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رك الفوري ملواجهة قانون للتح املجتمع الدولي نسان الفلسطينية يدعو مجلس منظمات حقوق اإل

 سرائيلي" اإل ة"التسوي

 

الذي و " ةقانون "التسويالكنسيت اإلسرائيلي  رارإقبشدة نسان الفلسطينية مجلس منظمات حقوق اإليدين 

يل سرائإن استيالء إ فلسطينية خاصة. أراضبؤرة استيطانية مقامة على  55وحدة سكنية في  4,000يشرعن 

ال أن إ، 1967على األراض ي الفلسطينية شكل حجر األساس لسياستها في الضفة الغربية منذ احتاللها عام 

سرائيلي إتسخيرها ملشروع املسجلة و رة األراض ي الفلسطينية ملصادوقحة أخرى هذا القانون الجديد هو أداة 

 استيطاني غير قانوني.

 

 ، وزيرة الثقافة والرياضة، أن"ميري ريغيف" بمن فيهموذكر أعضاء من حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، 

حو وقالت "هذه هي الخطوة األولى ن إلسرائيل، ضم الضفة الغربية باتجاهإقرار القانون كان "خطوة تاريخية" 

رار مشروع القانون قبل إقو  1سرائيلية الكاملة على يهودا والسامرة."التسوية التامة، أي ممارسة السيادة اإل 

ولى سرائيلي بأن "هذه هي الخطوة األ ووزير التعليم اإل  "البيت اليهودي"وهو زعيم حزب  ،"نفتالي بينيت"قال 

 
 
حزب ام وقد ق 2فرض السيادة على األرض بدون السكان."و ن ونحو ضم الضفة الغربية عن حل الدولتي بعيدا

واملنطقة  "معاليه أدوميم"قانونية البتقديم مشروع قانون لضم الكتلة االستعمارية وغير  "البيت اليهودي"

الذين الفلسطينيين من البدو  8,000ويذكر أن هذه املنطقة تأوي أكثر من . سرائيلإل ( E1)املعروفة باسم 

تعكس سياسات اسرائيلية شاملة  األعمالهذه التصريحات و  إن 3ن تحت تهديد الترحيل القسري.يقعون ال 

 ها في انتهاك صارخ للقانون الدولي.لضم األراض ي الفلسطينية الستعمار و  منهجةمو 

 

أن الذي أكد على ، (2106)/  2334 املتحدة القراربعد أن أقر مجلس األمن التابع لألمم يأتي هذا القانون 

ال يوجد لديه "إنشاء املستوطنات من قبل إسرائيل في األرض الفلسطينية املحتلة، بما فيها القدس الشرقية 

                                                 
1 Andrew Carey and EmanuellaGrinburg, Israel’s Parliament Passes West Bank Outposts Bill, CNN, 7 February 2017, available at 

http://edition.cnn.com/2017/02/06/middleeast/israel-knesset-west-bank-outposts-bill/  

 .املرجع نفسه 2 

 الجدير بالذكر أنه  3 
 
اإلسرائيلي في القدس الشرقية واملنطقة )ج(، مما االحتالل على خلفية حملة هدم غير مسبوقة من قبل قوات القانون هذا قر أ

 1681) فلسطيني وشردت( مبنى 575)، هدمت اسرائيل 2016خالل عام   .أدى إلى تشريد الالف من الفلسطينيين
 
 .( فلسطينيا

http://edition.cnn.com/2017/02/06/middleeast/israel-knesset-west-bank-outposts-bill/
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  شكليشرعية قانونية و 
 
  انتهاكا

 
إلى  يسرائيلاالحتالل اإل  ةدولاملذكور كما دعا القرار   ".للقانون الدولي صارخا

مل اجميع األنشطة االستيطانية في األرض الفلسطينية املحتلة، بما فيها القدس الشرقية بشكل كوقف "

 
 
وحدة سكنية جديدة  6,000 على بناء صدارهإمن االمتثال للقرار، وافقت إسرائيل مباشرة بعد  وفوري". وبدال

 .في األرض املحتلة

 

 حيث أن "ةالتسوي"مم املتحدة املبادئ األساسية للقانون الدولي، والتي تتعارض مع قانون ويعكس قرار األ 

  5.نهبهاكما يحظر  4مصادرة أو تدمير املمتلكات الخاصة يحظر القانون الدولي اإلنساني

 

ذ بصورة غير وينف ،ال تبرره الضرورة العسكريةواالستيالء عليها،  باملمتلكاتتدمير واسع النطاق إلحاق إن "

  "مشروعة وتعسفية
 
  يمثل انتهاكا

 
  خطيرا

 
موجب جريمة حرب ب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ويعتبر أيضا

  نظام روما األساس ي
 
 ولة االحتاللدنقل  الدولي اإلنسانيالقانون يحظر .  كما للمحكمة الجنائية الدولية نش ئامل

 ضداخل األر  للفلسطينيينالفلسطينية املحتلة، وكذلك النقل القسري  لى األرضإللمستوطنين )إسرائيل( 

 (147)من اتفاقية جنيف الرابعة، وتعتبر مخالفات جسيمة بموجب املادة  (49) بموجب املادة، املحتلة

من نظام روما األساس ي للمحكمة  (8( واملادة )7)أو جريمة ضد اإلنسانية بموجب املادة و/ وجريمة حرب

 الجنائية الدولية.

 

محاسبة الدولية و  املجتمع الدولي للتقيد بالتزاماتهيدعو نسان الفلسطينية مجلس منظمات حقوق اإلإن 

األطراف حدة و األمم املتحث وي  دعوتهمجلس املنظمات ويكرر  سرائيل على انتهاكاتها املستمرة للقانون الدولي.إ

وق لضمان حماية الحق الالزمةفرض عقوبات على إسرائيل، واتخاذ التدابير لالتحرك الفوري  على يةالدول

  50بعد الفلسطينية األساسية. 
 
 يجب على العالماإلسرائيلية بشكل وقح، جراءات وتزايد اإل  ،من االحتالل عاما

 البصر عن االستعمار االسرائيلي لفلسطين و أثره على حياة الفلسطينيين.  أن ال يغض  

 

 -انتهى-

                                                 
 من القانون الدولي العرفي. (51)من اتفاقية جنيف الرابعة واملادة ( 53) من الئحة الهاي، املادة( 46املادة ) 4 

 .( من الئحة الهاي47املادة ) 5 
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مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق 

 االنسان
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 املدير العام  -هالة القيشاوي جبر

 

 مؤسسة الحق

  املدير العام -شعوان جبارين 

 

 امليزان لحقوق اإلنسان مركز 

  املدير العام -عصام يونس 

 

رع ف -الحركة العاملية للدفاع عن األطفال 

 فلسطين

  املدير العام -خالد قزمار 
 

املركز الفلسطيني ملصادر حقوق  -بديل 

 املواطنة والالجئين

  املدير العام -نضال العزة 
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مركز القدس للمساعدة القانونية 

 وحقوق اإلنسان

 املدير العام -عصام عاروري 

 

 املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
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