزيد أن من الرغم على و  .4103 عام من األول بالنصف مقارنة 4103

 أقل ذلك و حاله، على الوضع بقي و الفلسطينيين، لعبور علل أو األشخاص فئات حيث من قيوداا  إسرائيل فرضت

 أبو كرم معبر خالل من الواردات في الطفيفة الزيادة تستمر لم .إيريز معبر عبر للسفر الفلسطينيين حاجة من بكثير

 القيود و للمعبر المتكرر اإلغالق بسبب األنفاق، تدمير بعد 4103 أكتوبر /األول تشرين و يوليو /تموز بين سالم

 ذلك، إلى باإلضافة .غزة إلى بدخولها المسموح المواد أنواع و كميات من لحدا طريق عن ذلك في بما المفروضة،

 النصف مع بالمقارنة المئة في 01 بنسبة 4103 عام نوفمبر / الثاني تشرين التالي الشهر واردات متوسط انخفض

  .4103 عام من األول

 لعرقلة الدولية اإلعمار إعادة بمشاريع يتعلق فيما اإلسرائيلية المطولة الموافقة عملية تستمر              .014

 ،4103 أكتوبر / األول تشرين في الوضع تفاقم و  .كبير لحد المشروع تكاليف تزداد و العاجلة، اإلنسانية اإلستجابات

 من األرض تحت نفق اكتشاف أعقاب في الدولية للمنظمات البناء مواد استيراد على حظراا  إسرائيل فرضت عندما

 عطّل و .4103 ديسمبر / األول كانون من اعتباراا  الواردات بهذه أخرى مرة جزئياا  السماح قبل إسرائيل، لىإ غزة

 الخاص، للقطاع البناء مواد واردات على الحظر إسرائيل أعادت نفسه، الوقت في .المعتمدة الدولية المشاريع تنفيذ هذا

 .شخص 000,24 ونح بها يعمل التي التشييد، و البناء صناعة شلّ  مما

 سالم، أبو كرم معبر في للحاويات ضوئي ماسح تركيب من بالرغم المحدودة غزة صادرات استمرت              .011

 بحقوق الفلسطينيين تمتع على مباشر تأثير التدابير لهذه وكان  .اإلغالق قبل ما مستوى من المائة في 4 من أقل وظلت

 .والعمل والتعليم لئق، معيشي بمستوى تعالتم في حقوقهم ذلك في بما عديدة،

 الفلسطينيين، حقوق على ضار تأثير لها كان المصرية والقيود اإلسرائيلي للحصار التراكمي األثر              016

 عام من الثاني الربع في المائة في 27.9 من غزة قطاع في البطالة نسبة ارتفعت .والصحة والغذاء العمل في وخاصةا 

 األسر من غزة قطاع في شخص مليون من أكثر ويعيش .4104 عام من األول الربع في المائة في 8.40 تىح 4103

 اإلجتماعي الوضع بسبب  .المساعدات على السكان من المائة في 11 عن ليقل ما ويعتمد الغذائي، األمن انعدام في

 .الصدمة بعد ما تاضطرابا من تعاني الفلسطينية األسر من المائة في 41 واإلقتصادي،

 الضفة في اإلسرائيلية األمن قوات قبل من للقوة المفرط اإلستخدام على الضوء التقرير سلط كما              .011

 اإلسرائيلية، األمن قوات قبل من الدولي للقانون المزعومة اإلنتهاكات عن والمساءلة الشرقية؛ القدس فيها بما الغربية،

 توركل، لجنة :والجناية للتحقيق المساءلة آليات إصالح التحقيقات؛ إجراء للتحقيقات، الجزائية لةالمساء افتتاح متضمنةا 

 .التقني والدعم الفلسطينية المؤسسات تعزيز التعويض،



 (.المتحدة لألمم العام األمين) اإلسرائيلية للحكومة التوصيات - المستحسنة اإلقتراحات (سادساا 

 الدولية العدل لمحكمة اإلستشاري للرأي تاما امتثالا  متثلت أن إسرائيل لحكومة ينبغي 

 .المحتلة الفلسطينية األراض في جدار لبناء القانونية اآلثار بشأن

 اإلجراءات لمعالجة غزة، عن كامل بشكل الحصار رفع إسرائيل ومةحك على يجب 

 إلى من، البضائع ونقل المدنيين حركة حرية تقييد تدابير أي .المدنيين السكان ضد الجارية العقابية

 .الدولي القانون مع متسقة تكون أن يجب غزة داخل

 األمن لقوات النار فتح أنظمة أو اإلشتباك قواعد تضمن أن إسرائيل حكومة على يجب 

 إجراء متضمنةا  الدولي، القانون مع اإلتفاق ، الوصول المقيدة المناطق ذلك في بما اإلسرائيلية،

 .ضرورية مراجعة أي وتنفيذ واعتماد مستقلة مراجعة

 التأديبية المساءلة آليات وأن مناسبة أوامر إصدار ضمان إسرائيل حكومة على يجب 

 المفتوحة النار وأنظمة اإلشتباك لقواعد الفعال التنفيذ لضمان تخدموتس مكانها في هي والجنائية

 الوصول، المقيدة المناطق في ذلك في بما اإلسرائيلية األمن قوات قبل من القوة باستخدام المتعلقة

 .العدائية األعمال من أخرى حالت في

 الكامل ماإلحترا لضمان الممكنة التدابير جميع تتخذ أن إسرائيل حكومة على يجب 

 الحذر، أخذ التناسب و التمييز مبدأي سيما ول الدولي، اإلنساني القانون بموجب إللتزاماتها

 .المحتلة الفلسطينية األراضي في العدائية العمليات سير خالل من اإلنسان لحقوق الدولي القانون

 في ةومحايد ومستقلة وفعالة وشاملة سريعة تحقيقات إجراء إسرائيل لحكومة وينبغي 

 أو القاسية المعاملة ضروب من غيره أو التعذيب أو اإلصابة، أو المشروع غير القتل مزاعم

 وتسمح العامة للرقابة خاضعة التحقيقات تكون أن أيضاا  ينبغي .بالكرامة الحاطة أو الالإنسانية

 في واويُحاكم يُحاسبوا أن يجب اإلنتهاكات عن المسؤولين األفراد .المعنية الضحية بمشاركة

 نظام إلصالح أولية وكخطوة .للضحايا فعالة إنصاف وسيلة توفير ينبغي و عادلة محاكمات

 .توركل للجنة الثاني التقرير توصيات تنفيذ للحكومة ينبغي التحقيق،

 مباشر بشكل تؤدي التي والممارسات السياسات جميع إلغاء إسرائيل لحكومة وينبغي 

 أو مصادرة أو/و هدم ذلك في بما للمدنيين، القسري النقل أو/و القسري اإلخالء إلى مباشر أوغير

 الفلسطينيين على تفرض التي قسرية بيئة خلق في تساهم التي وتلك المصادرة، أو للهدم خطط

 إلى بالفعل المتضررة المجتمعات تلك عودة بتسهيل تسمح أن يجب .أراضيهم أو منازلهم مغادرة

 وينبغي .للحيازة القانوني والضمان الالئق السكن في الحق ضمانو نقلوا أو/و هجروا التي األماكن

 إلنهاء وتقديمهم اإلداري اإلعتقال رهن السجناء من أي سراح تطلق أو تتهم أن إسرائيل لحكومة

 .اإلداري اإلحتجاز نظام
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 أرسل ،4104 عام مايو /آيار 40 في . 68/79   قرار العامة الجمعية بموجب الحالي التقرير يقدم           .011

 الصلة ذات األحكام إلى انتباههم لجذب األخرى، األعضاء الدول وجميع إسرائيل إلى شفوية مذكرات العام األمين

 المزمع أو يتخذ إجراء أي بشأن 4104 عام يوليو /تموز 01 بحلول معلومات وطلب   68/80 إلى 68/76 بقرارات

 الروسي، اإلتحاد من 4104 عام يونيو /حزيران 00 في مؤرخ رد تلقي تم .القرارات تلك بتنفيذ تعلقي فيما اتخاذه

 في مؤرخ رد تلقي تم .68/78 القرار من 43 والفقرة ، 68/77 القرار من 4 الفقرة في الواردة للطلبات واإلستجابة

 41 الفقرة 68/77القرار من 4 الفقرة في الواردة للطلبات واإلستجابة المكسيك، من 4104 عام يونيو /حزيران 41

 في الواردة للطلبات واإلستجابة إسرائيل من 4104 عام يوليو /تموز 40 في مؤرخ رد تلقي تم . 68/78   قرار و من

 . 68/78القرار من 01 إلى 01 من الفقرات

  

 الفقرات في الوارد للطلب واإلستجابة ئيلإسرا من 4104 عام يوليو /تموز 40 في مؤرخ رد تلقي تم              .011

 بسبب راتالقرا هذه ضد الماضي، في فعلت كما إسرائيل، صوتت .68/78 القرار العامة للجمعية 01 إلى 01 من

 .لألونروا اإلنسانية لألنشطة إسرائيل دعم الدائمة البعثة كررت واحد، جانب من نظر وجهة من السياسي طابعها

 على والموافقة والتعاون، الفلسطينية اإلقتصادية للتنمية الظروف تعزيز في ذلك من أبعد إلى ذهبت قد إسرائيل وكانت

 .الفلسطينيين للمستفيدين األونروا اإلنسانية المساعدة يمتقد وتيسير األونروا مشاريع من كبير عدد

 وإلى من والبضائع الناس عبور لتسهيل إضافية خطوات أتخذت قد إسرائيل حكومة أن وأضاف              .061

 ".المزدوج الستخدام ذات" والمواد األسلحة باستثناء غزة، قطاع إلى المدنية السلع لجميع يسمح مما .غزة قطاع

 المتحدة لألمم يمكن التي للسبل المعنية الجهات مع جنب إلى جنباا  النظر، على واألونروا العام األمين إسرائيل وحثت

 .الفلسطيني الشعب رفاهية تحسن والتي تعززها أن

 يتعلق افيم المتحدة، لألمم القياسية التوجيهية المبادئ تطبيق بشدة إسرائيل أيدت الصدد، هذا وفي              .060

 مع متفقة األونروا ولية تكون أن ينبغي التحديد، وجه على .الفلسطيني الوضع إلى أخرى، أماكن في الالجئين بمعاملة

 الفعالة الترقية األونروا تفويض يشمل أن ينبغي ذلك، على وعالوةا  .الالجئين بشأن الموحدة المتحدة األمم سياسة

 .للالجئين المحلي واإلندماج التوطين إلعادة واسع نطاق على األهداف لتطبيق الفلسطيني للسياق

 التدريجي بإلنخفاض ذلك سمح األونروا، قبل من يعالجوا لم الالجئين السكان من الغير أن حين فيي              .064

 700,000 من) لهائ الفلسطينيين الالجئين نمو معدل كان المدنية، الحياة في تأهيلهم إعادة مع يتناسب بما أعدادهم في

 عام في مليون 6.2 إلى ليصل ،4104 عام في مليون 4.9 إلى ،4111 عام في مليون 4,2 حتي 0141 عام في

                                                 
 39  A/69/150

http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/d0f44f56ec52e65185257d860058b5

80?OpenDocument 4101 فبراير /شباط 1 في تقييم آخر 

http://unispal.un.org/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/d0b9cbe800e5e9a485257c4500584325?OpenDocument
http://unispal.un.org/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/0a3b9d298b69d6ab85257c45004dad9d?OpenDocument
http://unispal.un.org/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/394a5b525dda2ffc85257c45005bf3f4?OpenDocument
http://unispal.un.org/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/ccc17cee71f9947d85257c45005014ec?OpenDocument
http://unispal.un.org/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/ccc17cee71f9947d85257c45005014ec?OpenDocument
http://unispal.un.org/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/cdc49ff550693d0e85257c4500556b61?OpenDocument
http://unispal.un.org/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/cdc49ff550693d0e85257c4500556b61?OpenDocument
http://unispal.un.org/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/cdc49ff550693d0e85257c4500556b61?OpenDocument


 صحتهم في الدولية واألموال المساعدات على يعتمدون (الرابع الجيل في اآلن) الالجئين هؤلء وكان (.4141

 .رزقهم وكسب وتعليمهم

 لآللكو العامة لألمانة والمالحظات التعليقات   .ثامناا 
  

 إلسرائيل األول قانوني الغير اإلحتالل منذ عاماا  أربعين و ثمانية   انقضت التحديد، وجه على              .063

 ل األطفال وبخاصة الفلسطينيين، للمدنيين بإستهدافها إسرائيل أنشطة تجدد إن .0161 عام في الفلسطينية لألراضي

 غزة في الفلسطينيون يعاني القانوني الغير اإلسرائيلي الحصار بسبب اقتصادهم خنق ومع .حال أي على تبريره يمكن

 كما قاتل لغزة اإلقتصادي الخنق إن .وبحراا  جواا  المستمرة اإلسرائيلية اإلعتداءات عن فضالا  مرتفعة، بطالة من

 بوقف إسرائيل إلقناع الدولي المجتمع يبذلها التي القانونية الجهود كل من الرغم وعلى المتجدد، اإلسرائلي القصف

 ودون اآلن، حتى مستمراا  اإلحتالل يزال ل مستقلة، دولة فلسطين وإعالن القانونية غير التوسعية اإلستيطانية األنشطة

 .األفق في يلوح قريب حل

  

 األيام من ضئيلة فترة مدى على أن إلى األمن لمجلس تعليماته في المتحدة لألمم العام األمين وأوضح              .064

 صاروخا 111 من أكثر من وابالا  أطلقت اإلسالمي والجهاد حماس الفلسطينية الفصائل ،4104 عام في الحرب خالل

 على جوية ضربة 111 من أكثر أطلقت بأن اإلسرائيلية الدفاع قوات وردت إسرائيل، على غزة من هاون وقذيفة

.ألعضائها الخاصة والمساكن اإلسالمي الجهاد/حماس وسائل األول لمقاما في استهدفت غزة، قطاع
40
 النظر بغض 

  .التبادل هذا وسط في عليهم القبض ألقي الذين األبرياء المدنيين أن حقيقة تظل العنف، بدء عن المسؤول هو من عن

 ثماني أن التفاصيل وكشفت اإلسرائيلية القوات قبل من اإلنسان ةلحيا المطلق التجاهل عرض تم              .061

 احافة عملية خالل إنذار سابق دون اإلسرائيلية القوات قبل من غزة في السكنية العائلة منازل فيها هوجمت حالت

 ىالعظم الغالبية وكانت شخص، 4111 من أكثر مقتل في تسبب مما ،4104 عام وأغسطس يوليو شهري في واقية

 الجوية القنابل تستخدام التي المتكررة اإلسرائيلية اإلعتداءات من نمط وجود العمل هذا أوحى .الفلسطينيين منها

 تهزأ السرائيلية القوات ان" .األحيان بعض في بأكملها عائالت مقتل عن أسفر مما المدنيين منازل لهدم الكبيرة

 لسبب القاسية الالمبالة وعرض المدنيين، منازل على الهجمات من سلسلة تنفيذ خالل من الحرب قوانين من بوقاحة

 لحق الذي الدمار .الدولية العفو منظمة في أفريقيا وشمال األوسط الشرق برنامج مدير :لوثر فيليب وقال ،"المذبحة

 المكتسبة كريةالعس المزايا مع التكافىء عدم عن واضح بشكل الحالت جميع في والناجم والممتلكات المدنيين بأرواح

 .الهجمات هذه إلطالق

                                                 
 الفلسطينية، القضية ذلك في بما األوسط، الشرق في الحالة بشأن األمن مجلس إلى المقدمة المتحدة لألمم العام األمين تعليمات 40 
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 4111 من أكثر قُتل .الصراع خالل للسكن صالحة غير أصبحت أو األقل على منزل 18,000 ُدمر              .066

 في األخير الصراع خالل نفذت التي السرائيلية الهجمات في قتلوا طفالا  101 ذلك، في بما الفلسطينيين المدنيين من

 قد كانت التي الدولي اإلنساني للقانون انتهاكات أي عن مساءلة هناك يكون أن الحاسم من كان لظروفا هذه في .غزة

 عن مأمن في بالبقاء يُسمح أل ويجب اإلتهامات، هذه على إجابات تقديم اإلسرائيلية السلطات على يجب .ارتكبت

 الخطيرة اإلنتهاكات من دائمة دوامةل حد لوضع عاجلة خطوات يتخذ أن الدولي المجتمع على يجب .المساءلة

 سيتوقف نفسه القانونية المؤسسات من والغرض بالفعل الشرعية تعني فإنها وإل العقاب، من التام واإلفالت

.بالسؤال
41
 

  

 أولوية للسالم موات ناخم خلق يتم أ، يجب .السالم عملية على مباشر أثر التطورات هذه لمثل إن               .061

 وبإمكانها بطبيعتها ديمقراطية تكون سيادة، وذات مستقلة فلسطينية دولة قيام إن  .والفلسطينيين إلسرائيليين من لكل

 يكون أن يجب األمن، ومجلس المتحدة لألمم العامة الجمعية قرارات بموجب جيرانها مع سلمي بتعايش تحظى أن

  .الدولي تمعالمج إليها يسعى ملحة ضرورة

  

 في جدار تشييد تداعيات حول اإلستشاري رأيها بتسليم الدولية العدل محكمة قامت أن منذ عاماا  00 مر   لقد .061

.المحتلة الفلسطينية األرض
42
 عن الصادر الستشاري الرأي أن حيث الفلسطيني للشعب هامة خطوة القرار هذا ويعد 

 والمجتمع إسرائيل من لكل وواجباته الفلسطيني الشعب بحقوق نطق تقريباا  اعللصر قانوني جانب كل يمس المحكمة

 األراضي احتالل استمرار الجدار، لتشييد القانونية الطبيعة تأكيد في حاسمة المحكمة كانت وقد .ككل الدولي

 أن كذلك حكمةالم ولحظت .النزاع على جنيف اتفاقية تطبيق وإمكانية غزة على المفروض الحصار الفلسطينينة،

 بما المحتلة، الفلسطينية األرض في الجدار تشييد عن الناتج القانوني غير بالوضع اإلعتراف بعدم ملزمة الدول جميع"

 على اإلبقاء شأنها من التي المساعدة أو العون تقديم بعدم أيضاا  ملزمة أنها كما .حولها وما الشرقية القدس في ذلك في

 . . .ملزمة . . .جنيف اتفاقية في األطراف الدول جميع فإن ذلك، إلى وباإلضافة . . . . جدارال تشييد عن الناجم الوضع

" التفاقية تلك في الوارد النحو على الدولي اإلنساني للقانون إسرائيل امتثال لضمان
43
 الكلمات هذه من الرغم وعلى  

 في إسرائيل تستمر حيث .جداا  قليالا  إل يتغير لم األرض على الوضع فإن لمحكمة،ا قبل من الشجاع والتعبير القوية

 هذا .القرارات هذه وانتهاك العقاب من اإلفالت من تمكنها جانب إلى قانوني، غير المحكمة أعلنته عمل بكل القيام

 أسس يضرب (واسع نطاق على العامة الجمعية به رّحبت الذي) المحكمة عن الصادر الستشاري للرأي التجاهل

 إللتزاماتها إسرائيل امتثال عدم في جدياا  الدولي المجتمع ينظر أن يجب لذا .القانون سيادة على المبني الدولي النظام

  .الدولي القانون وحماية تعزيز في التزاماتها ذلك في بما الدولية،

                                                 
 ،4104 عام نوفمبر /الثاني تشرين 1 بتاريخ غزة في عائلة منازل على القاتلة الهجمات في اإلسرائيلية للقوات "القاسية الالمبالة" عرض 41 

 الدولية العفو منظمة من تقرير

 1 بتاريخ الدولية العدل محكمة عن الصادر الستشاري الرأي ، المحتلة الفلسطينية األرض في الجدار تشييد عن الناجمة القانونية ثاراآل 42 

 036.ص ،4114 لعام الدولية العدل محكمة تقارير .4104 يوليو / تموز

 .011 الفقرة نفسه، المرجع 43 



  

 يعد الفلسطينية األراضي احتالل استمرار أن، جازبإي شرحها تم التي التقارير من العديد توضح              .061

 يساهم أن يرفض الذي اإلحتالل نظام اعتبار ويجب .الفلسطيني الشعب يواجهها التي اإلنسان حقوق انتهاكات أساس

 المائية الموارد وتلوث المياه ندرة أُدينت وقد .شرعي غير أنه على سلمي حل إلى للتوصل ترمي جهود بأي جدياا 

 مفوضية قبل من وخاصة المتحدة األمم هيئات من العديد قبل من إسرائيل ترتكبها التي للسياسات نتيجة وذلك ة،المتاح

 للتوصل نية بحسن مفاوضات إجراء الدولي للقانون وفقاا  المحتل على يتواجب .اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم

.سلمي حل إلى
44
 أجل من مفاوضات إجراء ويعيق معقولة، غير شروطاا  يطرح الذي المحتل اعتبار الممكن من نأ بيد 

 .الدولي للقانون منتهكاا  المحتلة، األراضي على السيطرة إبقاء بهدف السالم

  

 لألمم التابع األمن مجلس وأقرها واسع نطاق على تأييدها تم قرارات خالل من الدولي اإلجماع ظهر              .011

 التزام 0101 ، 331 ، 444 الدولي األمن مجلس قرارات أكدت حيث   .المتحدة لألمم العامة والجمعية المتحدة

 أن ويجب  .0161 عام أيام الستة حرب في عليها استولت التي الفلسطينية األراضي من باإلنسحاب القانوني إسرائيل

 تحقق أن يمكنها سالم عملية ألي النهاية نقطة القرارات ذهه في عليه المنصوص السالم مقابل األرض مبدأ يكون

  .أمنية أسباباا  يسمى لما هي اإلسرائيلية اإلجراءات جميع أن حيث الدائم، السالم

  

 بشأن الرابعة جنيف اتفاقية في الواردة الصلة ذات الدولي القانون مبادئ بإحترام ملزمة إسرائيل إن              .010

 التي اإلتفاقية أحكام سيما ول بها، واإللتزام ،0141 أغسطس /آب 04 الحرب، وقت في المدنيين اصاألشخ حماية

   .المصير تقرير في المحتل الشعب وطموح اإلنسان حقوق الراهن، الوضع بحماية باإلحتالل القائمة السلطة تطالب

 من اإلنسحاب في إسرائيل تفشل فلم  .0161 عام منذ القانونية اإللتزامات من اإلطار هذا قبول رفضت إسرائيل أن إل

 وسط في أمنية ومناطق التفافية طرقاا  بالسالح، مدججة مستوطنات بإنشاء قامت إنها بل فحسب، المحتلة األراضي

  .خطير بشكل الفلسطيني للشعب األساسية الحقوق من يقّوض الذي األمر المستقبلية الفلسطينية الدولة

  

 على .0141 عام منذ الفلسطينية الدولة بقيام المتعلقة المسألة المتحدة األمم هيئات مختلف ناقشت              .014

 /الثاني تشرين 41 في فلسطين لدولة عضو غير مراقب حالة" منحت المتحدة لألمم العامة الجمعية أن من الرغم

 األمم في سواء لفلسطين، القانوني الوضع نأ كما .األن حتى للقضية ودي حل على العثور يتم لم ،4104 عام نوفمبر

 أفعال ردود تثير شائكة مسألة تعد الدولي المجتمع في آخرين أعضاء قبل من بها معترف مستقلة وكدولة المتحدة

 عدم لصالح ينحاز الذي واآلخر الفلسطينية الدولة قيام لصالح ينحاز الذي الفريق - الدوليين الفريقين كال من مختلفة

 دولة وبوصفها المتحدة، األمم في العضوية كامل كعضو بفلسطين اإلعتراف ان إلى إضافة .الفلسطينية لدولةا قيام

  .الدولي القانون في المسائل من العديد يبرز مستقلة

  

                                                 
 .441 .ص ،(4104) كسفوردأ جامعة مطبعة ،(الثانية الطبعة 4) لإلحتالل الدولي القانون بنفنستي، إيال 44 



 التصويت وحق الكاملة فالعضوية .السياسية أهمية في يكمن لفلسطين اإلعتراف منح أهمية ذلك، ومع              .013

 حد لوضع مسؤولياته لتحمل الدولي المجتمع على للضغط السياسي النفوذ من مزيد اكتساب في فلسطين سيساعدان

 الفلسطينية الدولة مكانة رفع خالل من .الدولي اإلنساني القانون وخاصة الدولي للقانون اإلسرائيلية لإلنتهاكات

 وضع في فلسطين ستكون ذلك، على عالوةا  .الدولي القانوني النظام في الشرعية وتحقيق األخرى الدول لتساوي

 .المصير تقرير في الحق ممارسة وسائل سيما ول الدولي، المجتمع في بحقوقها المطالبة من يمّكنها أفضل

  

 خاص، بشكل الدولي اإلنساني والقانون عام بشكل الدولي القانون انتهاكات لمالحقة ضرورة هناك              .014

 ومن .جداا  طويلة لفترة وتكراراا  مراراا  اآللكو أكدته كما المحتلة، األراضي في الفلسطينيين ضد إسرائيل كبهاترت التي

 كانون 06 في القضية هذه في أولياا  تحقيقاا  فتح قد الدولية الجنائية للمحكمة العام المدعي أن هنا نالحظ أن الجدير

 كانت اآللكو أن حيث الدولي المجتمع يحكم الذي "القانون سيادة"ل نسبةبال بالخير يبشر وهذا .4101 عام يناير /الثاني

 اإلنتهاء وبعد األولي، التحقيق 4101 عام أبريل /نيسان في يبدأ أن المتوقع من .اآلن الوقت لبعض التوضيح تحاول

 .ريقبالط النتيجة على الجوهرية التعليقات إلبداء أفضل وضع في اآللكو ستكون األولي التحقيق من

  

 عليها المنصوص المبادئ بموجب الفلسطيني للشعب الحقوق جميع تُمنح حتى بموقفها اآللكو تحتفظ              .011

 قبل من أنشئ الذي اإلحتالل، مقاومة في الفلسطينيون حق وسيستمر إسرائيل، قبل من وتُحترام الدولي القانون في

 بحق اعترفت الدول غالبية ألن نظراا  خاص، بشكل مقنعاا  الدولي عاإلجما يعدّ  حيث .المتحدة األمم داخل إجماع

 الفلسطيني الصراع في القانونية والواجبات الحقوق المتحدة األمم أوضحت لذا مصيرهم، تقرير في الفلسطينيين

 السالم ومبادرة الطريق خارطة في وكذلك النطاق، واسع بدعم حظيت التي القرارات من سلسلة بإصدارها اإلسرائيلي

 .العربية

  

 السنوية الدورة في المشاركة الوفود بعض بها أدلت التي الصلة ذات المالحظات اعتبارها في وتضع              .016

 أمانة لدى المناقشة قيد الموضوع عنوان بخصوص ،4104 عام في طهران في ُعقدت التي لآللكو والخمسين الثالثة

 .األعضاء الدول قبل من فيها للنظر الوثيقة، لهذه الملحق قرار في هذا انعكس وقد .اإلقتراحات بعض لها التي اآللكو

  

 واألفريقية اآلسيوية المنطقة في الوحيدة الدولية الحكومية القانونية المنظمة باعتبارها آلكو ستستمر              .011

 الجسمية اإلنتهاكات من ذكره ماسبق لجميع ةبجدي للتصدي الدولي المجتمع جانب من الملحة الحاجة على التأكيد في

 ضد باإلحتالل القائمة السلطة ترتكبها التي الدولي، اإلنساني القانون فيها بما الدولي، للقانون الخطيرة والخروقات

 دولة بامتثال المتعاقبة، السنوية الدورات في تبنيها تم التي القرارات في طالبت قد آلكو وكانت .الفلسطيني الشعب

 الالئحة اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن المتحدة، األمم ميثاق ومبادئ ألحكام كامالا  امتثالا  ،"إسرائيل" الحتالل

 المدنيين األشخاص بحماية المتعلقة الرابعة جنيف اتفاقية سيما ول جنيف واتفاقيات 0111 لعام لهاي باتفاقية المرفقة

 .الفلسطينيين حقوق حماية أجل من ،0141 أغسطس /آب 04 في الحرب وقت في



 والخمسين الرابعة السنوية الدورة قرار مسودة .9 الملحق

4 AALCO/RES/54/S  

 9091 أبريل /نيسان93

 جميع في اليهود واستيطان الهائلة الهجرة بينها ومن األخرى اإلسرائيلية والممارسات الفلسطينيين ترحيل

 .9191 لعام الرابعة جنيف اتفاقية وخاصة الدولي القانون انتهاك في المحتلة األراضي

  .والخمسين الرابعة دورتها في اإلفريقية اآلسيوية القانونية اإلستشارية المنظمة

 .SD / 4 S / 4101 / بكين / 14 /آلكو :رقم األمانة وثيقة في النظر بعد

 .العام األمين نائب من التمهيدية المالحظات اإلعجاب مع ياُلحظ

 القانونية الستشارية للمنظمة المتتالية السنوية الدورات في اتُخذت التي القرارات على التأكيدو اإلشارة تمت

 سيما ول المنظمة، أعمال جدول على مرة ألول الموضوع طرح تم عندما ،0111 عام منذ األفريقية اآلسيوية

 .1011 أبريل /نيسان 43 و 0111 أبريل /نيسان 44 في تبنيها تم التي القرارات

 44 من RES / 40/4 ،4111 عام فبراير /شباط 43 في اعتمدت التي القرارات تبني على والتأكيد التذكير

RES /  ،4113 يونيو/حزيران RES / 42/3 20 ،4114 يوليو/تموز 01 بين RES / 41/4 ،4110يونيو/حزيران

4 S / 43 4 ،4114 يونيو/حزيران 41 من S / 44 / RES 4 ،1411 يوليو/تموز 0 من S / 45 / RES 1 من 

 ،4111 يوليو/تموز 4 من S / 47 / RES 4 ،4111 يوليو/تموز 6 من S / 46 / RESW 4 ،4116 أبريل/نيسان

20 4 S / 48 / RES 4 8 ،4111 أغسطس/آب S / 49 / RES 4 ،4101 عام أغسطس/آب S / 50 / RES من 

 عام سبتمبر 04 من S / 52 / RES 4 ،1044يونيو/حزيران 44 من S / 51 / RES 4 ،4100 يوليو/تموز 0

 .4104 سبتمبر 01 من S / 53 / RES 4و 4103

 .األعضاء الدول نظر وجهات وانعكاسات البند هذا بشأن المداولت كبير باهتمام المتابعة بعد

 سالم يقتحق تعوق والتي باإلحتالل، القائمة السلطة قبل من إنشاؤها تم التي الخطيرة للعقبات المعاينة تجري

 .المنطقة في ودائم عادل

 في وخاصة المحتلة، الفلسطينية األراضي في النطاق واسعة اإلسرائيلية العسكرية العملية بأن اإلعتراف

 اإلنساني، الدولي والقانون فيها، الفلسطينيين المدنيين من اإلنسان لحقوق جسيمة انتهاكات تسبب المحتل، غزة قطاع

 .المحتلة الفلسطينية األراضي في الحادة اإلنسانية األزمة وتفاقم

 المعابر إغالق ذلك في بما المحتل، غزة قطاع على المفروض اإلسرائيلي الحصار بأن أيضاا  اإلعتراف

 إنسانية عواقب إلى وتؤدي الفلسطينيين للمدنيين جماعياا  عقاباا  تشكل والدواء، والغذاء الوقود إمدادات وقطع الحدودية

 .وخيمة وبيئية

 .األوسط الشرق في السالم أجل من واإلقليمية الدولية بالمبادرات لترحيبا



 األرواح في وخسائر اإلصابة إلى أدت الفلسطينيين، ضد القوة واستخدام اإلسرائيلية العنف أعمال إدانة

 .0141 لعام الرابعة جنيف واتفاقية اإلنسان حقوق انتهاك في والترحيل القسرية والهجرة والدمار،

 إلى التوصل أجل من المبرمة الفلسطينية لإلتفاقيات - اإلسرائيلي الحالي اإلمتثال ضرورة على شدد كما

 .نهائية تسوية

 القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية األراضي في للوضع المستمر الخطير التدهور إزاء بالقلق الشعور

 لحقوق المستمر والمنهجي الخطير واإلنتهاك ،وطنهم من للفلسطينيين المستمر والترحيل غزة، وقطاع الشرقية

 العقاب واستخدام للقوة، المفرط اإلستخدام عن الناشئ المحتلة، القوة إسرائيل، جانب من الفلسطيني للشعب اإلنسان

 األراضي في جدار وبناء المستوطنات، وتوسيع وإقامة األراضي، ومصادرة المناطق، وإغالق واإلحتالل الجماعي

 األخرى اإلجراءات وجميع المحظورة األسلحة واستخدام التحتية، والبنى الممتلكات تدمير و المحتلة، ةالفلسطيني

 وقطاع الشرقية القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية لألراضي الديمغرافي والتكوين القانوني الوضع تغيير إلى الرامية

 األمم قرارات لتنفيذ والدعوة المناطق، هذه في كبتارت التي اإلنسانية ضد والجرائم الحرب جرائم وحول غزة،

 الفلسطيني للشعب اإلنساني الوضع بشأن الصلة ذات المتحدة

 عن الناشئة القانونية باآلثار المتعلقة القضية في الدولية العدل محكمة عن الصادر اإلستشاري الرأي ويشير

 41في ES / RES / A-10/15) الصلة ذات العامة ةالجمعي وقرار المحتلة، الفلسطينية األراضي في جدار تشييد

 المتحدة األمم مبادرة عن فضالا  ،(4116 ديسمبر /األول كانون 01 في المؤرخ ES-10/17 و 4114 يوليو /تموز

 على سنوات عشر من أكثر انقضاء اإلعتبار بعين األخذ مع العازل، الجدار تشييد عن الناشئة لألضرار سجل إلنشاء

 .لرأيها الدولية العدال محكمة تسليم

 الفلسطينية األرض في الجدار بناء في قدماا  المضي في إسرائيل إصرار إزاء عميق بقلق تشعر كما

 .الدولي القانون مع يتعارض وهذا به، المرتبط والنظام وحولها، الشرقية القدس في ذلك في بما المحتلة،

 الجدار شرعية عدم على ينص قرار تبني على رقاد غير يزال ل األمن مجلس أن بالغ بقلق اإلعتراف

 .اإلسرائيلي التوسعي

 القمة مؤتمر اعتمدها التي األوسط، والشرق فلسطين قضية لحل العربية السالم لمبادرة تأييدها عن التعبير

 العربية
عشر الرابع

 القمة مؤتمر في تأكيده وأعيد ،4114 مارس /آذار 41 في (لبنان) بيروت في عقد الذي 
لا

 التاسع 

 مبادرات إلى باإلضافة 4111 عام مارس/آذار 41-41 بتاريخ الرياض في المنعقد العربية، الدول لجامعة عشر

 .الرباعية الطريق خارطة ذلك في بما األخرى، السالم

 إلى هادفة والدولي اإلقليمي المستويين على تقام التي الفعاليات جميع ونتائج استنتاجات أن المالحظة تجدر

 .فلسطين لقضية وشامل ودائم عادل حل حقيقت

 للمحكمة العام المدعي قبل من فلسطين في للوضع أولية بدراسة الشروع بدأ عن المالحظة تجدر كما

 .الدولية الجنائية



 األمم لميثاق وفقاا  اإلحتالل إنهاء خالل من إل تحقيقه يمكن ل والدائم والشامل العادل الحل أن مؤكداا 

 بلدان لجميع تسمح سوف التي الصلة، ذات العامة والجمعية األمن مجلس وقرارات الطرفين بين إلتفاقوا المتحدة،

 .والوئام واألمن سالم في بالعيش القائمة المنطقة

 لتحقيق الدولي المجتمع قبل من المبذولة الجهود / السالم عملية في للمشاركة فيها األعضاء الدول حثّ                .0

 331 ،(0161) 444 ذلك في بما الصلة، ذات األمن مجلس قرارات أساس على فلسطين لقضية وشامل لعاد حل

 ذلك في بما الصلة، ذات العامة الجمعية وقرارات ،(4111) 0161 و (4114) 0311 ،(0111) 441 ،( 0113)

 مع التضامن عن بيروالتع الفلسطيني، للشعب المشروعة والحقوق "السالم مقابل األرض"لقانون (0141) 014

 .المنتخبة وقيادته الفلسطيني الشعب

 لمجلس 4111 مايو/أيار 4 في يبث للتحقيق المتحدة لألمم العام األمين لجنة نتائج أن المالحظة تجدر               .4

 اإلقليمية والمنظمات اإلنسان حقوق بمجلس الخاص للمقرر األخير التقرير إليها توصل التي النتائج وكذلك األمن،

 .األخرى

 العربية الدول لجامعة غزة بشأن المستقلة الحقائق لتقصي لجنة قدمته الذي التقرير مالحظة تجدر كما               .3

 . 4111 أبريل / نيسان 31 في

 متضمنةا  المحتلة، الفلسطينية األرض في تحدث زالت ما التي المروعة التطورات بشدة أدانت قد               .4

 المدنيين من معظمهم والجرحى، القتلى من كبير وعدد وطنهم، من الفلسطينيين ترحيل ذلك في بما الشرقية، القدس

 العامة الفلسطينية للممتلكات النطاق واسع وتدمير المدنيين، الفلسطينيين ضد الوحشية العنف وأعمال الفلسطينيين،

 والقتصادية الجتماعية األوضاع في خطير وتدهور مدنيينال من الداخلي والنزوح التحتية، والبنية والخاصة

 .الفلسطيني للشعب واإلنسانية

 اإلعالن المتحدة، األمم ميثاق ومبادئ ألحكام التام باإلمتثال باإلحتالل، القائمة السلطة إسرائيل، مطالبة               .1

 الرابعة جنيف اتفاقية وخاصة جنيف واتفاقيات 0111 ملعا لهاي باتفاقية المرفقة األنظمة اإلنسان، لحقوق العالمي

 .الفلسطينيين حقوق لحماية ،0141 أغسطس /آب 04 في بتاريخ الحرب وقت في المدنيين األشخاص بحماية المتعلقة

 الخاص المقرر فولك ريتشارد السيد ،4111 عام لتقرير تستجيب أن إسرائيل من أيضاا  يتطلب               .6

 المتحدة األمم بعثة غولدستون، القاضي وتوصيات تقرير ،4101 و 0161 عام منذ المحتلة الفلسطينية لألراضي

 .الفلسطينيين حقوق حماية أجل من غزة في النزاع بشأن الحقائق لتقصي

 شارياإلست الرأي في المذكور النحو على القانونية إللتزاماتها اسرائيل تمتثل أن إضافية، مطالب               .1

 الفلسطينية األراضي في جدار تشييد عن الناشئة القانونية باآلثار المتعلقة القضية في الدولية العدل محكمة عن الصادر

 41 في ES / RES / A-10/15) العامة الجمعية قرار من بها يتصل ما و المحتلة،
يوليو /تموز

 4114.) 

 .المحتلة الفلسطينية األراضي في الجدار بناء إلغاء و وقف إسرائيل من بقوة تطلب               .1



 القانون انتهاك و اإلنسان، حقوق على نتيجته و غزة قطاع على اإلسرائيلي الحصار بشدة تستنكر               .1

 .الدولي اإلنساني

 و اإلستفزاز و اإلرهاب أعمال جميع ذلك في بما العنف، أعمال لجميع فوري لوقف أخرى، مطالب               .01

 من اإلسرائيلية القوات (لإلحتالل) والكامل الفوري اإلنسحاب إلى تدعيها أن و للممتلكات التدمير و التحريض

 ،(4113) 0101 ،(4114) 0413 ،(4114) 0414 ذلك في بما األمن، مجلس قرارات لتنفيذ الفلسطينيين األراضي

 .0161 عام منذ المحتلة الفلسطينية لألراضي يلياإلسرائ الحتالل إلنهاء أولى كخطوة (4114) 0144و

 لممتلكاتهم، استعادتهم و ديارهم إلى الفلسطينيين النازحين و الالجئين عودة ضمان إلى إسرائيل دعوة               .00

 .الصلة ذات المتحدة األمم لقرارات وفقاا 

 اإلسرائيلية الممارسات و الفلسطينيين ترحيل "" من األعمال لجدول البند هذا عنوان تغيير تقرر                 .04

 و الدولي للقانون انتهاك في المحتلة األراضي جميع في اليهودي اإلستيطان و الجماعية الهجرة بينها من األخرى

 األخرى المحتلة األراضي و فلسطين في الدولي القانون انتهاكات "إلى" 9191 لعام الرابعة جنيف اتفاقية خاصة

 ". فلسطين بقضية المتعلقة الدولية القانونية المسائل من غيرها و إسرائيل قبل من

 ذات القانونية الجوانب نظر وجهة من المحتلة األراضي في التطورات كثب عن لتتابع األمانة توجه               .03

 .الصلة

 .الخمسين و الخامسة السنوية للدورة المؤقت األعمال جدول على البند هذا وضع تقرر               .04


