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   والسبعون الرابعة الدورة
   األعمال جدول من )ج( 70 البند
 اإلنساااان حقوق حاالت ومحايتها: اإلنساااان حقوق تعزيز

  اخلاصني واملمثلني املقررين من املقدمة والتقارير

  

   
 *1967 عام منذ احملتلة الفلسطينية األراضي يف اإلنسان حقوق حالة  

  
 العام األمني من مذكرة  

 يف اإلنســان حقوق حبالة املعين اخلاص املق ر تق ي  العامة اجلمعية إىل حييل أبن العام األمني يتشــ   
 .5/1 اإلنسان حقوق جملس لق ار وفقا   املقدَّم لينك، مايكل ،1967 عام منذ احملتلة الفلسطينية األراضي

 
  

 

 املعلومات. أحدث إدراج يتم حىت النهائي املوعد بعد التق ي  هذا قد ِّم * 
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 منذ احملتلة الفلساااااااااطينية األراضاااااااااي يف اإلنساااااااااان حقوق حبالة املعين اخلاص املقرر تقرير  
 1967 عام

 

 موجز 
 ،1967 عام منذ احملتلة الفلســطينية األراضــي يف اإلنســان حقوق حبالة املعين اخلاص املق ر يقد ِّم 

 معلومات إىل رئيسي بشكل التق ي  ويستند العامة. اجلمعية إىل ال ابع تق ي ه الوثيقة هذه يف لينك، مايكل
 عمان، يف الفلسطينيني واملسؤولني املتحدة األمم وممثلي املدين اجملتمع وممثلي والشهود الضحااي من مقدمة

 من عددا التق ي  ويتنـاول .2019 متوز/يوليـ  يف املنطقـة إىل اخلاص املق ر هبا قام اليت البعثـة ســـــــــــــــيـاق يف
 غزة. ويف الش قية، القدس فيها مبا الغ بية، الضفة يف اإلنسان حقوق حبالة املتصلة الشواغل
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 مقدمة - أوال 
 األرض يف اإلنســــــــان حقوق جمال يف إحلاحا األكث  الشــــــــواغل عن موجزة حملة التق ي  هذا يع ض - 1

 يف اإلنســــــان حقوق حبالة املعين اخلاص املق ر حدده الذي النحو على تقدمي ، وقت يف احملتلة الفلســــــطينية
يف حواره مع ممثلي اجملتمع املدين واجتماعات  معهم. مث يع ض  1967احملتلة منذ عام  الفلسطينية األراضي

التق ي  حتليال مفصـــــال للمســـــا لة واإلفالت من العقا  ومســـــؤولية اجملتمع الدو  عن إ ا  احتالل األرض 
 تصل إىل مستوى انتهاكات القانون الدو  اإلنساين الفلسطينية احملتلة واملمارسات اإلس ائيلية األخ ى اليت

 .والقانون الدو  حلقوق اإلنسان
 األرض إىل ابلدخول بعد ل  تســــم  مل إســــ ائيل أن على أخ ى م ة شــــددي أن اخلاص املق ر ويود - 2

 الفلســـــــــــــطينية األرض إىل للدخول طلب آخ  قدم لقدو  هبا. تقدم اليت الطلبات رغم ،احملتلة الفلســـــــــــــطينية
؛ ومل يتلق أي رد حىت وقــت كتــابــة هــذا التق ي . ويؤكــد املق ر اخلــاص م ة 2019أاير/مــايو  20احملتلــة يف 

 ويذك   ،أخ ى رأي  أن إج ا  حوار مفتوح بني مجيع األط ا  أمٌ  أسـاسـي حلماية حقوق اإلنسـان وتعزيزها
 عدم يف املتمثل إســـــ ائيل ســـــلو  من لنمطا هذا وإن لذلك. ومســـــتعد معها احلوار يف راغب أبن  إســـــ ائيل
 املعاينة إىل اســـــتنادا للحالة وشـــــامل كامل  فهم إىل فالتوصـــــل ابلغ. قلق مصـــــدر يشـــــكل الوالية مع التعاون
 اخلاص. املق ر لعمل جدا مفيدا سيكون املباش ة

 ومع املدين اجملتمع ممثلي مع مشـــــاورات وإىل خطية تقاري  إىل أســـــاســـــي بشـــــكل التق ي  ويســـــتند - 3
 يف اخلاص املق ر أج اها املتحدة، األمم وممثلي الفلســــــــطينية، احلكومة يف ومســــــــؤولني والشــــــــهود الضــــــــحااي

 العديد أن إىل يشـــــــر أن اخلاص املق ر ويود .2019 متوز/يولي  يف املنطقة إىل الســـــــنوية بعثت  خالل عمان
 اإلســــ ائيلية الســــلطات تف ضــــها اليت القيود بســــبب ب  لاللتقا  عمان إىل الســــف  تســــتطع مل اجملموعات من

 ط يق عن غزة يف املوجودين واملنظمات األف اد مجيع مع التشـــــــــــــــاور ج ى لذلك، ونتيجة الســـــــــــــــف . على
 ابلفيديو. التداول

 الـــدو  القـــانون مبوجـــب الغر على املرتتبـــة االلتزامـــات على التق ي  هـــذا يف اخلـــاص املق ر وي كز - 4
 اجلهات جبميع ويهيب .(1)الوالية يف علي  منصوص هو ملا وفقا   اإلنساين، الدو  والقانون اإلنسان حلقوق
 انتها  أن إىل ويشـــــر اإلنســـــاين، الدو  والقانون اإلنســـــان حلقوق الدو  القانون احرتام تكفل أن الفاعلة

 السالم. آفاق ع قلة إىل إال يؤدي لن مستنَك  أم  هو القوانني تلك جهة أي
 واليت . أدا  يف مع  التام لتعاو ا فلســـــــطني دولة حلكومة تقدي ه عن يع   أن اخلاص املق ر ويود - 5

 ولكن  الســـــف  يســـــتطع مل من كل  وإىل ب ، لاللتقا  عمان إىل ســـــاف  من كل  إىل الشـــــك  توجي  أيضـــــا ويود
 لعقد ل  الف صـــة وإاتحتها ل  لدعمها األردن إىل أخ ى م ة شـــك ه يوج   كما  شـــفوية. أو خطية تقاري  قدم

 عمان. يف اجتماعات
 الفلســـــــــــــــطينيــــة املنظمــــات تؤديــــ  الــــذي احليوي للعمــــل دعمــــ  أخ ى م ة اخلــــاص املق ر ويؤكــــد - 6

 للوفا  ســـــعي  ســـــياق يف للمق ر ليس أســـــاســـــٌي، العمل فهذا اإلنســـــان. حبقوق املعنية والدولية واإلســـــ ائيلية
 كثرا  املنظمات هذه أبن اخلاص املق ر ويذك   نطاقا. األوســــع الدو  للمجتمع أيضــــا   بل فحســــب، بواليت 

 العــام يف حــدة وزادت كث ت  قــد العقبــات تلــك أن إىل ويشـــــــــــــــر عملهــا، أدا  يف كبرة  عقبــات تواجــ  مــا
 لنزع حماوالت أي ومنع ورصــــد اإلنســــان حقوق منظمات حقوق محاية إىل الدو  اجملتمع ويدعو املاضــــي.
 عملها. يف التشكيك أو عنها الش عية

__________ 

 .1993/2على النحو احملدد يف والية املق ر اخلاص املنصوص عليها يف ق ار جلنة حقوق اإلنسان  (1) 
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 اإلنسان حلقوق الراهنة احلالة - اثنيا 
 حـالة ظلـت (،A/73/447) العـامـة اجلمعيـة إىل اخلـاص املق ر قـدمـ  الـذي الســــــــــــــــابق التق ي  منـذ - 7

 أثرت اليت ال ئيسية املسائل ومشلت غزة. يف سيما وال احملتلة، الفلسطينية األرض يف م يعة   اإلنسان حقوق
 املســــــا لة عدم حالة وتفشــــــي املدين، اجملتمع ألنشــــــطة املتاحة للمســــــاحة املتواصــــــل االحنســــــار البعثة خالل

 دموه عنها، املســـؤولني ومقاضـــاة 2014 عام يف غزة يف احل بية األعمال يف ابلتحقيق يتعلق فيما ســـيما ال
 واحتجاز اإلداري االحتجاز اســــــــت دام وتواصــــــــل الشــــــــ قية، القدس يف وخباصــــــــة الغ بية الضــــــــفة يف املنازل

  .(2)البيئة على امل تلفة املمارسات وأتثر األطفال،
 املتاح. احليز لضــيق نظ ا للقلق املثرة املســائل مجيع عن شــاملة حملة يقدم أن التق ي  هلذا ميكن وال - 8

 كتابت .  وقت يف إحلاحا الشــــــــــــواغل أكث  من عددا في  يربز أن إىل اخلاص املق ر يســــــــــــعى ذلك، من وبدال
 .الغر الدول سؤوليةمل متعمقٌ  حتليلٌ  سرد املناقشة، وبعد

 
 غزة - ألف 

 مقيدا عشــــــــــ ، الثاين عام  اآلن دخل قد غزة على املف وض واجلوي والبح ي الربي احلصــــــــــار إن - 9
 ونيل املناسبة الصحية ال عاية على واحلصول وإليها، غزة من األش اص وتنقل والصادرات الواردات بشدة
 تشــديد يف إســ ائيل أمعنتو  .(3)األمسا  وصــيد الزراعية األراضــي ذلك يف مبا ال زق، كســب  وســبل التعليم
 واحلصار األمنية. الشواغل حبجة ،2018 عام منذ اإلنساين اجملال يف العاملني ح كة على املف وضة القيود

 يزال وال .(4)اجلماعي العقا  مســـتوى إىل وي قى األســـاســـية اإلنســـان حلقوق إنكار هو غزة على املف وض
 متوز/ يف والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمت  حدده الذي النحو على اال يار، شـــــــــــــفا على غزة اقتصـــــــــــــاد

 يتعلق فيما اليقني غيا  احلالة هذه إىل الوصـــول يف أســـهم لقدو  (.TD/B/EX(68)/4 )انظ  2019 يولي 
 )األون وا( األدىن الشــــــــ ق يف الفلســــــــطينيني الالجئني وتشــــــــغيل إلغاثة املتحدة األمم لوكالة املا  ابلوضــــــــع

 دوالر، ماليني 110 مجع يف جنحت قد الوكالة كانت  ،2019 متوز/يولي  حىتف ب اجمها. يف والت فيضـات
 بســـــــبب النقص وتفاقم .(5)دوالر بليون 1.2 مببلغ الســـــــنوية تهاميزاني حتقيق يف عجزا تواج  تزال ال ولكنها
 اليت املزاعم عن املعلومات  توضــــــ   حني إىل هبا تعهدت اليت املبالغ دفع ســــــتوق  أ ا البلدان بعض إعالن
 .(6)فساد حاالت إىل تشر

__________ 

 (2) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Occupied Palestinian 

Territory: United Nations human rights expert says Israel bent on further annexation”, 12 July 2019. 
 ، ورقة حقائق، تشـــــــــــــ ين األول/“احلالة اإلنســـــــــــــانية يف قطاع غزة”األمم املتحدة، مكتب تنســـــــــــــيق الشـــــــــــــؤون اإلنســـــــــــــانية،  (3) 

 .2011 أكتوب 
تشديد القيود املف وضة على دخول العاملني يف اجملال اإلنساين إىل قطاع ”األمم املتحدة، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،  (4) 

 .2019، نش ة الشؤون اإلنسانية، األرض الفلسطينية احملتلة، متوز/يولي  “غزة وخ وجهم من 
 (5) James Reinl, “United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) 

raises $110m but still cash-strapped after US cuts”, Al-Jazeera, 25 June 2019. 
 (6) Jewish Telegraphic Agency and Cnaan Lipshiz, “Swiss and Dutch suspend funding for United Nations aid 

agency for Palestinians over graft scandal”, Haaretz, 31 July 2019. 

https://undocs.org/ar/A/73/447
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 صـــــــعيد على امللحوظ التحســـــــن بعض ط أ للقلق، املثرة العامة اإلنســـــــانية احلالة من ال غم وعلى - 10
 األول/ تشــــــ ين يف دوالر مليون 60 مبلغ قط  حكومة فتقدمي غزة. إىل الكه ابئية ابلطاقة اإلمدادات توف 

 اإلمداد يف فوري حتسن إىل ذلك وأدى الوقود، من إضافية بكميات غزة تزويد على ساعد 2018 أكتوب 
 مقارنة يوميا، ساعة 15 و 14 بني ترتاوح لفرتة الكه ابئية ابلطاقة اإلمداد ذلك وأاتح الكه ابئية. ابلطاقة

 ابلطاقة احلالية اإلمدادات فإن التحســـــــــن، هذا من ال غم وعلى مضـــــــــى. فيما يوميا ســـــــــاعات 7 من أبقل
 من األوىل الســــــــــــتة األشــــــــــــه  خالل غزة يف الكه اب  على الطلب حجم نصــــــــــــ  من أقل لب ت الكه ابئية

 املستشفيات اشتغال حسن أمام كبرة  عقبة تشكل الكه ابئي التيار انقطاع حاالت تزال وال ،2019 عام
 .(7)الطبية وامل افق

 
 القوة واستخدام املظاهرات  

 وج ح فلســــــــــــــطينيني 207 مقتل إىل هبا املتصــــــــــــــلة واالحتجاجات الكربى العودة مســــــــــــــرة أدت - 11
ك ِّلت اليت التحقيق جلنة وخلصــــــــت .(8)اليوم حىت ،فلســــــــطينيا 33 828  أن احلوادث هذه أعقا  يف شــــــــ 

 احلوادث مجيع يف للقانون خمالفا كان  املتظاه ين ضـــــــــــد احلية الذخرة اإلســـــــــــ ائيلية األمن قوات اســـــــــــتعمال
 على ال صــــــاص إطالق أن إىل أيضــــــا اللجنة وخلصــــــت (.94 الفق ة ،A/HRC/40/74) حادثني ابســــــتثنا 
 نفســــ ، )امل جع اإلنســــاين الدو  القانون مبوجب التمييز ملبدأ أو احلياة يف حلقهم انتهاكا لشــــك   املتظاه ين

 وكانت السياج، عن بعيدة مواقع يف الضحااي كانت  احلاالت، من العظمى الغالبية يف وفعال، (.97 الفق ة
 بشكل املسا لة انعدام إس ائيل وأثبتت الكافية. احلماية توف  ت ابية سوات  خل  متم كزة اإلس ائيلية القوات
 حتقيقــات إلج ا  املــدين واجملتمع الــدو  اجملتمع نــدا ات من ال غم على األعمــال هــذه عن مطلق شـــــــــــــــبــ 
 .(9)احلوادث هذه يف وشفافة مستقلة

 ب فع مطالبني ،2018 آذار/مارس منذ مجعة يوم كل  التظاه  غزة يف الفلســـــــــــــــطينيون وواصـــــــــــــــل - 12
 طفالن ق تل املثال، ســــــــــــبيل على ،2019 أيلول/ســــــــــــبتمرب 6 ويف دايرهم. إىل العودة يف وابحلق احلصــــــــــــار
 وتفيد .(10)الســـــياج من ابلق   تظاه مها أثنا  اإلســـــ ائيلية األمن قواتعليهما  أطلقتها اليت احلية ابلذخرة
 آخ ون أصـــيب بينما احلية، الذخرة عن انمجة جب وح أ صـــيبوا اجل حى أغلبية أبن اإلنســـان حقوق منظمات

 .(11)للدموع املسيل الغاز بعبوات مباش ة
 ج وح وأغلبها اإلصـــــــــاابت، من الكبر العدد مع للتعامل يكاف  غزة يف الصـــــــــحة قطاع يزال وال - 13

 األشــــــــ اص على املف وضــــــــة القيود من أصــــــــال يعاين كان  غزة يف الصــــــــحة ونظام انرية. طلقات عن انمجة
__________ 

ن إمدادات الكه اب  يف قطاع غزة”األمم املتحدة، مكتب تنســـــيق الشـــــؤون اإلنســـــانية،  (7)  ، نشـــــ ة الشـــــؤون اإلنســـــانية  “حتســـــد
 .2019األرض الفلسطينية احملتلة، حزي ان/يوني  

ميكن االطالع عليها يف املوقع  -لبياانت اخلاصــــــة ابإلصــــــاابت األمم املتحدة، مكتب تنســــــيق الشــــــؤون اإلنســــــانية، قاعدة ا (8) 
 .www.ochaopt.org/data/casualtiesالتا   

 (9) Farhan Haq, Deputy Spokesman for the Secretary-General, statement attributable to the Spokesman for the 

Secretary-General on the situation in Gaza, 30 March 2018. 
ميشـــــــيل ابشـــــــليت، املفوضـــــــة الســـــــامية حلقوق اإلنســـــــان، بيان أ د  ب  أمام الدورة الثانية واألربعني جمللس حقوق اإلنســـــــان،  (10) 

 .2019أيلول/سبتمرب  9
( 56( إصــابة من بينهم )161ملســرات العودة، قوات االحتالل توقع ) 71يف اجلمعة الـــــــــــــــــ ”م كز امليزان حلقوق اإلنســان،  (11) 

 .2019آ /أغسطس  25، بيان صحفي، “( مسعفني6) طفال  وسيدة و

https://undocs.org/ar/A/HRC/40/74
http://www.ochaopt.org/data/casualties
http://www.ochaopt.org/data/casualties
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 لدرجة ثقيال يتحمل  الذي العب  وابت واإلمدادات، املعدات بعض يف والنقص الكه اب  وقلة واملعدات،
 غزة يف الصــحية ال عاية نظام وأســهم .(12)اهلائلة اإلضــافية اإلصــاابت أعداد معاجلة ضــ ورة بســبب اال يار
 اليت واملظاه ات االحتجاجات عن النامجة اإلصــــــاابت من املتزايد العدد مع طاقت ، يفوق حبمل ينو  الذي

 مســـــتشـــــفيات إىل لإلحالة غزة مبغادرة الرتخيص طلبات عدد زايدة يف وعاجلة، مت صـــــصـــــة عناية تتطلب
 .ر فضقد  الطلبات تلك معظملكن و  أخ ى،

 
 غزة يف محاس حركة ارتكبتها اليت اإلنسان حقوق انتهاكات  

 اقتصـــــادية ألســـــبا  نشـــــبت اليت االحتجاجات بعن  محاس قوات قمعت ،2019 أاير/مايو يف - 14
 الذين الفلســـــطينيني من العديد واعتقلت ضـــــ بت قد محاس ح كة قوات أن التقاري  بعض يف وجا  غزة. يف

 كانتو  غزة. قطاع أحنا  مجيع يف امل يعة املعيشـــــية والظ و  األســـــعار ارتفاع على احتجاجا يتظاه ون كانوا
 يف صغرة يةاحتجاج مظاه ات وقادت “نعيش بدان” ابسم احتجاجات نظمت قد الناشطني من جمموعة

 يف محــاس ح كــة اختــذ ــا اليت األخرة القمعيــة اإلج ا ات هــذه وأتيت .(13)غزة قطــاع طول على مواقع عــدة
 للضـــــــــــــــ  ، املتظــاه ين مئــات فيهــا تع ض اليت 2019 آذار/مــارس يف الســــــــــــــــابقــة املظــاه ات قمع أعقــا 

 ح كة اختذ ا اليت اإلج ا ات وهذه .(14)املعاملة وســـــو  والتعذيب، تعســـــفي، بشـــــكل واالحتجاز واالعتقال
 وحت مهم اجلمعيات، وتكوين التعبر ح ية يف الفلسطينيني حلقوق واضحا انتهاكا وتشكل اجلزع، تثر محاس
 أيضـــــــا محاس ح كة واجب ومن البدنية. الســـــــالمة ويف التعســـــــفي االحتجاز من احل ية يف حقهم من أيضـــــــا
 معاملة. سو  أو ت هيب أو  ديدات دون حقوقهم ممارسة يف أح ارا غزة يف الفلسطينيون يكون أن ضمان

 
 الغربية الضفة - ابء 

 الغ بية الضــــــفة لضــــــم حكومت  أعضــــــا  وكبار (15)إســــــ ائيل وزرا  رئيس دعوات تزايد خلفية على - 15
 وســجلت .هنا  املســتوطنون ميارســ  الذي العن  مســتوايت تصــاعدت إســ ائيل، إىل منها أجزا  أو كلها

 هللا. ورام وانبلس اخلليل فيها مبا الغ بية، الضـــــــــــــــفة يف البلدات من عدد يف القبيل هذا من عن  حوادث
 عن  بســـــــبب 2019 عام يف الفلســـــــطينيني بني وفيات ســـــــبع اإلنســـــــانية الشـــــــؤون تنســـــــيق مكتب ووثق

 يف ســــــيما ال األردن، غور أحنا  بعض يف خاصــــــة بصــــــفة اهلجمات هذه توات  وتصــــــاعد .(16)املســــــتوطنني
 رعاة مســــــــــتهدفني هجمات عدة اإلســــــــــ ائيليون املســــــــــتوطنون شــــــــــن حيث طوابس، من الشــــــــــما  القطاع

__________ 

 (12) World Health Organization (WHO) and Health Cluster – Occupied Palestinian Territory, Emergency Trauma 

Response to the Gaza Mass Demonstrations 2018–2019: A One-Year Review of Trauma Data and the 

Humanitarian Consequences (2019). 
 (13) Oliver Holmes, “Hamas violently suppresses Gaza economic protests”, Guardian, 21 March 2019. 
 (14) Amnesty International, “Gaza: Hamas must end brutal crackdown against protesters and rights defenders”, 

18 March 2019. 
 (15) Oliver Holmes, “Netanhyahu vows to annex large parts of occupied West Bank, Guardian, 

10 September 2019. 
 األمم املتحدة، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، قاعدة البياانت اخلاصة ابإلصاابت. (16) 
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 العن ، ألعمال نتيجة املناطق هذه مغادرة على الفلســـطينيني الســـكان من العديد وأ جرب .(17)فلســـطينيني
 وتقل ِّص الفلسطينية ابلتجمعات فعليا حتيط أصبحت حيث توسعها، اإلس ائيلية املستوطنات تواصل بينما

 .تهاملعيش املتاحة املساحات
 تصـــــــاعد الفلســـــــطينيون ميلكها اليت املباين ومصـــــــادرة املنازل هدم معدل تصـــــــاعد ذلك، ومبواكبة - 16

 الســـــــــــــــلطات هدمت ،2019 متوز/يولي  فحىت الســـــــــــــــابقة. ابلســـــــــــــــنوات مقارنة 2019 عام يف ملحوظا
 زايدة ذلك وميثل فلســــــــطينيا. 481 من أكث  تشــــــــ يد إىل ذلك وأدى ،مبن   362 جمموع  ما اإلســــــــ ائيلية

 عمليات من تضـــــ را األكث  املواقع وكانت .(18)2018 عام يف نفســـــها ابلفرتة مقارنة املائة يف 64 بنســـــبة
 عمليات ورا  الكامنة األســبا  من عددا اإلســ ائيلية الســلطات وذك ت وانبلس. وطوابس اخلليل يف اهلدم

 املنطقــة” يف ابملبـــاين يتعلق مـــا ذلـــك يف مبـــا البنـــا ، رخص إىل واالفتقـــار األمنيـــة التهـــديـــدات مثـــل اهلـــدم،
 عام. وكتوج     عامة كسياسة    البنا  ت اخيص رفض إس ائيل وتعتمد الفصل. جدار من ابلق   “العازلة

 مســتهدفة الغ بية، الضــفة أحنا  خمتل  يف وغارا ا توغال ا أيضــا اإلســ ائيلية األمن قوات وكثفت - 17
 واحتجازات اعتقاالت ونفذت فلســـــــــــــــطينيني، ومنازل املدين للمجتمع اتبعة معي نة فلســـــــــــــــطينية منظمات
 مؤســـــســـــة مكاتب أيلول/ســـــبتمرب 19 يف اإلســـــ ائيلية األمن قوات اقتحمت املثال، ســـــبيل فعلى تعســـــفية.
 أخ ى. وواثئق حاســوبية معدات وصــادرت املنظمات، من وغرها اإلنســان وحقوق األســر ل عاية الضــمر
 واملدافعني املدين اجملتمع منظمات إســـــكات يف اإلمعان إىل ال امية احملاوالت الغارات عدد يف الزايدة وتؤكد

 املسا لة. بف ض املتعلقة القضااي على تعمل اليت املنظمات سيما وال اإلنسان، حقوق عن
 

 اجلمعيات وتكوين التعبري حرية على الفلسطينية السلطة تفرضها اليت القيود  
 والتجمع اجلمعيات وتكوين التعبر ح ية يف احلقوق على قيود ف ض الفلسطينية السلطة واصلت - 18

 تتعلق  ما إليهم ووجهت صــحفيني عدة على القبض ألقي ،2018 عام ففي الغ بية. الضــفة يف الســلمي
 ،A/HRC/40/43 ،60 الفق ة ،A/HRC/40/39) 2017 لعــام اإللكرتونيــة اجل ائم قــانون أحكــام مب ــالفــة

 اإلج ا ات مبواصـــــــلة مس   القانون، ذلك على مؤخ ا أدخلت اليت التعديالت من ال غم وعلى (.46 الفق ة
 احلاالت، إحدى ويف أعاله. إليها املشار االعتقاالت ذلك يف مبا التعديل، إج ا  بلق بدأت قد كانت  اليت

م فلسطيين صحفي اعت قل  (.60 الفق ة ،A/HRC/40/39) القانون ذلك إىل استنادا والتشهر ابلقذ  وا  
 

 الشرقية القدس - جيم 
 القدس على ابلســــــــــــــيادة مطالبتها لتعزيز تدابر عدة 2018 عام منذ إســــــــــــــ ائيل حكومة اختذت - 19

 بنا  وزايدة الفلسـطينيني، لسـكانا وإخال  اهلدم أوام  وزايدة التشـ يعات تشـمل وهي هلا. والرتويج الشـ قية
 .(19)الش قية القدس لتشمل القدس بلدية لتوسعة خطة عن واإلعالن املستوطنات
__________ 

املســــتوطنون واجليش يصــــع دون اعتدا ا م على رعاة املواشــــي الفلســــطيني ني من  م ع الفارســــي ة يف األغوار ”منظمة بتســــليم،  (17) 
 .2019أاير/مايو  15، “ةالشمالي  

 (18) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “West Bank demolitions and 

displacement: an overview”, April 2019. 
 Al-Haq, “The occupational annexation of Jerusalem.معلومات مقدمة من منظمة إنســــــــــــــانية دولية. انظ  أيضــــــــــــــا   (19) 

through Israeli bills and laws”, 5 March 2018. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/40/39
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/43
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/39
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 بنا  عن فضال الش قية، القدس يف الفلسطينية املنازل هدم معدل زايدة إىل األخرة األرقام وتشر - 20
 ملكيتها العائدة املباين عدد وصـــــــــــــل ،2019 نيســـــــــــــان/أب يل 30 يوم فحىت وتوســـــــــــــعتها. املســـــــــــــتوطنات

 الســــــــلطات هدمتها حيث ،مبن 111 إىل العام بداية منذ الشــــــــ قية القدس يف ه دمت اليت نييفلســــــــطينلل
 صـــــدور عقب وذلك الباهظة، الغ امات لتفادي أبيديهم أصـــــحاهبا هدمها أو مباشـــــ ة بصـــــورة اإلســـــ ائيلية

 خالل املباين هذه من املائة يف 57 نســــــــــــبت  ما ه دم وقد البنا . رخص إىل افتقارها بســــــــــــبب هبدمها أوام 
(20)نيســان/أب يل شــه 

 املســتوطنات، وبنا  الفلســطينية املنازل هدم عمليات يف الزايدة هذه فهم ميكن وال .
 تغير على العمل غر أخ ى ط يقة أبي عليها، توافق املتحدة الوالايت أن تصـــــو ر بســـــبب تصـــــاعدت اليت

 .(21)الش قية القدس يف اليهودية األغلبية وتعزيز الفلسطيين الوجود من احلد - الدميغ ايف التوازن
 على ســـــيط  ا ببســـــط تقضـــــي خطة القدس بلدية أعلنت ،2018 األول/أكتوب  تشـــــ ين 4 ويف - 21

 احمللية ابخلدمات األون وا خدمات عن واالســـــتعاضـــــة الشـــــ قية، القدس ذلك يف مبا أبكملها، القدس مدينة
 الصـــــــ ي  االلتزام عن اإلعالن، هذا إطار يف ب كات، نر واليت  املنتهية القدس بلدية رئيس وأع   للبلدية.
 والتعليمية الطبية اخلدمات تقدمي البلدية اعتزام إىل وأشـــــــــــــــار الشـــــــــــــــ قية، القدس يف األون وا م افق بتفكيك
 القوات دخلت الحق، وقت ويف .(22)بذلك ابلقيام ألون وال السماح من بدال الصحي الص   وخدمات

 أ ا األون وا وذك ت .(23)تصــــــ ي  إبب از وطالبتها الشــــــ قية، القدس يف لألون وا اتبعة عيادة إىل اإلســــــ ائيلية
 منطقة تغير إســـــــــــــــ ائيل حملاولة القوية معارضـــــــــــــــتها عن وأع بت لبلدية،ا بق ارات الوقت ذلك منذ تـ بَـلَّغ مل

 مايةحب م لزمة أب ا إســـ ائيل األون وا ذكَّ ت ،2019 الثاين/يناي  كانون  يف صـــدر بيان ويف الوكالة. عمليات
 إىل املقدم الســـــــــابق تق ي ي يف املبني النحو وعلى .(24)ســـــــــلطتها حتت الواقعة املناطق يف الوكالة منشـــــــــ ت

 من جز  هو احملتلة الشـــــــــ قية القدس على املدنية وســـــــــلطتها قوانينها إســـــــــ ائيل بســـــــــط فإن العامة، اجلمعية
 ،A/73/447) القانون حبكم الشـــــــــ قية القدس هاضـــــــــم يف ال جعة عدم كفالة  إىل ال امية املتواصـــــــــلة جهودها

 .(37 الفق ة
البلدية سيط  ا بشكل متزايد، كثفت الش طة اإلس ائيلية خالل  ظهاروإزا  هذه اخللفية املتمثلة إب - 22

عملية  340  توغلها يف حي العيســـــوية الفلســـــطيين وأج ت حوا 2019شـــــه ي حزي ان/يوني  ومتوز/يولي  
هت  م إىل  وأ طلق ســــ اح معظم املعتقلني بعد فرتة وجيزة من االعتقال. اعتقال. ووفقا لبعض املصــــادر، و ج ِّ

. واشتملت عمليات الش طة ووجودها املعزز على است دام حواجز على الط ق (25)مخسة من املشتب  فيهم
نقاط التفتيش الليلية داخل الق ية والقيام يف وقت املؤدية إىل الق ية والتفتيش الدقيق للســـــــــــــيارات ونصـــــــــــــب 

واندلعت اشـــــــــــــــتباكات يف الق ية نتيجة لتزايد  متأخ  من الليل بعمليات تفتيش واعتقاالت داخل املنازل.

__________ 

مســـــــــؤولو األمم املتحدة يدعون إىل وق  عمليات اهلدم يف القدس ”األمم املتحدة، مكتب تنســـــــــيق الشـــــــــؤون اإلنســـــــــانية،  (20) 
 .2019أاير/مايو  3، “الش قية على الفور واحرتام القانون الدو  يف خضم  ارتفاع وتر ا

 .2018، “2018التق ي  السنوي لعام ”م كز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان،  (21) 
 (22) Al-Jazeera, “Jerusalem to remove UNRWA to ‘end lie of Palestine refugees’”, 4 October 2018. 
 (23) Nir Hasson, “UNRWA says Israeli inspectors tried to raid its East Jerusalem clinic”, Haaretz, 8 October 2018. 
 كانون الثاين/  21، “القدس الشـــــــــ قية مل يتم إعالم األون وا خبصـــــــــوص ق ار إغالق مدارس األون وا اليت تدي ها يف”األون وا،  (24) 

 .2019 يناي 
 (25) Nir Hasson, “340 arrests and only five indictments: summer-long police sweep strikes fear in Isawiyah”, 

Haaretz, 28 August 2019Error! Hyperlink reference not valid.. 

https://undocs.org/ar/A/73/447
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من الســكان خالل هذه االشــتباكات، معظمهم  العديدوأ بلغ عن إصــابة  وجود الشــ طة وغضــب الســكان.
 .(26)سطيين واحد على األقل على يد الش طة يف أواخ  حزي ان/يوني تل رجل فلابل صاص املطاطي، وق  

 يف التعليم يف الفلســـــــــــطينيني األطفال حق يف اإلســـــــــــ ائيلي التدخل هو آخ  شـــــــــــاغل مثة أخرا ،و  - 23
 شــــاقل بليون 1.85 ســــتســــتثم  أ ا اإلســــ ائيلية احلكومة أعلنت ،2018 أاير/مايو ففي الشــــ قية. القدس
 فإن عميم، عر احلكومية غر للمنظمة وفقا أن  غر الشــــ قية. القدس يف واخلدمات التحتية البن يف جديد
 الغ بية، والقدس الشــ قية القدس بني التعليم يف الفوارق تضــييق إىل  د  امليزانية من املائة يف 43.4 نســبة

 املبدأ، حيث ومن .(27)اإلســــ ائيلي النظام إىل الفلســــطيين العامة الثانوية شــــهادة نظام من االنتقال بشــــ ط
 يوف  قد الذي الســـبيل اختيار عليهم حيث ،والســـندان املط قة بني أنفســـهم الشـــ قية القدس فلســـطينيو جيد

 الفلسطينية اهلوية عن االنسالخ زايدة إىل ذلك أدى لو حىت القصر األجل يف الف ص من املزيد ألوالدهم
 إغالق البلدية عزم مع ابالقرتان الدراسية املناهج لتغير املدارس على التأثر إس ائيل وحماولة الذايت. واحلكم
 لفلســــــطينينيل الذايت احلكم إضــــــعا  مواصــــــلة إىل ال امية اجلهود بشــــــأن للقلق مثرة صــــــورة ي مسان األون وا
 .(28)الش قية القدس يف وهويتهم

 
 لألطفال اإلنسان حقوق - دال 

 ويعيش ؛وغزة الغ بية الضفة يف الفلسطينيني السكان من املائة يف 48 يقار  ما األطفال يشكل - 24
 الغ بية الضـــــــــــــفة يف األطفال يزال وال .(29)غزة قطاع يف طفل ومليون الغ بية الضـــــــــــــفة يف طفل مليون 1.3

 يف ذلك يف مبا املستم  للعن  تع ضهم عن النامجة الضارة والنفسية اجلسدية اآلاثر من يعانون غزة وقطاع
 األطفال عن العام األمني تق ي  يف جا  ملا ووفقا ظاه ات.امل من وغرها الكربى العودة مســـــــــــــــرة ســـــــــــــــياق

 هو األعلى 2018 عاميف  املتحدة األمممنها  حتققتكان عدد إصــــــــاابت األطفال اليت   املســــــــل ، والنزاع
-A/73/907) الفلســــطينيني األطفال من (2 756) وج ح (59)، إذ مت التحقق من قتل 2014 عام منذ

S/2019/509، 84 الفق ة.)  
 ذلك يف مبا ،املناسبة الصحية ال عاية على احلصول يف العوائق يواجهون غزة يف األطفال يزال وال - 25
 هــذه على املوافقــة ومعــدل الطيب. العالج لتلقي إســـــــــــــــ ائيــل إىل العبور طلبــات أتخر أو رفض خالل من

 مقارنة غزة يف املظاه ات أثنا  يصــــــــــــابون الذين الفلســــــــــــطينيني لألطفال ابلنســــــــــــبة بكثر أقل هو الطلبات
 الطلبات هذه من املائة يف 22 نســـــــــبة على املوافقة متت ،2018 عام فيف أخ ى. ظ و  يف ابملصـــــــــابني

 .(94 الفق ة ،نفســ  )امل جع ابألطفال املتعلقة األخ ى احلاالت يف املتوســط يف املائة يف 75 بنســبة مقارنة
 إىل حيتاجون الذين األطفال مع للســــــــف  امل افقني طلبات تؤخ  أو ت فض اإلســــــــ ائيلية الســــــــلطات تزال وال

 .(30)إس ائيل يف املت صصة الصحية ال عاية
__________ 

 امل جع نفس . (26) 
 (27) Ir Amim, “The state of education in East Jerusalem: budgetary discrimination and national identity”, August 2018 

Available at http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/The%20State %20of%20Education_2018_1.pdf. 
 (28) Nir Hasson, “Israel promises ‘revolution’ for East Jerusalem schools. Palestinians say it’s ‘brainwashing’”, 

Haaretz, 29 August 2018. 
 (29) United Nations Children’s Fund, “Children in the State of Palestine”, November 2018. 
 (30) WHO, “Health access: barriers for patients in the Occupied Palestinian Territory”, June 2019. 

https://undocs.org/ar/A/73/907
https://undocs.org/ar/A/73/907
https://undocs.org/ar/A/73/907
https://undocs.org/ar/A/73/907
https://undocs.org/ar/A/73/907
https://undocs.org/ar/A/73/907
https://undocs.org/ar/A/73/907
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/The%20State%20of%20Education_2018_1.pdf
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/The%20State%20of%20Education_2018_1.pdf
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 ورد ما حبســـبو  غزة. وقطاع احملتلة الغ بية الضـــفة يف بشـــدة مقيد التعليم على األطفال وحصـــول - 26
 حوادث من حاداث 118 من التحقق مت ،املســــــــــــــل  والنزاع األطفال عن العام لألمني الســــــــــــــنوي التق ي  يف

 من أكث كان و  ،طفال 23 188 منها تضــــــ ر ،2018 عام يف احملتلة الفلســــــطينية األرض يف التعليم ع قلة
 املســـــيل الغاز أو احلية الذخرة إبطالق اإلســـــ ائيلية القوات بقياميتعلق  تلك التعليم ع قلة عمليات نصـــــ 
 غزة يف حاد نقص وهنا  .(91 الفق ة نفســـــــ ، )امل جع وحوهلا املدارس داخل الصـــــــوتية القنابل أو للدموع

 274 يف الطال  ويدرس لفصـــــــــــول.ا يف الفرتات بنظام العمل إىل أدى مما الدراســـــــــــية الفصـــــــــــول عدد يف
 الفرتتني، بنظام 177 و الوحيدة، الفرتة بنظام منها 84 وتعمل غزة، قطاع أحنا  مجيع يف لألون وا مدرســــــة

 .(31)التعليمية اهليئة أف اد منف دا  8 676 وتضم فرتات، الثالث بنظام 13 و
 وبنا  منازهلم. هدم خط  ظل يف ابلعيش امل تبط القلق من وأســـ هم الفلســـطينيون األطفال ويعاين - 27
 واهلدم، اإلخال  أوام  عدد تزايد مع النفســـــــــــي اإلجهاد مســـــــــــتوايت تزايد إىل األطفال تع ض ذلك، على
 هدمتها اليت الفلســــــطينية املنازل عن األمثلة تعددت ،2019 عام ويف .(32)الشــــــ قية القدس يف ســــــيما وال

 فعلى األطفال. ب فاه واإلضـــ ار أبكملها أســـ  تشـــ يد إىل أخ ى، أمور ضـــمن أدى، مما اإلســـ ائيلية القوات
 اب  املنطقة يف الزاوية ق ية يف منزال 2019 نيسان/أب يل 25 يف اإلس ائيلية السلطات هدمت املثال، سبيل
 ويتســـــبب .(33)ووالديهم أطفال مخســـــة تشـــــ يد إىل اهلدم هذا وأدى عقابية. ألســـــبا  الغ بية، الضـــــفة من

 ذلك وينطبق دائمة، عواقب ول  النفســــية، ابلصــــدمات ضــــعفا، الفئات ألشــــد ابلنســــبة ســــيما ال التشــــ د،
 األطفال. على خاصة بصفة

  
 الدويل اجملتمع ومسؤولية العقاب، من واإلفالت املساءلة، - اثلثا 

 ســـيادة يف أســـاســـيا ركنا - الســـلطة ممارســـة حني ا للحســـ اخلضـــوع واجب أي - املســـا لة متثل - 28
 أن دو  أو حملي قـانوين نظــام ألي ميكن وال .القــانون قواعـد إىل يســـــــــــــــتنــد دو  نظــام حتقيق يفو  القــانون

 انتصـا  سـبل وتوفر فعالة عقوابت ف ض ابسـتطاعت  يكن مل إذا عليها وحيافظ الشـعبية الشـ عية يكتسـب
 وتصـــــب  القانون، قه  القوة تســـــتطيع مســـــا لة، دون ومن قوانين . انتها  حال يف نصـــــاهبا إىل األمور تعيد

ا العدالة  نظامية غر وســـــــــــــــائلللجو  إىل  أو للمعاانة إما القوة ميلكون ال الذين أولئك وي رت  أجوف ا وعد 
ســـــــبل  دون من واحلق .التق يبية اخلاصـــــــة مبقاييســـــــهم العدالة لتحقيق القانوين النظام إطار خارج وعنيفة بل

 املطا .  اية يف حبق   ليس انتصا 
 جملس يف مؤخ ا ذك  وكما .ئيةاالســـــــــــــــتثنا مفهومو  العقا  من اإلفالت مها عدو ان لمســـــــــــــــا لةول - 29

 توجيهات من م ْعفون أ م على يصـــــــــ ون الذين وأولئك .(34)“انتقائية قائمة ليس الدو  القانون” األمن 
 اجتياز يف أيضــــــا   يفشــــــلون بل فحســــــب، القانون ســــــيادة يتحدون ال الدو  والدبلوماســــــي القانوين نظامنا

__________ 

 .www.unrwa.org/activity/education-gaza-stripانظ    (31) 
 (32) Palestinian Counselling Centre, Save the Children and Welfare Association, “Broken homes: addressing the 

impact of house demolitions on Palestinian children and families”, April 2009. 
 (33) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Protection of civilians”, Biweekly 

Highlights, 23 April-6 May 2019. 
 (34) Christoph Heusgen, Permanent Representative of Germany to the United Nations, statement at the Security 

Council open debate on the Middle East, 23 July 2019. 

file:///C:/Users/Alexander.Cerniglia/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EAVTHPA9/www.unrwa.org/activity/education-gaza-strip
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الدو   تمعاجمل يف ونفوذه مكانت  على طويلة لفرتة حيافظ أن بلد ألي ميكن فال الســــياســــية. الواقعية اختبار
 على قائم دو  نظام ألي ميكن وال .(35)اآلخ ين على ممنوعة خاصــة حجج   اســت دام على يصــ  كان  إذا

 رادع. دون واالســـــــــــــــتثنائية التحدي ابزدايد مس  إذا وتوجيهات  لقوانين  املطلو  ابالمتثال أيم  أن القواعد
 مكان. كل  يف العدالة على خط ا كان  أينما العقا  من اإلفالت ويشكل

 السياسية اإلرادة غيا  يف بل القوانني، وجود عدم يف املعاص  العامل يف احلادة املشكلة تتمثل وال - 30
 وأي لندا العظمى لربيطـانيـا املتحـدة لمملكـةل الـدائم املمثـل انئـب إليـ  أشــــــــــــــــار الـذي النحو علىو  الـدوليـة.

 يف اإلنســـــــــــــاين الدو  القانون بشـــــــــــــأن األمن جملس يف إحاطة جلســـــــــــــة خالل ،ألن جواناثن الشـــــــــــــمالية،
 جدا، كثرة  أحيان ويف“. (36)واملســــا لة اإلنفاذ إىل بل القانون، إىل نفتق  ال” ننافإ 2019 نيســــان/أب يل

 اخلطرة، القضــــــــــااي من العديد على متحيزةو  انتقائية بط يقة الدو  اجملتمع جانب من املســــــــــا لة تطبيق يتم
 املناسبات، من العديد ويف والالمباالة. التواطؤ منو  االكرتاث، عدمو  التدبر من مثبطا   مزجياثل مي أبسلو 

 الثقة يقوض املســـــــــــــــا لة يف النقص وهذا . دئتهم أو القانون عن اخلارجني إعفا  ومت التحدي  اهل مت
 العام. الصاحلدم خي اقي منظاما بذلك  يهددو  الدو ، القانون فعالية يف الشعبية

 فيها مبا الغ بية، والضـــفة غزة قطاع - الفلســـطينية لألراضـــي ســـنة 52 منذ اإلســـ ائيلي واالحتالل - 31
 الفلسطينيني حلقوق املنهجية االنتهاكاتعن  الدولية املسا لة غيا  على م ي  مثال هو - الش قية القدس

 الدائم، ابالحتالل املتمثل التيتانيوم قفص مفتاح هي واملسا لة اإلنساين. والقانون اإلنسان حقوق إطار يف
 من نســبيا الصــغر البلد وإســ ائيل، والدائمة. العادلة للتســوية الســبل أفضــل هو ابلضــوابط ابلتقيد اوتطبيقه
 واالســتثمار التجارة صــعيدي على الدو  اجملتمع على خاص بوج  يعتمد والذي والســكان اجلغ افيا حيث

 انتها  يف والقمعي األمد الطويل االحتالل هذا يف االســــــــتم ارلتســــــــتطيع  كنلت مل الدبلوماســــــــي، والتعاون
 الصـــــناعي. العامل بلدان من العديد جانب من اخلبيث واإلمهال النشـــــط الدعم دون الدو  للقانون واضـــــ 

 االحتالل إ ـــا  عـــدم تنتقـــد اليت واإلعالانت الق ارات من العـــديـــد أصـــــــــــــــــدر قـــد الـــدو  اجملتمع أن ومع
 جمدية. بعواقب اقرتنت ما اندرا االنتقادات هذه فإن األراضـــي، ضـــم إىل اهلادفة الثابتة خطط و  اإلســـ ائيلي

 الســـــابق اخلاص املمثل موراتينوس، ميغيل قال ،عامة بصـــــفة العامل على مناســـــب بشـــــكل ينطبق تعليق ويف
 يف ابرعون نياألوروبي حنن” اإلســ ائيلي  االحتالل إىل متط قا ،األورويب االحتاد يف األوســط لشــ قا شــؤونل

 .(37)“اندرا إال نت ذها ال اليت إلج ا اتا عن تعوض فهي اإلعالانت. إصدار
 لالنتهاكات حد بوضـــــع الدو  اجملتمع على املرتتبة لتزاماتاال التق ي  من التا  اجلز  ويســـــتع ض - 32

 أن ضمان يف الدو  اجملتمع واجب ويسرب صارما، ضبطا احل يب االحتالل وضبط اإلنسان حلقوق اخلطرة
 وأخرا، إســــــــ ائيل. ب  تتمتع الذي العقا  من اإلفالت ذلك بعد التق ي  وي قي ِّم بتوجيهات . أعضــــــــا ه يتقيد

 ك د     خمتارة ومناطق نزاعات يف وطبقها الدو  اجملتمع اعتمدها اليت امل تلفة املســـــــــــا لة تدابر التق ي  يناقش

__________ 

 (35) Benjamin R. Barber, Fear’s Empire: War, Terrorism and Democracy (New York, W.W. Norton and 

Company, 2003). 
 (36) Jonathan Allen, Deputy Permanent Representative of the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland to the United Nations, “International humanitarian law: we lack enforcement and accountability”, 

statement at the Security Council briefing on international humanitarian law, 1 April 2019. 
 (37) Akiva Eldar, “Israel can’t afford to postpone Mideast peace much longer”, Haaretz, 12 November 2010. 
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 االحتالل إل ا  جمد   بشــــكل   تطبيقها ميكن اليت التدابر حتديد يف وينظ  اإلنســــان، حقوق انتهاكات على
 اإلس ائيلي.

 
 املسؤوليات القانونية للمجتمع الدويل -ألف  

، قام اجملتمع الدو  بتدوين جمموعة كبرة من نصـــــــوص القانون الدو ، وأرســــــى 1945منذ عام  - 33
ويـ َعدد فيها أســــــــس مســــــــؤولية الدول عن العيش وفقا  لنظام دو  قائم على القواعد وعن ف ض هذا النظام. 

يف صــــــــميم هذا  -تعبئة اإلرادة اجلماعية والتدابر املضــــــــادة الفعالة للدفاع عن العدالة  -الوعد ابملســــــــا لة 
النظام الدو . وقد حدد املق ر اخلاص ثالثة مصـــــــــــادر هامة لاللتزامات القانونية اليت تقتضـــــــــــي من اجملتمع 

احتالهلا غر املش وع ابلكامل وإزالة العوائق اليت الدو  حشد سلطتها السياسية إلرغام إس ائيل على إ ا  
 حتول دون حتقيق الفلسطينيني حقهم يف تق ي  املصر. وهي 

 ؛1949املشرتكة يف اتفاقيات جني  األربع لعام  1املادة  )أ( 
 ؛2001املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غر املش وعة دوليا، لعام  ) ( 
 ن ميثاق األمم املتحدة.م 25واملادة  )ج( 

 
 1949املشرتكة يف اتفاقيات جنيف لعام  1املادة   

ابلكامل على االحتالل اإلس ائيلي لألرض الفلسطينية.  1949تنطبق اتفاقية جني  ال ابعة لعام  - 34
، أايمــا بعــد االحتالل، وأعــاد أتكيــده (1967) 237وقــد أعلن ذلــك للم ة األوىل جملس  األمن يف ق اره 

. وقــد أيــدت هــذا ال أَي هيئــات  (2016) 2334م ات عــديــدة منــذ ذلــك احلني، كــان آخ هــا يف ق اره 
(، وجملس حقوق 73/97رئيســـــــــــــــية أخ ى يف األمم املتحدة، مبا يف ذلك اجلمعية العامة )مثال يف ق ارها 

. وعلى ال غم من أن إســــــــ ائيل قد صــــــــدقت (38)كمة العدل الدولية( وحم40/23اإلنســــــــان )مثال يف ق اره 
إىل االلتزام  (1979) 446، وأن جملس األمن دعــاهــا يف ق اره 1951متوز/يوليــ   6على االتفــاقيــات يف 

ة تنطبق على النزاع أو أ ــا الســـــــــــــــلطــة القــائمــة هبــا بــدقــة، إال أن إســـــــــــــــ ائيــل تنفي أن اتفــاقيــة جني  ال ابعــ
. ومع ذلك، مل جيد موقفها ســــــــــوى القليل من الدعم داخل اجملتمع (39)ابالحتالل يف األرض الفلســــــــــطينية

 الدو  أو يف أوساط فقها  القانون الدو .
مية تتعهد األط ا  الســـــــــــا”، 1949املشـــــــــــرتكة يف اتفاقيات جني  األربع لعام  1ووفقا للمادة  - 35

 .(40)“املتعاقدة أبن حترتم ... االتفاقية وتكفل احرتامها يف مجيع األحوال

__________ 

 Legal[ اآلاثر القــانونيــة النــاشـــــــــــــــئــة عن تشـــــــــــــــييــد جــدار يف األرض الفلســـــــــــــــطينيــة احملتلــة، فتوى حمكمــة العــدل الــدوليــة] (38) 

Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. 

Reports 2004, p. 136, para. 101. 
 (39) International Committee of the Red Cross (ICRC), “International humanitarian law, ICRC and Israel’s status 

in the territories”, 31 December 2012. 
-www.icrc.org/en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva انــــــــــظــــــــــ   (40) 

conventions.htm.    لالطالع على نصـــــــــــــــوص االتفـــاقيـــات ابللغـــة الع بيـــة، انظ[https://www.icrc.org/ar/document/ 

geneva-conventions-1949-additional-protocols.] 

https://undocs.org/ar/S/RES/237%20(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/A/RES/73/97
https://undocs.org/ar/A/RES/73/97
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/40/23
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/40/23
https://undocs.org/ar/S/RES/446%20(1979)
http://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
http://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
http://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
http://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ar/document/geneva-conventions-1949-additional-protocols
https://www.icrc.org/ar/document/geneva-conventions-1949-additional-protocols
https://www.icrc.org/ar/document/geneva-conventions-1949-additional-protocols
https://www.icrc.org/ar/document/geneva-conventions-1949-additional-protocols
https://www.icrc.org/ar/document/geneva-conventions-1949-additional-protocols
https://www.icrc.org/ar/document/geneva-conventions-1949-additional-protocols
https://www.icrc.org/ar/document/geneva-conventions-1949-additional-protocols
https://www.icrc.org/ar/document/geneva-conventions-1949-additional-protocols
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وهذا االلتزام ال مسي أم  أســـــاســـــي إلنفاذ احلقوق املكفولة يف اتفاقيات جني  األربع ويف القانون  - 36
شـــــــب  طبيعة ”املشــــــــرتكة قد اكتســــــــبت  1اإلنســــــــاين الدو . وقد ذك  فقها  القانون املعاصــــــــ ون أن املادة 

م كز قانوين مهم ال يف ض على الدول نفســها إطاعة االتفاقيات فحســب، بل أيضــا  ذا، وه(41)“دســتورية
اختاذ مجيع اخلطوات اليت يف مقدورها من أجل اإلص ار على أن تفي دول أخ ى ابلتزاما ا مبوجب القانون 

ذلـــك  يف، ومينحهـــا املشـــــــــــــــرتكـــة أيضــــــــــــــــــا القـــانون الـــدو  الع 1. وتعكس املـــادة (42)الـــدو  اإلنســــــــــــــــــاين
 .(43)عاملية مكانة
وأصــــــــــــــــدرت اللجنــة الــدوليــة للصـــــــــــــــليــب األمح  التعليق ال مسي على اتفــاقيــات جني  األربع يف  - 37
املشـــــرتكة، أشـــــارت اللجنة الدولية للصـــــليب األمح  يف التعليق إىل  1. وفيما يتعلق ابملادة (44)2016 عام

. (45)“صيغ يف عبارات فضفاضة، بل التزاما ل  أث  قانوين تعهدا”ليس “ تكفل االحرتام”أن االلتزام بـأن 
ذا طابع وعظي ”ليس “ تعهد”، صــــــــــــ حت حمكمة العدل الدولية أن مصــــــــــــطل  النصويف تفســــــــــــر هذا 

. وتوض  (46)“قبول التزام”، وليس جم د مقدمة لع ض التزامات الحقة، بل إن الغ ض من  هو “نفعي أو
أبن حترتم وأن تكفل احرتام ’من خالل االلتزام ”يف تعليقها أن اللجنة الدولية للصـــــــــــــــليب األمح  كذلك 

، فإن الدول تعرت  أيضــــــــــــــا أبمهية اختاذ مجيع التدابر املناســــــــــــــبة للحيولة دون وقوع انتهاكات ‘االتفاقيات
. وعندما حتدث انتهاكات لالتفاقيات، فإن األط ا  املتعاقدة الســـــــــــــــامية لن تفي ابلتزاما ا (47)“ابتدا   
بذلت كل ما يف وســعها بشــكل مناســب لوضــع ”... املشــرتكة إال إذا  1نية املف وضــة مبوجب املادة القانو 

 .(48)“حد هلذه االنتهاكات
وتؤكد اللجنة الدولية للصـــــــليب األمح  يف تعليقها أن االلتزامات املنصـــــــوص عليها يف االتفاقيات  - 38

ذات حجية مطلقة يف مواجهة كافة األط ا  تكتســـــي أمهية جوه ية ابلنســـــبة للمجتمع الدو ، حبيث إ ا 
(erga omnes partes أي التزامات يف مواجهة ســـــــــــــــائ  األط ا  الســـــــــــــــامية املتعاقدة األخ ى، وعلى ،)

__________ 

 (41) Laurence Boisson de Chazournes and Luigi Condorelli, “Common article 1 of the Geneva Conventions 

revisited: protecting collective interests”, ICRC, 31 March 2000.. 
 (42) Knut Dörmann and Jose Serralvo, “Common article 1 to the Geneva Conventions and the obligation to 

prevent international humanitarian law violations”, ICRC, 21 September 2015.. 
 (43) Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 2004, p. 136, para. 158. 
ـــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــ     (44)   &https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocumentان

documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD, paras. 118–191 لالطالع على النص ابللغــة الع بيــة[ .
-https://shop.icrc.org/updated-commentary-on-the-geneva-conventions-of-august-12-1949-volume-iانــــظــــ   

2016.html] 
 .170امل جع نفس ، الفق ة  (45) 
[ اجلماعية واملعاقبة عليها )البوســـنة واهل ســـك ضـــد صـــ بيا واجلبل األســـود( القضـــية املتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ج مية اإلابدة] (46) 

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 

Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43 , para. 162.. 
ــــــظــــــ    (47)   =https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentIdان

72239588AFA66200C1257F7D00367DBD, para. 121 . 
 .165امل جع نفس ، الفق ة  (48) 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD
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كل ط   من   )أ(املشـــرتكة، يؤدي هذا إىل التزامني أســـاســـيني مرتابطني   1. وفيما يتعلق ابملادة (49)الدوام
األط ا  املتعاقدة الســـــــــــــــامية ملزم بواجب  اه مجيع األط ا  املتعاقدة الســـــــــــــــامية األخ ى ابحرتام مجيع 

يع األط ا  تتحمـل مج ( )التزامـاتـ  مبوجـب االتفـاقيـات )واجـب ســـــــــــــــليب متمثـل يف عـدم االنتهـا (؛ و 
املتعاقدة الســـــامية واجبا ف داي ومجاعيا أبن تكفل احرتام كل ط   من األط ا  املتعاقدة الســـــامية األخ ى 

 .(50)جلميع التزاما ا مبوجب االتفاقيات )واجب إجيايب إبلزام اآلخ ين ابالمتثال(
اليت من شــــأ ا أن تفع ل ويتعني، من مث، التســــا ل عن طبيعة انتهاكات القانون اإلنســــاين الدو   - 39

املشـــــــــرتكة  1التزامات األط ا  املتعاقدة الســـــــــامية األخ ى بكفالة احرتام االتفاقيات. وجيب أن ت ق أ املادة 
. وال متثل االعتبارات الســــياســــية، مثل وجود أســــبا  داخلية تدعو (51)على نطاق واســــع وبشــــكل هاد 

ســـــبااب كافية لالمتناع عن الوفا  ابلتزامات من أجل إىل عدم التح   أو عدم االســـــتعداد ملواجهة حلي ، أ
كفالة املســـــــــا لة. وقد قال ثيو بوت وس وماركو ســـــــــاســـــــــو ، اخلبران يف القانون الدو ، يف رأيهما القانوين 

 بشأن هذا املوضوع، ما يلي 
إن وجود واجب قانوين يف شــــــــــكل التزام بكفالة االحرتام يتطلب، حبكم تع يف ، تقييما    

يا  ومينع الدولة من االستناد إىل جم د اعتبارات سياسية بغية االدعا  بتعذر اختاذ خطوات موضوع
مبوجــب هــذا االلتزام. فــاحتمــال أن يكون الوفــا  ابلتزام دو  حمفوفــا ابملصــــــــــــــــاعــب من النــاحيــة 

 .(52)السياسية ال ميكن أن يشكل سببا  مقبوال لعدم اختاذ أي إج ا  من أجل تنفيذ هذا االلتزام
وأمـــام مجيع “ يف مجيع الظ و ”ولئن كـــانـــت الـــدول تتحمـــل التزامـــا بكفـــالـــة احرتام االتفـــاقيـــات  - 40

االنتهاكات، فإن من الواضــــــ  جدا أن االنتهاكات اجلســــــيمة واخل وق اخلطرة لالتفاقيات تف ض على مجيع 
دام كل ما هو متاح من األط ا  املتعاقدة السامية األخ ى عبئ ا دوليا ذا طابع إجباري بصفة خاصة الست 

. وتشــــــمل االنتهاكات اجلســــــيمة واخل وق اخلطرة مبوجب (53)وســــــائل لوضــــــع حد هلذه االنتهاكات واخل وق
القانون اإلنســــــــاين الدو  ما يلي  القتل العمد؛ وتدمر املمتلكات أو االســــــــتيال  عليها على نطاق واســــــــع؛ 

بس غر املشــــــــ وع؛ وشــــــــن هجمات عشــــــــوائية على والعقا  اجلماعي؛ واإلبعاد والنقل غر املشــــــــ وعني واحل
السكان املدنيني؛ ونقل السلطة القائمة ابالحتالل ألجزا  من سكا ا املدنيني إىل األرض احملتلة؛ وممارسات 

__________ 

 .119امل جع نفس ، الفق ة  (49) 
 .173إىل  153امل جع نفس ، الفق ات من  (50) 
 (51) Robin Geiβ, “The obligation to respect and to ensure respect for the Conventions”, in Andrew Clapham, 

Paolo Gaeta and Marco Sassòli, eds., The 1949 Geneva Conventions: A Commentary (Oxford University 

Press, Oxford, United Kingdom, 2015), p. 113.. 
 (52) Théo Boutruche and Marco Sassòli, “Expert opinion on third states’ obligations vis-à-vis IHL violations 

under international law, with a special focus on common article 1 to the 1949 Geneva Conventions”, 8 

November 2016.. 
 .86اإلضايف األول، املادة  ، والربوتوكول  146جني  ال ابعة، املادة  اتفاقية  هذا االلتزام  عززت (53) 
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. وكل هذه االنتهاكات اجلســـيمة هي انتهاكات توجد مزاعم موضـــوعية تفيد (54)الفصـــل والتمييز العنصـــ يني
 . (55)ت مت إثبات ارتكاهبا فعليا أثنا  إدارة إس ائيل عملية االحتاللابرتكاهبا، أو هي انتهاكا

بشأن اآلاثر القانونية  2004وقد ذك ت حمكمة العدل الدولية ص احة، يف فتواها الصادرة يف عام  - 41
لة الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، أن األط ا  املتعاقدة السامية تتحمل مسؤولية كفا

 .(56)وفا  إس ائيل، بوصفها السلطة القائمة ابالحتالل، ابلتزاما ا مبوجب اتفاقية جني  ال ابعة
وإذا أخذان يف االعتبار كال من املكانة اخلاصـــــــــــــــة للقانون الدو  اإلنســـــــــــــــاين يف القانون الدو ،  - 42

اجملتمع الدو  مبوجب اتفاقيات وتوجي  حمكمة العدل الدولية القاضــــــي أبن املســــــؤوليات الواقعة على عاتق 
جني  هي التزامات قانونية وليســـــــــت مواق  أخالقية، وما ورد يف تعليق اللجنة الدولية للصـــــــــليب األمح  
من أتكيد على أن االتفاقيات تتضــــــمن واجبات ملزمة، فإ ا تنشــــــو معا، على حنو ت اكمي، واجبا قانونيا 

ابختــاذ مجيع التــدابر اليت يف وســـــــــــــــعهــا إل ــا  االحتالل  جوه اي على مجيع األط ا  املتعــاقــدة الســــــــــــــــاميــة
اإلســـــــ ائيلي وانتهاكات  املتعددة للقانون إ ا   كامال على وج  الســـــــ عة. ولئن كانت التصـــــــ حيات الع ضـــــــية 

جدي ة  (57)لألط ا  املتعاقدة الســـــــــــــامية فيما يتعلق ابملباديت اإلنســـــــــــــانية اليت تنطبق على االحتالل والنزاع
بضـــــــــــــــمـان احرتام املتعلق اللتزام اب الوفـا إن هنـا  حـاجـة إىل أكث  من ذلـك بكثر من أجـل ابلرتحيـب، فـ
 االتفاقيات.

 
 املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليا    

عملية تدوين اســــتم ت مخســــة عقود، اعتمدت جلنة القانون ختاما ل، و 2001يف آ /أغســــطس  - 43
الدو  املواد املتعلقة مبســـــــــؤولية الدول عن األفعال غر املشـــــــــ وعة دوليا . ووافقت اجلمعية العامة على تلك 

(. ومن القواعد األســــــــاســــــــية للقانون  فقامل ،56/83)انظ  الق ار  2001املواد يف كانون األول/ديســــــــمرب 
الدو  أن من واجب مجيع الدول االمتثال للقانون الدو  يف كافة األوقات، مبا يتفق مع التزاما ا مبوجب 
النظام الدو  القائم على القواعد. وتنص املواد، كمبدأ أســـــــاســـــــي، على أن مجيع الدول تتحمل مســـــــؤولية 

ام الــدول األخ ى للقــانون الــدو  يف كــافــة األوقــات. وعلى هــذا النحو، قــانونيــة تتمثــل يف أن تكفــل احرت 
تتحمل مجيع الدول مســـــؤولية عدم االعرتا  بشـــــ عية أي حالة من احلاالت الناشـــــئة عن خ ق خطر من 

على االعتبار املنتشـــ  جانب دولة أخ ى ابلتزام انشـــو عن قاعدة آم ة من القواعد العامة للقانون الدو . و 
 .(58)لقانون الدو  الع يف بشأن مسؤولية الدولهو أن هذه املواد تعكس ا سعنطاق وا

__________ 

 .85، والربوتوكول اإلضايف، املادة 147و  49و  33اتفاقية جني  ال ابعة، املواد  (54) 
العفو الدولية، ومجعية احلق، (، ومنظمة Human Rights Watchوفقا ملنظمات عديدة مثل منظمة رصـــــد حقوق اإلنســـــان ) (55) 

 وم كز امليزان حلقوق اإلنسان، ومنظمة بتسليم، ومنظمة غيشا، وغرها.
 (56) Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 2004, p. 136, para. 159. 
مت  األط ا  املتعاقدة السامية بياانت وإعالانت بشأن املباديت اإلنسانية الواجبة التطبيق على االحتالل اإلس ائيلي أصدر مؤ  (57) 

 . وهــــي مــــتــــــــاحــــــــة عــــلــــى الــــ ابــــط الــــتــــــــا  2014و  2001و  1999لــــألراضــــــــــــــــــي الــــفــــلســــــــــــــــــطــــيــــنــــيــــــــة يف األعــــوام 

https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/E7B8432A312475D385257DB 100568AE8. 
 (58) James Crawford, State Responsibility: The General Part (Cambridge University Press, New York, 2013), 

p. 43. 

https://undocs.org/ar/A/RES/56/83
https://undocs.org/ar/A/RES/56/83


 A/74/507 

 

16/28 19-18246 

 

من املواد املتعلقة مبســــــــــــؤولية الدول عن األفعال غر املشــــــــــــ وعة دوليا ، ينطبق  40ومبوجب املادة  - 44
م على املســــــــــــــؤولية الدولية املرتتبة على إخالل خطر من جانب دولة ما ابلتزا”الفصــــــــــــــل الثالث من املواد 

يكون[ اإلخالل هبذا االلتزام خطرا  ”]و “ انشــــــــــــــو مبوجب قاعدة آم ة من القواعد العامة للقانون الدو 
 “.إذا كان ينطوي على ختل  جسيم أو منهجي من جانب الدولة املسؤولة عن أدا  االلتزام

قــانوين يقبلــ  ( من القواعــد العــامــة للقــانون الــدو  هي التزام jus cogensآم ة ) قــاعــدة أي وإن - 45
. ووفقا  للشــــــ ح املوضــــــوعي على (59)اجملتمع الدو  كقاعدة ال تســــــم  أبي إعفا  أو اســــــتثنا  من تطبيقها

، فإن القواعد اآلم ة للقانون ميكن أن تشمل احرتام (60)2008الذي أصدرت  األمم املتحدة يف عام  ،املواد
  املصر، وكذلك حظ  التمييز العنص ي، والفصل القواعد األساسية للقانون الدو  اإلنساين واحلق يف تق ي

. واالنتها  املنهجي، كما هو مذكور يف (61)العنصـــــــــــــــ ي، واإلابدة اجلماعية والضـــــــــــــــم والعدوان والتعذيب
يدل ”، يف حني أن االنتها  اجلســــــيم “بط يقة منظمة ومدروســــــة”(، هو انتها  يتم تنفيذه 2) 40 املادة

 .(62)“عتدا  املباش  والص ي  على قيم حتميها القاعدةعلى انتهاكات صارخة، ت قى إىل اال
 من املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غر املش وعة دوليا ،  41ومبوجب املادة  - 46

تتعاون الدول يف ســبيل وضــع حد ِّ، ابلوســائل املشــ وعة، ألي إخالل خطر ابملعن املقصــود يف ”
دولة بشــــــ عية وضــــــع انجم عن إخالل خطر ابملعن املقصــــــود يف ال تعرت  أي ”و “ 40 املادة
 “.تقدم أي عون أو مساعدة للحفاظ على ذلك الوضع ، وال40املادة 

، تتحمل الدول ثالثة التزامات أســــــــــاســــــــــية يف إطار مســــــــــؤوليتها لكفالة امتثال 41ووفقا للمادة  - 47
الت الناشـــــئة عن االنتهاكات اجلســـــيمة مبفهوم الدول األخ ى للقانون الدو   )أ( أال تعرت  بشـــــ عية احلا

؛ ) ( وال تقدم العون أو املســـــــاعدة يف احلفاظ على اســـــــتم ار أي حالة تنطوي على انتهاكات 40املادة 
خطرة؛ )ج( وتلتزم ابلواجــب اإلجيــايب يف التعــاون مع بعضـــــــــــــــهــا البعض لوضـــــــــــــــع حــد هلــذه االنتهــاكــات 

اصــــــة املرتتبة على الغر هو مواجهة التحدي الذي تشــــــكل  . والغ ض من هذه املســــــؤوليات اخل(63)اخلطرة
 هذه االنتهاكات اخلطرة للنظام القانوين والسياسي واألخالقي للمجتمع الدو  ككل. 

إن الغ ض من واجب عدم االعرتا  بوضـــــــــع غر شـــــــــ عي انتج عن انتها  خطر لقاعدة آم ة و  - 48
. وهو يســـــــتند إىل (64)قع منشـــــــو لقانون مع م ور الوقتهو منع إق ار واقع غر شـــــــ عي من التحول إىل وا

(  إذ ال ميكن أن تنبثق ex injuria jus non oriturاملبدأ القانوين القاضـــــــي أبن  ال ينشـــــــأ حق عن ابطل )
ظ  على الــدول من  االعرتا  إىل دولــة خمــالفــة مبــا  حقوق قــانونيــة من عمــل غر قــانوين. ووفقــا للمواد، حي 

من بني أعمال أخ ى، على حق ســـيادي يف اإلقليم املضـــموم، أو التغاضـــي بشـــكل يســـم  هلا ابحلصـــول، 
__________ 

 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات. 53املادة  (59) 
 املواد مع ش وحها(. )نص مشاريع 2-، اجمللد الثاين، اجلز  الثاين، الف ع ها 2001حولية جلنة القانون الدو ،  (60) 
 .40امل جع نفس ، ش ح املادة  (61) 
 امل جع نفس . (62) 
 .41امل جع نفس ، ش ح املادة  (63) 
 (64) Martin Dawidowicz, “The obligation of non-recognition of an unlawful situation”, in James Crawford, Alain 

Pellet and Simon Olleson, eds., The Law of International Responsibility (New York, Oxford University Press, 

2010). 
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قانوين عن ممارســـــا ا املتمثلة يف التمييز العنصـــــ ي أو الفصـــــل العنصـــــ ي، أو القبول القانوين ل فضـــــها تق ي  
 .(65)املصر من خالل حتديها املستم  مع م ور الوقت

دة على اســــــــــتم ار خ ق خطر للقانون الدو  إىل ويســــــــــتند واجب عدم تقدمي العون أو املســــــــــاع - 49
مباديت التكافل والتضــامن اليت يقوم عليها ميثاق األمم املتحدة والواجبات القانونية األخ ى املالزمة للنظام 

. ويتطلب هذا الواجب من الدول أن ت فض بشـــــكل ف دي من  أي شـــــكل (66)الدو  القائم على القواعد
 الفة يف استم ارها لالنتها  اخلطر. وستصب  الدول اليت تقدم املساعدة عن من أشكال الدعم للدولة امل

قصـــــد إىل الدولة امل الفة على حنو يدعم اخل ق املســـــتم  هي نفســـــها مســـــؤولة عن اآلاثر الضـــــارة بســـــبب 
إىل اجملتمع الدو  تطبيق هذا  (1980) 465. وقد أوعز جملس األمن يف ق اره (67)قدمت  من مساعدة ما

 املبدأ فيما يتعلق ابملستوطنات اإلس ائيلية. 
وخيلق التزام التعاون واجبا إجيابيا على مجيع الدول ابالخن اط بشـــكل مشـــرت  يف إج ا ات قانونية  - 50

. وبغض النظ  (68)الدولة امل الفةنيابة عن اجملتمع الدو  هبد  وضــــــــع حد لل  وق اخلطرة اليت ت تكبها 
عن تفاصـــيل أشـــكال التعاون اليت قد تقتضـــيها الضـــ ورة، ينص االلتزام على واجب اختاذ إج ا ات مجاعية 
عند حدوث خ وق خطرة. ويســـــــــتند هذا إىل التزام التعاون الوارد يف إعالن مباديت القانون الدو  املتعلقة 

( يف 25-)د 2625الذي اعتمدت  اجلمعية العامة مبوجب ق ارها  ابلعالقات الودية والتعاون بني الدول،
 . 1970تش ين األول/أكتوب  

 
 من ميثاق األمم املتحدة  25املادة   

 من ميثاق األمم املتحدة على ما يلي  25تنص املادة  - 51
 “امليثاقيتعهد أعضا  األمم املتحدة بقبول ق ارات جملس األمن وتنفيذها وفق ... ” 

فيها “ يق ر”أبن الق ارات اليت يت ذها جملس األمن و  25ويفيد ال أي الســــــــــائد فيما يتعلق بنطاق املادة 
ب ، هي ق ارات ملزمة جلميع أعضــا  األمم املتحدة، وجيب أن ميتثلوا هلا “ التوصــية”أم ا ما، بدال من جم د 

جملس األمن أبن مجيع الدول، عندما توافق على أن . وتقضـــــــي هذه الســـــــلطة امللزمة لق ارات (69)وينفذوها
 .(70)تصب  أعضا  يف األمم املتحدة، تكون قد وافقت على االلتزام أبحكام امليثاق

ونطاقها يف فتواها  25وقدمت حمكمة العدل الدولية التفســــر القضــــائي ال ئيســــي ملضــــمون املادة  - 52
فأوال،  ، بتت احملكمة يف ثالث مســـــائل هامة.25ادة . ففي تعليقها على امل1971يف عام  انميبيابشـــــأن 

__________ 

 .41ملادة مشاريع املواد مع ش وحها، ش ح ا (65) 
 (66) Nina H.B. Jørgensen, “The obligation of non-assistance to the responsible State”, in Crawford, Pellet and 

Olleson, eds., The Law of International Responsibility.. 
 .41مشاريع املواد مع ش وحها، ش ح املادة  (67) 
 (68) Nina H.B. Jørgensen, “The obligation of cooperation”, in Crawford, Pellet and Olleson, eds., The Law of 

International Responsibility. 
 (69) Bruno Simma and others, The Charter of the United Nations: A Commentary, 3rd ed. (New York, Oxford 

University Press), 2013, p. 454. 
 (70) Hisahi Owada, “Problems of interaction between the international and domestic legal orders”, Asian Journal 

of International Law, vol. 5, No. 2 (July 2015) 

https://undocs.org/ar/S/RES/465%20(1980)
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تقتصـــــ  على  25رفضـــــت احملكمة احلجة املقدمة من نظام الفصـــــل العنصـــــ ي يف جنو  أف يقيا أبن املادة 
احلاالت اليت يشــــــر ق ار جملس األمن فيها حتديدا  إىل الفصــــــل الســــــابع )فصــــــل امليثاق الذي يتناول آليات 

. وأكد هذا االســـتنتاج أن جمللس األمن احلق يف إصـــدار (71)لم واإلخالل ب (اإلنفاذ للتصـــدي لتهديد الســـ
ق ارات ملزمة قانوان خارج إطار الفصـــــل الســـــابع، مما يكفل فعاليت  يف ف ض االمتثال لق ارات جملس األمن 

ألمم امل تلفـة اليت تتنـاول طائفـة من األزمات وانتهـاكات أحكـام القـانون الدو  وعدم االمتثـال لق ارات ا
 املتحدة السابقة.

اختبارا قانونيا ســـــــــليما لتحديد  انميبياواثنيا، اســـــــــتنبطت حمكمة العدل الدولية يف فتواها بشـــــــــأن  - 53
يكون، تبعا لذلك، “ ق ارا  ”احلاالت اليت تشكل فيها العبارات املست دمة يف ق ار صادر عن جملس األمن 

احملكمة أن  ال بد من حتليل العبارات املســـــت دمة يف ملزما  للدول األعضـــــا  يف األمم املتحدة. وأوضـــــحت 
 ق ار جملس األمن بدقة من أجل تقييم طابعها امللزم قانوان، مبا يف ذلك 

 أحكام الق ار اليت ينبغي تفسرها • 
 واملناقشات املؤدية إىل ذلك • 
 وأحكام امليثاق اليت احت ج هبا • 
 .(72)ومجيع الظ و  األخ ى ذات الصلة • 
، اســــتع ضــــت حمكمة العدل الدولية العبارات املســــت دمة لصــــياغة ق ار انميبياالفتوى الصــــادرة بشــــأن ويف 

املتعلق بناميبيا بعد انتها  والية نظام الفصـــــــــــل العنصـــــــــــ ي يف جنو  أف يقيا  (1970) 276جملس األمن 
من الق ار تلزمان قانوان مجيع الدول األعضـــــــــــــــا  يف األمم  5و  2أبن الفق تني وقضـــــــــــــــت احملكمة  عليها.

  (73)“اا وتنفيذمهماليت يقع عليها ابلتا  واجب القبول هب”املتحدة 
استم ار وجود جنو  أف يقيا جملس األمن، أن “ يعلن”، (1970) 276من الق ار  2يف الفق ة  • 

 يف انميبيا غر قانوين
إىل االمتنـــــــاع عن “ يـــــــدعو اجمللس مجيع الـــــــدول”، (1970) 276من الق ار  5يف الفق ة  • 

 .2تعامل مع جنو  أف يقيا يتعارض مع مضمون الفق ة  أي
وق  القائل إن العبارات املســـت دمة يف ق ار جمللس األمن إلصـــدار إعالن أو لطلب ويتبن املق ر اخلاص امل

 . 25إج ا   من دولة عضو، أو للحكم بعدم مش وعية حالة ما، ي ج   أن تكون مبثابة ق ار مبفهوم املادة 
املرتتبة على  ، مســـــألة املســـــؤولية القانونيةانميبياواثلثا ، تناولت احملكمة صـــــ احة، يف فتواها بشـــــأن  - 54

من امليثاق، يكون ذلك  25وأفادت أبن ، عندما يت ذ جملس األمن ق ارا مبقتضــــــــــــــى املادة  اجملتمع الدو .

__________ 

ا يف انميبيا فتوى حمكمة العدل الدولية املتعلقة ابآلاثر القانونية املرتتبة ابلنســـــــــــــبة للدول على اســـــــــــــتم ار وجود جنو  أف يقي] (71) 
 Legal Consequences for States of the Continued([1970) 276)أف يقيــا اجلنوبيــة الغ بيــة( رغم ق ار جملس األمن 

Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, para. 113. 
 .114امل جع نفس ، الفق ة  (72) 
 .115امل جع نفس ، الفق ة  (73) 

https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
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. وأوضــــــــــــــحت احملكمة بعد ذلك واجب اجملتمع الدو  يف (74)الق ار ملزما  قانوان جلميع الدول األعضــــــــــــــا 
 ق ارا ملزما بشأن عدم مش وعية حالة ما.املسا لة يف حال أصدرت هيئة خمتصة من هيئات األمم املتحدة 

، ويرتتـب على أعضــــــــــــــــا  األمم املتحـدة “ال ميكن أن تظـل حـالـة كهـذه بـدون عواقـب”وقضــــــــــــــــت أبنـ   
هذا الق ار ينطوي على أث  قانوين، أال وهو وضــــــــع حد ”واتبعت قائلة إن  “.بوضــــــــع حد هلا…  التزام”

 .(75)“حلالة غر قانونية
ج ت يف اآلونة األخرة يف جملس األمن بشأن الطابع امللزم لق ارات اجمللس  وتشر املناقشات اليت - 55

يف  إىل أن بعض ا من أعضائ  ال ائدين يقبلون أبن ت تب هذه الق ارات التزامات قانونية على الدول األعضا 
، 2019ف الل دورة اســتثنائية مك ســة للشــ ق األوســط عقدها جملس األمن يف متوز/يولي   األمم املتحدة.

تط ق املمثـل الدائم ألملانيـا يف بيـان ، على وج  التحـديد، إىل الطبيعـة امللزمة للق ارات اليت اختذها اجمللس 
  (2016) 2334بشأن االحتالل اإلس ائيلي لألرض الفلسطينية، مع اإلشارة بصفة خاصة إىل الق ار 

ونعترب تلـك الق ارات قـانوان  دوليـا  ملزما .  نؤمن بق ارات األمم املتحـدة وجملس األمن.”  
ــــدو ، وال نؤمن جبربوت األقوى  - (2016) 2334ون ى أن الق ار  .ونؤمن بقوة القــــانون ال

هو قـــانون ملزم، وهـــذا هو  - ار اختـــذه جملس األمن ونكتفي بـــذك ه دون غره ألنـــ  أحـــدث ق
 .(76)“التوافق الدو  يف اآلرا 

وأع بت املمثلة الدائمة للمملكة املتحدة، اليت تكلمت بعد املمثل الدائم ألملانيا، عن موافقتها  - 56
 على رأي  املتعلق ابلطابع امللزم لق ارات جملس األمن 

وحنن نشـــــــــــاط ه رأي   قال  املمثل األملاين عن القانون الدو .أود فقط أن أركز على ما ”  
يف أن جملس األمن مســــؤول عن صــــون الســــلم واألمن الدوليني ونتفق مجيعا  على أن النزاع الع يب 

ولذلك، من الصــوا  أننا اختذان ق ارات حول  اإلســ ائيلي يشــكل  ديدا  للســلم واألمن الدوليني.
تلك الق ارات. وإننا نتحمل مجيعا املســــــــــــؤولية عن تنفيذها، على هذا املوضــــــــــــوع. وحنن ملزمون ب

فذلك ابلفعل هو األساس الذي ي تكز علي  عمل  غ ار ما نفعل  متاما  ... بشأن مواضيع أخ ى.
 .(77)“جملس األمن

وي ى املق ر اخلــاص أن مجيع ق ارات جملس األمن اليت حتكم بعــدم مشـــــــــــــــ وعيــة املســـــــــــــــتوطنــات  - 57
عدم مشــــــ وعية ضــــــم إســــــ ائيل القدس الشــــــ قية وتقاعس إســــــ ائيل عن التقيد التام ابلتزاما ا اإلســــــ ائيلية وب

إعالان بشأن أي جانب من جوانب االحتالل فيها اجمللس صدر يالقانونية مبوجب القانون الدو ، أو اليت 
من هذه الق ارات وعدم التقيد أبي  اإلس ائيلي، هي ق ارات ملزمة يتعني على إس ائيل أن متتثل ألحكامها.

 على مجيع الدول األعضا  األخ ى. ،يف حدود امليثاق ،يلقي مبسؤولية إنفاذها
 

__________ 

 .116امل جع نفس ، الفق ة  (74) 
 .117امل جع نفس ، الفق ة  (75) 
 (76) Heusgen, statement at the Security Council open debate on the Middle East. 
 (77) Karen Pierce, Permanent Representative of the United Kingdom to the United Nations, “Political and 

economic progress in Israel and the Occupied Palestinian Territories”, speech at the Security Council briefing 

on the situation in the Middle East, 23 July 2019. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
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 عدم املساءلة عن كيفية إدارة إسرائيل عملية االحتالل -ابء  
عاما ، وهو أطول احتالل ح يب يف  52لقد احتلت إســ ائيل األراضــي الفلســطينية لفرتة تزيد عن  - 58

األوىل هي أن إدارة إســ ائيل عملية االحتالل قد  وقد اتســم هذا االحتالل بســمتني مميزتني. املعاصــ .عاملنا 
اتسمت ابنتهاكات عديدة ومتعمدة وجسيمة للقانون الدو ، مبا يف ذلك القانون اإلنساين وقانون حقوق 

، A/73/447غر قانوين )فضــــــم األراضــــــي احملتلة، ســــــوا  حبكم القانون أو حبكم الواقع، هو أم   اإلنســــــان.
(. وإنشـــــــــا  مســـــــــتوطنات مدنية يف األرض احملتلة يعد انتهاكا  جســـــــــيما  ألحكام 59إىل  24الفق ات من 

. وقد (79)وج مية ح   مبوجب نظام روما األســـــــاســـــــي للمحكمة اجلنائية الدولية (78)اتفاقية جني  ال ابعة
ج أن موقع جدار الفصــــــل يف األرض الفلســــــطينية احملتلة ووجوده الدائم واملســــــتم  يشــــــكالن انتهاكا اســــــت نت

. وأفادت تقاري  صـــــــــــــــادرة عن األمم املتحدة أبن من احملتمل أن تكون إســـــــــــــــ ائيل قد (80)للقانون الدو 
 A/HRC/12/48ارتـكـبــــــــت جـ ائـم حـ   أثـنــــــــا  عـمـلـيــــــــا ــــــــا الـعســــــــــــــــكـ يــــــــة املـ ـتـلـفــــــــة يف غـزة )انـظـ  

(. واالنتهاكات املتعددة واملنهجية حلقوق اإلنســــــــــــان قد و ثقت A/HRC/40/74و  A/HRC/29/CRP.4 و
بشـــكل معقول من قبل األمم املتحدة واملدافعني الدوليني واإلســـ ائيليني والفلســـطينيني عن حقوق اإلنســـان 

االحتالل يف حــد ذاتــ  قــد أصــــــــــــــب  (. وخلص املق ر اخلــاص فيمــا ســـــــــــــــبق إىل أن A/HRC/40/43)انظ  
قانوين، ابلنظ  إىل ما ي تكب  من انتهاكات صــــــــــارخة للمباديت األســــــــــاســــــــــية لقوانني االحتالل احلديثة  غر

 (.A/72/556)انظ  
قية على إســــــــ ائيل واثنيا، لقد أبدى اجملتمع الدو  إحجاما شــــــــديدا عن ف ض أية مســــــــا لة حقي - 59

وإزا  العــدد الكبر من الق ارات اليت أصـــــــــــــــ ت فيهـا  الحتالهلــا الــدائم وانتهــاكــا ــا اخلطرة للقــانون الــدو .
هيئات األمم املتحدة على أن توق  إســــــــ ائيل احتالهلا وتضــــــــع حدا  ملشــــــــ وعها االســــــــتيطاين وترتاجع عن 

قوق اإلنســــــــــان وحتقق يف ج ائم احل   املزعومة ضــــــــــمها القدس الشــــــــــ قية وحترتم مجيع التزاما ا يف جمال ح
وتيسـ  عودة الالجئني الفلسـطينيني وتزيل ع اقيلها اليت تعرتض اإلعمال الكامل حلق الفلسـطينيني يف تق ي  

وكانت إســـــــ ائيل حمقة يف تقدي ها أن اجملتمع  املصـــــــر، ما زالت إســـــــ ائيل تقاوم بشـــــــدة التوجيهات الدولية.
 تفتق  إىل اإلرادة السياسية لف ض حد إلفال ا من العقا . -ول الصناعية الغ بية وال سيما الد -الدو  

وكما كتب الصــــــــــحفي  ونتيجة لذلك، فإن إســــــــــ ائيل اندرا ما واجهت عواقب رادعة لســــــــــلوكها الشــــــــــ س.
ال يوجد بلد يضــــــــــاهي إســــــــــ ائيل يف االعتماد على الدعم املقدم من اجملتمع ”اإلســــــــــ ائيلي جدعون ليفي  

 .(81)“، ومع ذلك، فهي تسم  لنفسها أبن تتحدى العامل أبسلو  ال     علي  سوى قلة قليلةالدو 
 

 قرارات جملس األمن   
 لقد تص فت إس ائيل طوال فرتة احتالهلا يف حتد مباش  لعدد من ق ارات جملس األمن ومق رات . - 60

__________ 

 ( )أ(.4) 85من اتفاقية جني  ال ابعة؛ والربوتوكول اإلضايف األول، املادة  49املادة  (78) 
 ‘(.8)’( ) ( 2) 8نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة  (79) 
 (80) Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 2004, p. 136, para. 142. 
 (81) Gideon Levy, “Netanyahu’s right: the occupation can actually go on forever”, Haaretz, 25 September 2016. 

https://undocs.org/ar/A/73/447
https://undocs.org/ar/A/HRC/12/48
https://undocs.org/ar/A/HRC/29/CRP.4
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/74
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/43
https://undocs.org/ar/A/72/556
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 (1980) 478لق ار ، أعلن جملس األمن، يف ا1980يف آ /أغســــــــطس  - القدس الشاااااارقية - 61
أن ضـــــــم إســـــــ ائيل للقدس الشـــــــ قية حبكم القانون يف ذلك العام يعد الغيا  وابطال  وجيب إلغا ه فورا. وق ر 

ي إج ا ات أخ ى من جانب إســــــــ ائيل  د ، أبو“ ابلقانون األســــــــاســــــــي”جملس األمن عدم االعرتا  
، أكد 2016ويف كانون األول/ديســـــــــــــــمرب  يجة هلذا القانون، إىل تغير طابع ووضـــــــــــــــع مدينة القدس.كنت

ومع ذلك، وبعـد مضـــــــــــــــي ما يق   من أربعة  .(2016) 2334اجمللس جمددا ذلك الق ار ابختاذ الق ار 
، بل وأصــــــب  احتالهلا وضــــــمها للقدس (1980) 478عقود، ال تزال إســــــ ائيل تنتهك ق ار جملس األمن 

 الش قية أكث  رسوخا.
 465، و (1979) 452، و (1979) 446أكـد جملس األمن يف ق اراتـ   - املساااااااااااتوطنات - 62

 2334كذلك، يف ق اره   أن بنا  إســـــــــــــ ائيل املســـــــــــــتوطنات خيال  القانون الدو . وأكد اجمللس (1980)
 2334أن املســــتوطنات اإلســــ ائيلية تشــــكل انتهاكا صــــارخا مبوجب القانون الدو . ويف الق ار  (2016)
لبات  الســـــــابقة، أن على إســـــــ ائيل أن توق  فورا وعلى حنو كامل مجيع ، ذك  اجمللس، مك را مطا(2016)

األنشــــــــطة االســــــــتيطانية يف األرض الفلســــــــطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشــــــــ قية، وأن حترتم مجيع التزاما ا 
، خلصــت البعثة الدولية املســتقلة 2013ويف وقت ســابق، يف عام  القانونية يف هذا الصــدد احرتاما كامال.

 تقصي احلقائق اليت شك لها جملس حقوق اإلنسان للتحقيق يف آاثر بنا  املستوطنات اإلس ائيلية إىل أن ل
الت طيط للمستوطنات ومنوها ما زاال مستم ين ابلنسبة لكل من املستوطنات القائمة ”  

عية واهلياكل اجلديدة على ال غم من مجيع ق ارات األمم املتحدة ذات الصـــــــلة اليت تعلن عدم شـــــــ  
 (.100، الفق ة A/HRC/22/63“ )املستوطنات وتدعو إىل إ ائها

 2334ويف كــل تق ي  من التقــاري  الفصـــــــــــــــليــة الثالثــة األخرة املقــدمــة إىل جملس األمن عن تنفيــذ الق ار 
، ذك  منسـق األمم املتحدة اخلاص لعملية السـالم يف الشـ ق األوسـط واملمثل الشـ صـي لألمني (2016)

العام لدى منظمة التح ي  الفلســـطينية والســـلطة الفلســـطينية، فيما يتعلق ابلتوجيهات اليت أصـــدرها اجمللس 
لتحقيق ذلك خالل الفرتة  مل ت ت ذ أي خطوات”إىل إســــــــــ ائيل لوق  مجيع األنشــــــــــطة االســــــــــتيطانية أن   

وبدال من ذلك، ووفق ما أشــــــــــار إلي  ســــــــــابقا  املنســــــــــق اخلاص، واصــــــــــلت احلكومة  “.املشــــــــــمولة ابلتق ي 
. ويف (82)اإلســـــــ ائيلية اإلعالن عن خطط هامة إلقامة وحدات ســـــــكنية اســـــــتيطانية وعن بد  أعمال البنا 

؛ أما اليوم، فهنا  (83)بية وقطاع غزةمســتوطن إســ ائيلي يف الضــفة الغ   99 000، كان هنا  1983عام 
 .(84)يف املائة 550مستوطن، وهو ما ميثل زايدة بنسبة تتجاوز  650 000

__________ 

 (82) Nickolay Mladenov, Special Coordinator for the Middle East Peace Process, statement at the Security 

Council briefing on the situation in the Middle East, 20 June 2019; and Nickolay Mladenov, Special 

Coordinator for the Middle East Peace Process, statement at the Security Council briefing on the 

implementation of resolution 2334 (2016), 20 September 2019. 
 (83) Foundation for Middle East Peace, “Comprehensive settlement population, 1972-2011”,  ؛ ميكن االطالع علي

 ./https://fmep.org/resource/comprehensive-settlement-population-1972-2010  على ال ابط التا 
 (84) Peace Now, “Population”, Settlements Watch database   ميكن االطالع علي  على ال ابط التا ،https://peacenow. 

org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population ؛Peace Now, “Jerusalem”, Settlements Watch 

database, ـــــــتــــــــا   ميـــــــ ـــــــط ال ـــــــ اب  /https://peacenow.org.il/en/settlements-watchكـــــــن االطـــــــالع عـــــــلـــــــيــــــــ  عـــــــلـــــــى ال

settlementsdata/jerusalem. 
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أكد جملس األمن املبدأ القانوين الذي ينص على أن االستيال  على أراضي الغر ابلقوة  - الضم - 63
ومع أن جملس  .(2016) 2334غر جائز، يف ما ال يقـل عن مثاين منـاســـــــــــــــبـات، كان آخ ها يف ق اره 

 1981وم تفعات اجلوالن الســـــورية يف عام  1980الشـــــ قية يف عام  األمن قد أدان ضـــــم إســـــ ائيل للقدس
نع قياد ا  ابعتبارمها إج ا ين غر قانونيني، فإن إســـــــــــ ائيل مل ترتاجع عن عملييت الضـــــــــــم حبكم القانون ومل مت 
الســــياســــية من تكثي  عملية ضــــمها للضــــفة الغ بية حبكم األم  الواقع من خالل االســــتم ار يف مصــــادر ا 

وعالوة على ذلك، تواصـــل القيادة اإلســـ ائيلية الســـياســية  ي وتنفيذ مشـــاريعها االســـتيطانية املتنامية.لألراضـــ
، A/73/447اإلع ا  ابنتظام عن أتييدها لضــــم أجزا  من الضــــفة الغ بية، أو ضــــمها كلها، بصــــورة رمسية )

، أعلن رئيس وزرا  إســـــــــــــــ ائيل، بنيامني نتنياهو، أن  إذا عاد إىل 2019مرب (. ويف أيلول/ســـــــــــــــبت58الفق ة 
 .(85)“مناطق حيوية أخ ى”منصب  فإن حكومت  ستضم غور األردن و 

 (1980) 476، أكد جملس األمن جمددا يف ق اره 1980يف عام  - االحتالل وعدم االمتثال - 64
ويف الق ار  .1967الضـــــ ورة امللحة إل ا  االحتالل املطو ل لألراضـــــي الع بية اليت حتتلها إســـــ ائيل منذ عام 

ذات ، ذك  اجمللس أن  يشــــــــجب بشــــــــدة اســــــــتم ار إســــــــ ائيل، الســــــــلطة القائمة ابالحتالل، يف رفض التقيد 
. وبعد انقضـــا  شـــه ين، أشـــار اجمللس يف ابلق ارات ذات الصـــلة الصـــادرة عن جملس األمن واجلمعية العامة

، وأكد جمددا تصــــــميم  على النظ  (1980) 476إىل أن إســــــ ائيل مل متتثل للق ار  (1980) 478الق ار 
العملية، وفقا ألحكام امليثاق ذات الصــــلة، من أجل ضــــمان التنفيذ الكامل ألحكام  يف الســــبل والوســــائل

وبعــد م ور حنو أربعــة عقود، ال يزال حتــدي  ، يف حــالــة عــدم امتثــال إســـــــــــــــ ائيــل هلــا.(1980) 476ق اره 
عتمد أية وسائل لوق  االنتهاكات املستم ة ألحكام القانون ، ومل ت  إس ائيل جمللس األمن يتواصل دون رادع

 الدو ، ومن الواض  متاما  أن املناشدات والتحذي ات الدبلوماسية إل ا  االحتالل غر فعالة.
 

 دعوات األمم املتحدة لفرض املساءلة  

إىل كفالة املســـــــــــــــا لة وإ ا   ةخمتلفحمافل ويف ة كثر أحيان  دعت األمم املتحدة اجملتمع الدو  يف  - 65
 اإلفالت من العقا  فيما يتعلق ابالحتالل اإلس ائيلي.

تقاري  رئيسية مستقلة أج يت بتكلي  من جملس حقوق اإلنسان  ةوكان املوضوع الثابت يف أربع - 66
إس ائيل اخلطرة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، وض ورة كفالة مسا لة هو انتهاكات  2009منذ عام 

. ففي التق ي  الذي صـــــدر بشـــــأن النزاع يف غزة يف (86)حالة اســـــتثنائيةمتثل  ا أب إســـــ ائيل، وانتشـــــار تصـــــو ر  
ال غن عن  لتحقيق  اأســــاســــيشــــكالن العدالة واحرتام ســــيادة القانون ”، ذ ك  أن  2009-2008الفرتة 

فحالة اإلفالت من العقا  اليت طال أمدها أوجدت أزمة عدالة يف األرض الفلســــــــطينية احملتلة،  لســــــــالم.ا
 2013(. ويف تق ي ها الصـــــادر يف عام 1958 ، الفق ةA/HRC/12/48“ )وهو ما يتطلب اختاذ إج ا ات
إىل ضــمان ”ســ ائيلية، دعت البعثة الدولية املســتقلة لتقصــي احلقائق إســ ائيل عن آاثر بنا  املســتوطنات اإل

، A/HRC/22/63“ )وإ ا  سياسة اإلفالت من العقا ... ف ض املسا لة الكاملة عن مجيع االنتهاكات 
انتشــار ”أن النزاع يف غزة، أ ع   عن القلق بســبب بشــ 2014ويف التق ي  الصــادر يف عام  (.114 الفق ة

__________ 

 (85) Times of Israel, “Netanyahu: after Jordan Valley and settlements, I’ll annex other ‘vital areas’”, 16 

September 2019. 
 (86) Alessandro Tonutti, International Commissions of Inquiry and Palestine: Overview and Impact – Study 

Analysis (Ramallah, Al-Haq Centre for Applied International Law, 2016). 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/A/73/447
https://undocs.org/ar/S/RES/476%20(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/478%20(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/476%20(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/476%20(1980)
https://undocs.org/ar/A/HRC/12/48
https://undocs.org/ar/A/HRC/22/63
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ســـــــــيادة اإلفالت من العقا  ابلنســـــــــبة جلميع انتهاكات القانون الدو  اإلنســـــــــاين والقانون الدو  حلقوق 
وجيب على إســــــ ائيل أن تغر ســــــجل ســــــلوكها ... اإلنســــــان اليت يزعم أن القوات اإلســــــ ائيلية قد ارتكبتها 

(. 664 ، الفق ةA/HRC/29/CRP.4) ...“فيمــا يتعلق مبســــــــــــــــا لــة امل ــالفني البــائس يف اآلونــة األخرة 
بشــــأن االحتجاجات اليت شــــهد ا غزة يف عام  2019وعالوة على ذلك، خلص التق ي  الصــــادر يف عام 

إج ا  حتقيقات جدية ومقاضـــاة القادة واجلنود حكومة إســـ ائيل تقاعســـت ابســـتم ار عن ”إىل أن  2018
ندرة تدابر املســــــــــا لة يف أعقا  عملييت ال صــــــــــاص املصــــــــــبو  واجل   ”وأن “ على اجل ائم واالنتهاكات

الصــــــــــامد ... تلقي بظالل من الشــــــــــك على مدى اســــــــــتعداد الدولة لتمحيص أفعال القادة العســــــــــك يني 
 (.111 ، الفق ةA/HRC/40/74“ )واملدنيني

ويف السنوات األخرة، شددت كل من اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان على ض ورة ف ض  - 67
ودعت اجلمعية العامة يف الق ار املتعلق ابملستوطنات  املسا لة من قبل إس ائيل، السلطة القائمة ابالحتالل.

وضــع تدابر للمســا لة، وفقا للقانون الدو ، يف ضــو  اســتم ار عدم االمتثال ]من  اإلســ ائيلية إىل النظ  يف
جانب إســــــــ ائيل[ للمطالبات بضــــــــ ورة التوق  التام والفوري عن مجيع أنشــــــــطة االســــــــتيطان )ق ار اجلمعية 

عن جزع ،  2019  جملس حقوق اإلنسان يف آذار/مارس (. وابملثل، فقد أع  6، الفق ة 73/98العامة 
واالنتهاكات  1949ض ورة أن حتق ِّق الدول يف االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جني  لعام ”وشدد على 

اخلطرة األخ ى للقانون الدو  اإلنســـاين وأن تالحقها قضـــائيا  من أجل وضـــع حد لإلفالت من العقا ، 
)انظ  ق ار جملس حقوق “ لة احرتام تلك الصـــــــــــــــكو  وتعزيز املســـــــــــــــا لة الدوليةوأن تتقيد ابلتزاما ا بكفا

 (. 40/13اإلنسان 
ولقد تط ق األمني العام أيضــــــــا إىل مســــــــألة اإلفالت من العقا  وغيا  مســــــــا لة إســــــــ ائيل عن  - 68

 مون، مبا يلي  -، ص ح األمني العام السابق، ابن كي 2016ففي عام  إدار ا عملية االحتالل.
يؤدي عدم املســـــــــــــــا لة عن االنتهاكات الســـــــــــــــابقة إىل تفاقم غيا  أي حت   هام حنو   

التوصل إىل حل سياسي واستفحال االنتهاكات اجلارية للقانون الدو  حلقوق اإلنسان والقانون 
، A/71/364من العقا  األولوية القصوى ) الدو  اإلنساين، وجيب أن يكون التصدي لإلفالت

 (.6 الفق ة
وكان غيا  املســـــــا لة أحد الشـــــــواغل األســـــــاســـــــية أيضـــــــا  ملفوض األمم املتحدة الســـــــامي حلقوق  - 69

(، اســـــتع ض A/HRC/35/19) 2017ويف تق ي  شـــــامل عن املســـــا لة صـــــادر يف حزي ان/يوني   اإلنســـــان.
توصــــــــية أصــــــــدر ا اآلليات املعنية يف جملس حقوق  551املفوض الســــــــامي الســــــــابق، زيد رعد احلســــــــني، 

لتحديد مدى امتثال وتعاون إســـــــــــ ائيل فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنســـــــــــان يف  2009اإلنســـــــــــان منذ عام 
توصـــــية بشـــــأن املســـــا لة  178فقط من أصـــــل ني وقد نفذت إســـــ ائيل توصـــــيت األرض الفلســـــطينية احملتلة.

 يف املائة(. 90توصــــية ) 168وإمكانية اللجو  إىل القضــــا ، كما نفذت مثانية منها تنفيذا جزئيا، ومل تنفذ 
 وابملثل، أفادت التقاري  أبن ســـــجل إســـــ ائيل هزيل فيما يتعلق ابالمتثال لتنفيذ التوصـــــيات املتعلقة ابعتقال

يف  100يف املائة منها مل تنفَّذ، ومثانية يف املائة نـ ف ِّذت جزئيا( واملســــتوطنات ) 91واحتجاز الفلســــطينيني )
ويف اجملموع، فقد نفذت إســـــــــــــــ ائيل تنفيذا  يف املائة منها مل تنفَّذ(. 97املائة منها مل تنفَّذ( وح ية التنقل )

ويف اســـتنتاجات ، ذك    ا واملتعلقة حبقوق اإلنســـان.كامال أقل من نصـــ  يف املائة من التوصـــيات املقدمة هل
جيب أن يعرت  مجيع أصــــــــــحا  املصــــــــــلحة أبن االمتثال للقانون ”املفوض الســــــــــامي اجملتمع الدو  أبن   

 (.81)امل جع نفس ، الفق ة “ الدو  ش ط ال غن عن  لتحقيق السالم

https://undocs.org/ar/A/HRC/29/CRP.4
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/74
https://undocs.org/ar/A/RES/73/98
https://undocs.org/ar/A/RES/73/98
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/40/13
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/40/13
https://undocs.org/ar/A/71/364
https://undocs.org/ar/A/HRC/35/19
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(، قدمت املفوضـة السـامية A/HRC/40/43عن املسـا لة ) 2019ويف تق ي  ن شـ  يف آذار/مارس  - 70
احلالية الســـيدة ميشـــيل ابشـــليت تفاصـــيل عن منط اإلفالت من العقا  الطويل األمد طوال فرتة االحتالل 

 اإلس ائيلي، مبا يف ذلك ما يلي 
 ي اإلســــــــــ ائيلي أغلق عددا من حيث أشــــــــــارت إىل أن املدعي العام العســــــــــك - 2014يف غزة  • 

امللفات دون إج ا  أي حتقيق جنائي فيها رغم انطوائها على ادعا ات خطرة وعلى أدلة ظاه ة 
 الوجاهة تثبت حدوث انتهاكات للقانون الدو 

حيث أشـــــــارت إىل اســـــــت دام قوات األمن اإلســـــــ ائيلية املف ط للقوة  - 2019-2018يف غزة  • 
عدد كبر من املتظاه ين الفلســــــــطينيني يف ســــــــياق غر متصــــــــل أبعمال أدى إىل مقتل وج ح  مما

 عدائية
حيث أشــــــــــــارت إىل اســــــــــــتشــــــــــــ ا  مناخ الت وي   -فيما خيص املدافعني عن حقوق اإلنســــــــــــان  • 

 والتهديدات واعتقاالت املدافعني عن حقوق اإلنسان ونشطا  اجملتمع املدين من جانب إس ائيل.
ي ها مســـــؤولية اجملتمع الدو  عن اختاذ التدابر الالزمة حلفز الدول على وانقشـــــت املفوضـــــة الســـــامية يف تق  

عدم املســــا لة يقوض ف ص  ”...واختتمت مناقشــــتها مؤكدة أن  التصــــ   وفقا للقانون الدو  اإلنســــاين.
رأس ”وحثت على أن التصدي لإلفالت من العقا  جيب أن يكون على “ حتقيق السلم واألمن الدائمني

 (.54)امل جع نفس ، الفق ة  “األولوايت
ت اجملتمع فلقد صـــــــــــو   واملفارقة البي نة فيما يتعلق ابملســـــــــــا لة ملفتة للنظ  بقدر ما هي مأســـــــــــاوية. - 71

الدو  يف مناســـــــبات عديدة، وهو على دراية اتمة، لصـــــــاحل ق ارات يف حمافل األمم املتحدة، أو قَبِّل تقاري  
كبار مســــؤو  األمم املتحدة أق ت ابلنقص احلاد يف املســــا لة مق وان عامة من جلان التحقيق املســــتقلة ومن  

ومع  بكث ة اإلفالت من العقا  الذي مي ز إدارة إســــــــــ ائيل عملية االحتالل املســــــــــتم ة منذ مخســــــــــة عقود.
ة امللزمة ذلك، أظه  اجملتمع الدو  فتورا  اســــــــــــتثنائيا  يف إنفاذ ما ت لزِّم  ب  قوانين  وق ارات  والتزامات  اإلنســــــــــــاني

ولذا فإن من الض وري التسا ل عما إذا كان جيب علينا أن نقبل ببساطة، فيما يتعلق  وسوابق  السياسية.
 هبذا االحتالل، أن القانون الدو  مييل إىل القوة أكث  من ميل  إىل العدالة.

 
 التدابري املضادة بوصفها وسيلة إلهناء اإلفالت من العقاب -جيم  

التدابر املضـــادة هي أداة مشـــ وعة وفعالة وشـــائعة االســـت دام يف الســـياســـة الدولية والدبلوماســـية  - 72
إلجبار الدول واملنظمات املتعنتة على االمتثال للقانون الدو  والك  عن التســـــــــــــبب ابلضـــــــــــــ ر اجلســـــــــــــيم 

لى تصــ   غر وال يقصــد ابلتدابر املضــادة أن تت ذ كشــكل من أشــكال العقا  أو االنتقام ع لآلخ ين.
وهي جيب أن تكون موجهة ضـــد الدولة  مشـــ وع، ولكنها تت ذ ردا  على فعل متعمد ســـابق غر مشـــ وع.

املعتدية، وينبغي أن تكون قابلة لل جوع عنها عقب تقومي الدولة ســــلوكها بدرجة ملحوظة، وجيب أن حترتم 
تزامات املتعلقة حبقوق اإلنســــان(، وجيب ميثاق األمم املتحدة )مبا يف ذلك مجيع االلتزامات اإلنســــانية واالل

. ويف حالة ارتكا  دولة أو منظمة انتهاكا جســــــــــيما اللتزام ما  اه اجملتمع (87)أن تكون متناســــــــــبة وفعالة
الدو ، ال متلك الدول األخ ى الســـــــلطة فحســـــــب، بل إ ا ملزمة أيضـــــــا ابختاذ تدابر مضـــــــادة. وتشـــــــمل 

__________ 

 ,Jeremy Matam Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law (New Yorkعــامــة  انظ ، بصـــــــــــــــفــة  (87) 

Cambridge University Press, 2007). 

https://undocs.org/ar/A/HRC/40/43
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م ة للقانون الدو ، مبا يف ذلك االنتهاكات اجلســـــــــــــــيمة للقانون االنتهاكات اجلســـــــــــــــيمة خمالفة القواعد اآل
 الدو  اإلنساين، اليت تسود بكث ة يف األرض الفلسطينية احملتلة.

وتشــمل التدابر املضــادة الشــائعة االســت دام يف العامل احلديث ما يلي  )أ( املســاعي الدبلوماسـية  - 73
اســــــية؛ )ج( اجلزا ات التجارية؛ )د( ختفيض أو تعليق التعاون والتصــــــ حيات العلنية؛ ) ( اجلزا ات الدبلوم

واملســـــــــاعدة؛ )ت( اجلزا ات املالية واالقتصـــــــــادية؛ )و( حظ  ال حالت اجلوية؛ )ز( حظ  توريد األســـــــــلحة؛ 
القيود على السف . ويف السنوات األخرة، ط ب قت التدابر املضادة من أجل تعزيز الدميق اطية وحقوق  )ح(

النهوض بســـيادة القانون، ومعارضـــة الضـــم والعدوان، ومكافحة اإلرها ، والتصـــدي لألخطار اإلنســـان، و 
اليت  دد الســــالم واألمن الدوليني، ومعاجلة األزمات اإلنســــانية اخلطرة، ومحاية األقليات الضــــعيفة، وإ ا  

 النزاعات واحل و  األهلية.
ابر املضــادة واجلزا ات، وهي  )أ( ف ض تغير وقد حدد فقها  القانون ثالثة مقاصــد رئيســية للتد - 74

يف سلو  الدولة أو املنظمة املستهدفة؛ ) ( تقييد مشاركة الدولة أو املنظمة املستهدفة يف أنشطة حمظورة؛ 
و )ج( تنبي  الدولة أو املنظمة املســـــــــــتهدفة أو وصـــــــــــمها فيما يتعلق ابنتهاكا ا القوانني أو املعاير الدولية. 

  (88)أكث  فعالية يف احلاالت التاليةتكون تدابر املضادة واجلزا ات  أن الوتبني  
فهذه الدول مع ضـة خلسـارة  - استهداف األصدقاء والشركاء املرتبطني بعالقات جتارية وثيقة • 

ويعكس ذلك استعداد  أكرب من خسارة الدول اليت يكون لديها عالقات حمدودة أو خصومات.
الرتاجع يف وج  ضــــــغوط احللفا  بســــــبب أمهية العالقة النطاق ســــــع الدول املنضــــــمة إىل حتال  وا

 نطاقا. األوسع
على القادة  - الدميقراطيات أكثر اساااااااااااتجابة  للتدابري املضااااااااااااادة من النظم االساااااااااااتبدادية • 

الدميق اطيني إيال  قدر أكرب من االهتمام لل أي العام احمللي واملؤســـــــســـــــات احمللية املســـــــتقلة، اليت 
 م ن العالقات الدولية احلسنة.غالبا  ما تث

إذا كان اهلد  هو تغير الســـــياســـــات الســـــلوكية،  - اجلزاءات ذات األثر األقصااااى هي األ ع • 
فإن التكالي  االقتصــــــــــادية امل تفعة النامجة عن التدابر املضــــــــــادة أو اجلزا ات تكون األجنع. وقد 

كنها جيب أن تتصـــاعد بســـ عة تعمل اجلزا ات البســـيطة بشـــكل جيد بوصـــفها إشـــارات أولية، ول
 إذا مل تؤدِّ إىل تغير السلو  املستهد .

فالتعاون من جانب  - التعاون الدويل بدرجة عالية مهٌم، ولكنه ليس دائما ضاااااااااااما  للنجا  • 
 منظمة دولية تضم يف عضويتها حتال  البلدان والدولة املستهدفة يزيد من ف ص النجاح.

فف ض أي جزا  كان ال يضمن حتقيق املبتغى.  - ناسبة أمر أساسياختيار التدابري املضادة امل • 
 ومفتاح النجاح يكمن يف فهم نقاط الضغط احلساسة للدولة أو املنظمة املستهدفة.

فذلك يتي  دعم ا عام ا أقوى، ويوضـــ  ماهية  - ينبغي اإلعالن بوضااو  عن مقاصااد اجلزاءات • 
 ني مىت يتحقق النجاح أو مىت يلزم إج ا  تغيرات.التدابر املضادة اليت جيب است دامها، ويب

__________ 

 (88) Gary Clyde Hufbauer and others, Economic Sanctions Reconsidered, 3rd ed. (Washington, D.C., Peterson 

Institute for International Economics, 2007). 
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على اتفاقيات  2016وأدرجت اللجنة الدولية للصـــــــــــــليب األمح ، يف تعليقها الصـــــــــــــادر يف عام  - 75
جني ، ســـلســـلة من التدابر غر احلصـــ ية اليت ميكن أن تت ذها األط ا  املتعاقدة الســـامية بشـــكل ف دي 

   (89)الدو  اإلنساين، وهي كالتا و/أو مجاعي لضمان احرتام القانون 
 دبلوماسيالوار احلالمتثال يف سياق املتعلقة ابسائل املمناقشة  • 
 العلينالشجب االحتجاجات الس ية أو عرب  ةط الدبلوماسيو ممارسة الضغ • 
شـــــــــــــــ يك يف التحال  الابمتثال و/أو عمليات الت طيط املشـــــــــــــــرتكة العمليات املشـــــــــــــــرتكة رهن  • 

 هذه االنتهاكاتعلي  للحيلولة دون وقوع االتفاقيات  اهاليت تف ض اللتزاماتل
منا   للقانون على انتهاكات، كهجوم وقوع يف حالة العســــــــك يني التدخل مباشــــــــ ة لدى القادة  • 

 تحال الش يك يف قبل من وشك احلدوث ضد مدنيني 
إىل اللجنة الدولية لتقصــــــــــي احلقائق يف املســــــــــائل حســــــــــب مقتضــــــــــى احلال، ، بعينهاإحالة حالة  • 

 اإلنسانية
 ألط ا  املتعاقدة الساميةاب جتماعاالطلب  • 
سبق ارية أو رفض التصديق على اتفاقات اجلفاوضات امل تعليقتطبيق تدابر ال د املش وعة، مثل  • 

 الطوعية أو تعليقهاخفض املساعدات العامة تجارية، و المتيازات االأو عدم  ديد ، توقيعها
األســــــلحة، وف ض القيود التجارية واملالية، وحظ  توريد تدابر مضــــــادة مشــــــ وعة مثل حظ   إق ار • 

 واحلد من اتفاقات املعونة والتعاون أو تعليقها ،الطران
 اأو رفضه انقل األسلحة أو احلد منه تقييد عمليات • 
 جملس األمن أو اجلمعية العامةإحالة املسألة إىل هيئة دولية خمتصة، مثل  • 
تسوية معنية بهيئة أخ ى أي اإلمكان، إىل حمكمة العدل الدولية أو حسب ، معينةإحالة مسألة  • 

 املنازعات
 لقمع انتهاكات القانون اإلنسايناجلزائية تدابر الاللجو  إىل  • 
جســـــــــــــــيمة للقانون الدو   دعم اجلهود الوطنية والدولية لتقدمي املشـــــــــــــــتب  يف ارتكاهبم انتهاكات • 

 اإلنساين إىل العدالة.
وال يزال هنا  الكثر مما ميكن قول  بشـــــــــــأن جمموعة التدابر املضـــــــــــادة املناســـــــــــبة املوجودة مبتناول  - 76

وحيتفظ  اجملتمع الدو  لكفالة املسا لة ووضع حد لإلفالت من العقا  فيما يتعلق ابالحتالل اإلس ائيلي.
ويكفي القول اآلن إن اجملتمع  إلســـــــها  يف مناقشـــــــة هذه املســـــــألة يف تق ي  مقبل.املق ر اخلاص بف صـــــــة ا

وابلفعـل، فـإن هـذا  الـدو  ميلـك مقـدرة كبرة لكفـالـة التوصــــــــــــــــل إىل حـل إجيـايب ودائم وعـادل لالحتالل.
رغام ينتهي دون عمل اجملتمع الدو  على حنو حاســم دعما  للقانون الدو  والقيم املشــرتكة إل االحتالل لن

وكما ص ح حجاي إلعاد، املدي  العام ملنظمة بتسليم، وهي منظمة إس ائيلية  إس ائيل على الوفا  ابلتزاما ا.

__________ 

ــــــــظــــــــ    (89)   https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentIdان

=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD#_Toc452378926, para. 181 . 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD#_Toc452378926
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD#_Toc452378926
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD#_Toc452378926
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD#_Toc452378926
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لن تتوق   إس ائيل عن االضطهاد ابستيقاظها   ”2016رائدة حلقوق اإلنسان، أمام جملس األمن يف عام 
 .(90)“حنن حباجة إىل مساعدتكم...  ذات يوم مدركة وحشي ة سياسا ا

 
 اخلالصة -رابعا  

مل يشـــــــهد العامل املعاصـــــــ  احتالال يتواصـــــــل واجملتمع الدو  يعي متاما انتهاكات  اجلســـــــيمة للقانون  - 77
 الدو ، ويدر  أميا إدرا  نية احملتل الواضـــــــــحة واملع   عنها جهارا بضـــــــــم مناطق وف ض الســـــــــيادة الدائمة

املعاانة واحل مان اليت يعاين منها يف ظل االحتالل السكان  املشمولون ، ويعلم علم اليقني مبدى حجم عليها
ابحلماية، وال يبدي رغم ذلك أي اســـــــــــــــتعداد الختاذ إج ا ات بنا  على األدلة الدامغة املع وضـــــــــــــــة علي  

 والست دام األدوات القانونية والسياسية امللموسة والوفرة املتاحة ل  إل ا  الظلم.
تمع الدو  أيخذ على حممل اجلد مســـــــــــــــؤوليات  القانونية املتمثلة يف الوقو  يف وج  فلو كان اجمل - 78

األفعال غر املشـــــــــ وعة دوليا وإ ائها، لكان قد اســـــــــتنتج منذ وقت طويل أن إســـــــــ ائيل، الســـــــــلطة القائمة 
ولكان قد اســــــــت لص الدروس الضــــــــ ورية من  ابالحتالل، ليســــــــت جدية يف الســــــــعي إىل إ ا  االحتالل.

ديــد من ق ارات جملس األمن واجلمعيــة العــامــة اليت مل يتم الوفــا  هبــا، ومن طول مــدة االحتالل املف طـة، العــ
ومن عدد ال حيصـــــــــــــى من احلقائق على أرض الواقع، ومن جوالت املفاوضـــــــــــــات اليت مل حتقق أي هد . 

  دون تدخل الضـــم ســـيســـتدمي بشـــكل ال  اية ل -ولكان قد خلص إىل أن الوضـــع ال اهن هلذا االحتالل 
ولكان قد قبل أبن  دو  حاســـــم، وذلك بســـــبب عدم التكافؤ الصـــــارخ يف ميزان القوى على أرض الواقع.

ومثل هذا اجملتمع الدو  ميكن أن يت ذ  واجب  ليس اإلشــــــــــــ ا  على إدارة االحتالل، بل القضــــــــــــا  علي .
مضــــادة فعالة تكون مالئمة  اخلطوات احلكيمة والضــــ ورية للتوصــــل بشــــكل مجاعي إىل إعداد قائمة تدابر

وإذا ظلت الســـــــلطة القائمة ابالحتالل على إصـــــــ ارها، ميكن للمجتمع  ومتناســـــــبة مع الظ و  الســـــــائدة.
وســــــيدر   الدو  تصــــــعيد جمموعة التدابر املضــــــادة احملددة األهدا  اليت أعدها، إىل أن يتحقق االمتثال.

ر على ف ض املســــا لة يف هذه الظ و  ميكن أن حيســــنا إىل اجملتمع الدو  أن اختاذ التدابر اجل يئة واإلصــــ ا
يف املســــــــــــــتقبل أن يضــــــــــــــع عزم اجملتمع  متعنت   حد كبر الف ص اليت  عل من غر امل ج  أن يود  أي حمتل  

 الدو  على احملك.
  

 التوصيات -خامسا  
اهتا مبوجب يوصاااااااااااي املقرر اخلاص رن حكومة إسااااااااااارائيل ينبغي أن تتقيد تقيدا  ما ابلتزام - 79

ساااااااانة خالل فرتة  منية  52القانون الدويل، وأهنا ينبغي أن تنهي بشااااااااكل كامل االحتالل القائم منذ 
 ن الفلسطينيني من إعمال حقهم يف تقرير املصري.متك  أن معقولة و 

 ويوصي املقرر اخلاص رن يقوم اجملتمع الدويل مبا يلي: - 80
ا مع املادة األوىل املشرتكة بني اتفاقيات جنيف، اختاذ مجيع التدابري الضرورية، متشي )أ( 
من ميثااق األمم  25ساااااااااااؤولياة الدول عن األفعاال غري املشاااااااااااروعة دولياا واملادة مب املتعلقاةواملواد 

__________ 

 (90) Hagai El-Ad, Executive Director of B’Tselem, statement to the Security Council, 18 October 2018. 
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املتحدة، مبا يف ذلك التدابري املضااااااادة واجلزاءات، لكفالة احرتام إساااااارائيل، ومجيع األطراف األخر  
 لقانون الدويل إبهناء االحتالل؛التزاماهتا مبوجب ا ذات الصلة،

 هبا؛ السعي إلخضاع إسرائيل للمعايري الدولية اليت جيب على مجيع الدول االلتزام ) ( 
ملساااؤولني الساااياسااايني والعساااكريني اإلسااارائيليني على ااملسااااءلة التامة فرض كفالة  )ج( 

  الدويل يف األرض الفلسطينية احملتلة؛الذين يتحملون املسؤولية عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون 
اعتماد التوصااااااااية اليت أصاااااااادرها مفوض األمم املتحدة السااااااااامي الساااااااااب  حلقوق  )د( 

وينبغي للجمعيااة العااامااة أن تساااااااااااتخاادم سااااااااااالطاااهتااا مبوجااب  .2017اإلنساااااااااااااان يف حزيران يونيااه 
)أ( من ميثاق األمم املتحدة للحصول على فتو  من حمكمة العدل الدولية بشأن االلتزام  96 املادة

والسااالطات جملتمع الدويل اليت يتحملها االقانوين املفروض على إسااارائيل إبهناء االحتالل وااللتزامات 
 ن املساءلة ووضع حد لإلفالت من العقاب؛لضمااليت ميلكها القانونية 
إصادار تكليف رن جتر  األمم املتحدة دراساة عن مشاروعية ضام إسارائيل األرض  )هـ( 

 الفلسطينية واستمرار احتالهلا هلا.
 


