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 جدول األعمال)ج( من    68البند  

تعزيز حقوق اإلنسااان وحماها:اح حا    
حقوق اإلنسااااااااان والاقارية المقدمة م   

 المقةري  والممثلي  الخاصي  
   

 * 1967حالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحالة منذ عام   
  

 مذكةة م  األمي  العام  
 

يتشــــــــــــعام األم ن ال ال  ال مح ة الع ال مقري ال امي ة علع الم عمة ال احــــــــــــي الم نري  حالي        
ل عمس    عام م ت   1967اإلنســــــال اض األمالــــــض الحتســــــع نري المحتتي من  عال  ، اعانشــــــرســــــاا قلَّان م، الم در

 .5/1     اإلنسال  
  

 

ل ه ا الت علع   د ان ضاء الم عد النهائض لتضم نه ق دث  *   الم ت مات.ُقدا
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تقةية المقةرة الخاصااة المعنية بحالة حقوق اإلنسااان في األراضااي الفلسااطينية    
 ، فةانشيسكا ألبانيز 1967المحالة منذ عام  

  

 م جم  
الم عمة ال احـــــــــــي الم نري  حالي      اإلنســـــــــــال اض األمالـــــــــــض الحتســـــــــــع نري المحتتي من   ةتناول 

ــاا قلَّان م، اض ه ا الت علع، ،  1967 عال ــرســـــ ــرما  عددا من اعانشـــــ ــال، و   ـــــ ــ اعة المت ت ي  ح    اإلنســـــ الشـــــ
يت تق  حق الشـ   الحتسـع نض اض ة علع المرـ ع، اض  ـرا  السـمات ا  ـترعانري ا  ـت ماملي لس تسل   فرما

 اإل عائ تض ال ي طال قمده.
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 مقدمة  - أو   
ــض  - 1 ــال اض األمالـــــــــ ــي الم نري  حالي      اإلنســـــــــ ــع نري المحتتي من  ةتناول الم عمة ال احـــــــــ الحتســـــــــ

، اعانشــرســاا قلَّان م، اض ه ا الت علع، عددا من الشــ اعة المت ت ي  حالي      اإلنســال اض الضــحي 1967 عال
ــ ع.  ة دل الغعبري،  ما ا ها ال دس الشــــــعغري، وعمة، و  ةحت س مت م ا لحق الشــــــ   الحتســــــع نض اض ة علع المرــــ

والم انض واآلثام المتعةَّي عتع ه ا الحق، ال ي لم يتح ق   د لتشـــــ   الحتســـــع نض  وة لـــــب المَّادا ال ان نري  
عتع الععم من قنه ق ا ض لتمهمي التض ة هدت الدول األعضاء اض األمم المتحدة بتحقر ها اض قع اب الحظائع  

 .(1)التض امةكبت وش هدت خسل الحعب ال المري الثانري

ــي من   - 2 زـلامة األم  الحتســــــــــــــع نرـي المحتـتي،  مـا ا هـا ال ـدس الشــــــــــــــعغرـي ولم ةتمان الم عمة ال ـاحــــــــــــ
الحتســــــــــع نري المحتتيد(، قبة ة دمم ه ا الت علع، عتع الععم من الدع ة التض ةت اها المعاق  عن دولي  األم )”

اتســــــــــع ن لدم مات  األمم المتحدة والمنظمات الدولري األخعم اض جنرل. ولشــــــــــاة ال حــــــــــ ل الع األم  
محتتي عنرــــعا ق ــــا ــــرا اض و يتها و ــــتســــ ع الع ةحقر ه اض المســــت بة. وب د قل ق بة  العا   الحتســــع نري ال

طتبهـا ا جتمـاب ـ الممـثة اـلدائم إل ــــــــــــــعائـ ة ـلدم ماـت  األمم المتحـدة والمنظمـات اـلدولـري األخعم اض جنرل،  
قتق  الغ. و  ث   اإنها ةشــدد عتع قل نمع عدل الت اول من جان  ا ــعائ ة مع الماتحي  ال  مي مشــاة مرــدم

قل اجعاء   ام محت ح ب ن جمرع األطعام له قهمري ق ـا ـري اض  مامي      اإلنسـال وة ملمها، ُة رااع الم عمة  
 ال احي ا عائ ة  انها ما ةمال ماغَّي اض الت احة م ها.

عمة  ولســــــــــــتند ه ا الت علع الع  ح ث وةحت ست قان نري، وة مزه مشــــــــــــاومات وبرانات. ا د قجعت الم  - 3
ــا   ن، والت ني الدولري المســـت تي الم نري  التح  ق اض   ــاومات مع زمسئها والم عملن ال احـــ ن السـ ال احـــي مشـ
األم  الحتســـــــع نري المحتتي،  ما ا ها ال دس الشـــــــعغري، واض ا ـــــــعائ ة، وع دت اجتماعات شـــــــ رـــــــري وعبع  

ألم  الحتســـــــع نري المحتتي و  ـــــــعائ ة  اإلنتعنت مع ممثتض الدول واألكادمم  ن والمنظمات ع ع الحا مري من ا
وخامجها. واطَت رت عتع الت املع الم دمي من منظمات      اإلنســـــال المحتري والدولري، وخاحـــــي من األم  

 الحتسع نري المحتتي و  عائ ة.

و دات ال   د ال غعافري والممنري ل  مي الم عمة ال احـــــي من نعا  ه ا التح  ق،  ما اض للي الكر ري   - 4
ــع نض خامج األم  المحتتي.   ــ   الحتســ التض ممان قل ةؤثع بها ا نتهاكات التض مغع ها ه ا الت علع عتع الشــ
وه ا   مم  بدما ـــي ه ا الحق ال ماعض، ألنه ينعبق عتع الحتســـع ن  ن ال ين محمت ل ال نســـري اإل ـــعائ تري، 

قمضــــا التمتع  الح    العا ــــ ي اض   ، ال ين محق لهم1967و    1948وعتع السجئ ن الحتســــع ن  ن من  عامض  
بــــدق اض عــــال   الع التعا ع ب ن ا  تسل اإل ــــــــــــــعائ تض الــــ ي    1967ال  دة ومد الحق والت  ل . وبــــالنظع 

 َّ ه، ةت ض الم عمة ال احي نظعة عتع     الن اط التامل ري التض قد ةستعشد بها الظعوم العاهني وةت ض   وما
 الض ء عت ها.

  

__________ 

 .56و  55م ثا  األمم المتحدة، المادةال  (1) 
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 منطقي للاحقيق في الحق في تقةية المصية األساس ال  - ثانيا   
 الوضع الةاه  والمناقشا  السائدة -ألف  

عاما، نشــــــــات ثسثي قجرال من الحتســــــــع ن  ن اض األم  الحتســــــــع نري المحتتي ةحت   55عتع مدم   - 5
ي  ) من اض لل  1948اض المائي منهم، هم  جئ ل طعدةهم ا ــعائ ة من  عال  40ا  تسل اإل ــعائ تض.   الض 

ــاء دولي ا ـــــعائ ة . وم ظم  ـــــاال عمة، الع جان  رث علن من (2)ق حادهم( وقد اعوا من ال نف ال ي مااق انشـــ
ال ين ي اجه ل  الرا الن ة ال ســعي عبع الضــحي الغعبري،  ما اض للي ال دس الشــعغري، هم  جئ ل، قحــس من  

ع ةشــــــــعلد م ظمهم من جديد، وةدم ع قعم  ال  1967ال ت ة و رحا ولااا والعمتي والتد والن  . وقدت  عب عال  
ــاانها، و عمال السجئ ن من ال  دة، مثتما  دث اض الحتعة  ــع نري و خسء  ــــــ . ولم مان (3)1949-1947اتســــــ

عـامـا،  ــــــــــــــرظت ل    55من ”الَّ ــاءد قل م عا ا قنهم   ــد    1967 ـإماــال الحتســــــــــــــع ن  ن الـ ين ةمان ا اض عـال  
ت ق    قهم، و     السجئ ن من ب نهم، دول آاا  متم  ــي لت  دة  مســتر ظ ل ةحت ن ع مرمني قجنبري، مع ة 

 الع قمالض قجدادهم.

، ما اتئت  الي      اإلنســــــــــال اض األم  الحتســــــــــع نري المحتتي ةتده م  اطعاد،  1967ومن  عال   - 6
جان    ولعجع للي ق ــا ــا الع ا نتهاكات ال ســرمي لت ان ل الدولض،  ما اض للي الحرــة ال نرــعي وال هع من

الســـتعي ال ائمي  ا  تسل، ا ـــعائ ة. واة   للي قشـــاا  م تتحيد اع  ق  د حـــاممي عتع  عري الحتســـع ن  ن  
داخة األم  الحتســـع نري المحتتي وخامجهاق وقمع المشـــامري الســـرا ـــري والمدنريق والحعمال من      وولـــع  

 نريق وعمترات الن ة ال سـعيق وقعمال ال تة اإلقامي ولم شـمة األ ـعةق ونمب متكري األمالـض والممتتكات الحتسـع
ع ع المشـــعوبق و ا ت ا عت ال وا  ت از الت ســـ ري ال ا ـــ ي النعا ،  ما اض للي اعت ال وا ت از قطحالق  
وععقتي الم  ني اإلنســـانري والحعمال منها ومن الت اولق والحعمال من المتكري وال حـــ ل الع الم امد العبرقريق  

وال مع ال نرل لتم اومي الشـــ بري لـــد ا  تسل. وة تبع ه ه الممام ـــات م تم ي  مثا ي   وعنف المســـت طن نق
 .(4)ع اب جماعض لتش   الحتسع نض

لألم  الحتســــع نري م ال  اض الغال ،    ضوعتع الععم من خع مة الحالي،   يمال ا  تسل اإل ــــعائ ت - 7
 وق رانا  ر مة  رعلي، من خسل ثسثي نُه  مئرسريد

ــانض  ق( )   ــانري ال ع عة الناجمي عن ا  تسل   -  نه  انســــ ــادمي واإلنســــ ُة اَل  فره الظعوم ا قترــــ
ال نرل  اعتَّامها قضــري انســانري )مممني( يت  ن ادامةها، ولر  عتع قنها قضــري  ــرا ــري يت  ن  تها وا ا لت ان ل  

 ا  تسلق  ”ةحس ند     ج ان  الحراة ةحت الدولضق ولتم التردي الع  د رب ع لسنتهاكات اإل عائ تري بهدم  

عالَّا ما ة حـف فره قضـري اتسـع ن  انها ”حـعابد ب ن طعا ن مت املـ ن   - نه   ـرا ـض )ب( 
ــات. وبنـاء عتع لـلي، اتن يتم انهـاء ا  تسل ا  من خسل ”اةحـا   ــــــــــــــسل   ممان  ـته من خسل المحـاولــــــــــــ

 نري وا قترادمي اض األم  الحتسع نري المحتتيقمتحاو  عترهدق عندها   تم  ة  ا ت الع اما اإلنسا

__________ 

 (2) Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited, revised ed. (Cambridge, 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Cambridge University Press, 2004). 

 (3) Tom Segev, 1967: Israel, the War, and the Year that Transformed the Middle East, 1st ed. (New York, 

Metropolitan Books, 2007). 

 (4) A/HRC/44/60 (2020)،  27و  24الح عةال. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/44/60


A/77/356  

 

22-22141 5/26 

 

اض السن ات األخ عة، قحع الَّا ث ل عن  ٍة عتع اطام م تمد   -  نه  التنمري ا قترادمي )ج( 
عتع ةع لع األمالـــــض الحتســـــع نري والححاا عتع اقترـــــادها  شـــــاة مرـــــعنع دول ة دمم  ة  ـــــرا ـــــض م ال   

ــَّاب ال  ملي ”لترــــعابد،  ما اض للي ا  نتهاكات ال ديدة لح    الحتســــع ن  ن و علاةهم. والهدم من ه ا  األ ــ
النه  ه   ة النماب عن طعلق ةشـ رع قعاب األعمال وختق الحع  التض ةرـا   النم  والتنمري المسـتدامي،  

 ولر  من خسل اعمال      اإلنسال األ ا ري.

ــ نتهض عندما - 8 ــام ه ه الُنه  م ت دول قل ا  تسل  ــــ ةتمان األطعام، ع ع المتكاائي  ولبدو قل قنرــــ
 شــاة حــام  اض ال  ة، من الت حــة الع  ة ةحاولــض. ومما يؤ ــف له قل ه ه المنظ مات ةتع  دول  حث 
السـرا  األو ـع ال ي مشـاة ول  د  ا ت الع اما والتحدمات السـرا ـري والتداارات ا قترـادمي التض   نهامي 

الحا ـمي المت ت ي  ا  تسل اإل ـعائ تض، ة تع ه ه المنظ مات ب ن   لها. وبحشـتها اض ا ـتر اب ال ضـاما الشـامتي
األ ــــــــَّاب ال  ملي واألععا ، وةعرم عتع عدل ا متثال اإل ــــــــعائ تض لت ان ل الدولض  اعتَّامه  اهعة م مولي،  

 ولر  عنرعا مراترا ط لة األجة لتحعمال المع ل لتحتسع ن  ن ةحت ا  تسل من الح   .

األخ عة، ختص عدد من الَّا ث ن والمنظمات المحتعمي الع قل  ــــــرا ــــــات ا ــــــعائ ة   واض الســــــن ات - 9
وممام ـاةها التم  ملي المنه ري وال ا ـ ي النعا  لـد الحتسـع ن  ن ةرـة الع مسـت م جعلمي الحرـة ال نرـعي  

ل ال ائة  ال واض   ن قل الم تمع الدولض لم يت   اجعاء رامس  شـــــــــــــانها، اإل المحه  .  (5) م ج  ال ان ل الدولض
ا  تسل اإل ــــعائ تض مســــت اض الحد األدنع لتم اي ع ال ان نري لتحرــــة ال نرــــعي ماتســــ  زخما. وقد مســــاعد للي 

التغت  عتع اة اه م  ن نح  احص ا نتهاكات اإل ـعائ تري )التض عالَّا ما ةك ل اعدمي وخامجي عن السـرا (   اض 
 ال نحسه ال ي ةحام ا عائ ة من خسله الحتسع ن  ن. اض اطام ه ئات محددة لت ان ل الدولض، ولر  النظ 

واض ال قت نحسه، اإل اطام الحرة ال نرعي الا ما ُنظع الره  محعده ولر  ر مء من دما ي شامتي  - 10
 لت عبي الش   الحتسع نض راة، اإنه ينع ي عتع     ال   دد

ــتثـناءات قت ـتي  )ق(   ــعي  ، ـاإل نعـا  التـ املع  (6)قو ، مع ا ــــــــــــ ــة ال نرــــــــــــ األخ عة عن الحرــــــــــــ
ــة   ــع ن  ن. اا عتعام  الحرـــــــ ــتَّ د ة عبي السجئ ن الحتســـــــ ــعائ تض ه  اض الم ال األول ”اقترمضد ولســـــــ اإل ـــــــ
ــعائ تض م   قل يتناول ة عبي الشــــ   الحتســــع نض بعمته واض و دةه رشــــ  ،  ما اض للي   ال نرــــعي اإل ــ

تبت ممتتكاة )ورث ع منهم مقرشــ ل    1949-1947هم اض الحتعة  قولئي ال ين شــعدوا وُجعدوا من جنســ تهم و ــُ
 اض األم  الحتسع نري المحتتي(ق

__________ 

 (5) A/HRC/49/87   (2022  ق و)ــي ع ع محعمة ــي مســـــــــــــَّ ـ  Amnesty International, Israel’s Apartheid against( )نســـــــــــــ ـ

Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity (2022) (available at 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/5141/2022/en/)  و  Human Rights Watch, A Thresholdق 

Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution (2021)  قB’Tselem, “A regime 

of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: this is apartheid” (12 January 2021) ق
ة علع م اٍز مشــــــتع  الع ل ني األمم المتحدة الم نري  ال ضــــــاء عتع التم  م ال نرــــــعي  شــــــال الت املع الدوملي ومؤ ــــــســــــي الحق وآخعول.  

ــع الع التا ــــــع عشــــــع  ــا ع عشــــ ــعائ تري من الســــ ــادمي وا جتمااري  2019ةشــــــعلن الثانض/قكت بع    10)   اإل ــــ ــرا،  (ق والت ني ا قترــــ لغعبض آ ــــ
 . (2017) (E/ESCWA/ECRI/2017/1)  1مقم  الممام ات اإل عائ تري ة اه الش   الحتسع نضد اتسع ن وا  تسل اإل عائ تض، 

الت علع الم ازي المشـــــــــتع  الع ل ني األمم المتحدة الم نري  ال ضـــــــــاء عتع التم  م  منظمي ال ح  الدولري، ومؤ ـــــــــســـــــــي الحق وآخعول،   (6) 
 (.5الحاشري  انظع) E/ESCWA/ECRI/2017/1ق و ال نرعي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/49/87
https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/5141/2022/en/
https://undocs.org/ar/E/ESCWA/ECRI/2017/1
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ــتي   )ب(  ــعاري المتاحـ ــعائ تض و ده مغحة عدل الشـ ــعي اإل ـ ــة ال نرـ ثانرا، ال التعر م عتع الحرـ
 اض ا  تسل اإل ــعائ تض لألم  الحتســع نري،  ما ا ها ال دس الشــعغري. وا  تسل اإل ــعائ تض ع ع قان نض ألنه 

قثبت قنه لر  مؤقتا، ولدام عمدا لــــــد المرــــــالب الحضــــــتع لتســــــاال ال الــــــ  ن لس تسل، وقدم الع لــــــم 
. وةنَّع عدل (7)األم  المحتتي، منتهاا ب لي م ظم ا لتمامات المحعولــــــــــــي عتع الســــــــــــتعي ال ائمي  ا  تسل

ــا من انتهاكه المنه ض لثسث ق اعد آمعة عتع األقة من ق اعد ال  ان ل الدولض هضد  ظع  مشــــــــــــعوع ته قمضــــــــــ
ا  ـــت سء عتع األم  عن طعلق ا ـــت دال ال  ةق و ظع اع  نظم ا  ـــتقَّاد والهرمني وا  ـــتغسل من قبة 
ق ة قجنبري،  ما اض للي التم  م ال نرــــعي والحرــــة ال نرــــعيق والتمال الدول  ا تعال  ق الشــــ  ب اض ة علع  

. وه ا  (9)عائ تض ا ــت داما ع ع مبعم لت  ة وعمس عدوانرا. ومن ه ا المنعتق، مشــاة ا  تسل اإل ــ(8)المرــ ع
ا  تسل محظ م  شــــــــــــــاة   لَّ  فره  م ج  ال ان ل الدولض ولت ام  مع غرم األمم المتحدة وم احــــــــــــــدها  

 ومَّادئها عتع النح  المنر   عتره اض م ثاقها.

 ان ن واألوامع  ثالثا،   م ال  اطام الحرـــــــــة ال نرـــــــــعي ”األ ـــــــــَّاب ال  مليد لشـــــــــَّاي ال  )ج( 
ــع نري المحتتي من  عال  ــعلا التض ةنظم الحراة ال  مري اض األم  الحتسـ ــات التم  ملي عنرـ ــرا ـ وال داء    1967والسـ

. وه ه  اإل ـعائ تض )ن تها( اض ا  ـت سء عتع قما  مع اخضـاب وةه  ع شـ بها األحـتض و  سل م اطن ها محته 
 مي  عب  م ج  نظال موما األ ا ض.هض السمي المم مة لس ت مام ا  ترعانض، وجعل

ــعي، رما ةعبق  الرا، ةت اوز   - 11 ــة ال نرـــــ ــها اطام الحرـــــ ومن   ث ال  هع، اإل ال   د التض محعلـــــ
ــرا ـــــض   ــا ـــــض لتشـــــ   الحتســـــع نض اض ةحديد معرمه الســـ ــالي الحا ـــــمي المتمثتي اض ا عتعام  الحق األ ـــ المســـ

 تسل والحام وا  ـــتغسل األجنبض. اتحكري الحرـــة  وا جتماعض وا قترـــادي وةع مه رشـــ  ، متحعما من ا 
ال نرـعي اإل ـعائ تض اض األم  الحتسـع نري المحتتي عتع وجه ال رـ  ، معم قنه لـعومي، اإنه لن م ال   
ةت ائرا مســالي مرمني ا ــعائ ة عتع الحتســع ن  ن، ولن مســت  د الســرادة الدائمي عتع األم  التض ةحتتها ا ــعائ ة 

 ري ا ها، ولن مح ق  محعده التعت ات السرا ري الحتسع نري.والم امد العبرق
 

 إعادة تشكيل الافكية -باء  
اقترـــــعت المناقشـــــات   ل  ق الحتســـــع ن  ن اض ة علع المرـــــ ع اض الســـــابق عتع الن ا  المت تق   - 12

ع    مســـــت بة اتســـــع ن وشـــــ بها، ر مء من الكحاح من قجة انهاء ا  ـــــت مام. وع عت عمتري الســـــسل اض الشـــــ
األو ــع التض بدقت اض قوائة التســ  نرات ه ا، مما قععع ا نعَّاب  ال اعمال ة علع المرــ ع الحتســع نض يتم 
ــرا اض رة األم   ــرا ـــ ــت تي  ـــ ــاة دولي مســـ ــ ع اض شـــ ــي الحق اض ة علع المرـــ من خسل اقامي دولي. وممام ـــ

لتشـ   الحتسـع نضق ومع للي، اإل   الحتسـع نري المحتتي،  ـرا ل  مثا ي الحد األدنع من متعتَّات اقامي ال دالي
ــت ماملي التض  ــترعانري ا  ــــ ةحقر ها    د المنال رما رال دائما، ولعجع للي الع  د رب ع الع المســــــاعض ا  ــــ

 ةنته ها ا عائ ة من خسل ا تسلها المع ل لألم  الحتسع نري.

__________ 

 (7) A/72/556 (2017). 

 (8) Ardi Imseis, “Negotiating the illegal: on the United Nations and the illegal occupation of Palestine, 

1967–2020”, European Journal of International Law, vol. 31, No. 3 (2020), pp. 1055–1085. 

 (9) Ralph Wilde, “Using the master’s tools to dismantle the master’s house: international law and 

Palestinian liberation”, The Palestine Yearbook of International Law (Netherlands, Brill, 2021), p. 7. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/340/00/PDF/N1734000.pdf?OpenElement
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ه ـةامل را  وا  ــــــــــــــت ـمام، ه   ـاهعة عـالَـّا ـما ةســــــــــــــتتع وماء قـناب ”مشــــــــــــــعوب  ضــــــــــــــاميد اعلـــــــــــــــت - 13
الغعبريد عتع بتدال ”ال الم الثالثد، وةم ةحقر ه من خسل ال ضــــــ ب الث ااض ألهة البتد، وا  ــــــتغسل   البتدال”

. ول حــف ا  ــت مام  انه ”ا ــترعانضد عندما (10)ا قترــادي ألمالــ هم وم امدهم، وخنق معالبهم الســرا ــري
. ولت تع للي اض انشــــاء (11)ألم  المســــت َمَعةدما ل مدا عا قمضــــا  منعق ال ضــــاء عتع ”العا ع األحــــتض ل

، قي مســـــت طنات لألجان  ممموعي ب ن الشـــــ   األحـــــتض بهدم اخضـــــاب قهة البتد (12)وة ملم المســـــت معات
. وانتها   ق الشــــــ  ب اض (13)وة علدهم من ممتتكاةهم و ”ةام ن الســــــرععة  شــــــاة دائمد عتع مناطق محددة

 ا  ت مام ا  ترعانض.ة علع المر ع متاحة اض 

ول اع اإلطام المقرامي لت علع المرــــــــــــ ع، و   ــــــــــــرما عتع النح  ال ي ةم ةاك ده اض  ــــــــــــرا    - 14
ــ )اعادة( دما ي و ة المعالَّات المشعوعي بتحعلع الش     عمترات انهاء ا  ت مام، المنظ م السزل لــــــــــ

مرع الحتســـــــــع ن  ن واإل ـــــــــعائ ت  ن  الحتســـــــــع نض من ع  د من ا  تسل اإل ـــــــــعائ تض، مع ا تعال      ج
 المنع ي. اض 
  

 قانون تقةية المصية الخارجي إطار   غنى عنه  - ثالثا   
 األساس القانوني -ألف  

مشــاة الحق اض ة علع المرــ ع الحق ال ماعض بس منازب، وه  ”الحق األ ــا ــضد ال ي ةعةكم عتره  - 15
...    اإلا لم ةكن ائي  ـــــاانري  عة اض ”ة علع معرمها الســـــرا ـــــض.  (14)اماانري اعمال ال ديد من الح    األخعم 

واض الســــــــــــــ ض لتح  ق نمائها ا قترــــــــــــــادي وا جتماعض والث ااضد رشــــــــــــــ ٍ ، امن شــــــــــــــَّه المؤرد ق  ةتح ق  
 .(15)األخعم  الح    

وبدااع من  عري انهاء ا  ـــــــت مام التض انتشـــــــعت من  قواخع ال مســـــــ نات  تع الســـــــَّ  نات، جعم   - 16
 ــاعتمــاد ال هــد الــدولض ال ــا   ــالح    المــدنرــي    1966لحق اض ة علع المرــــــــــــــ ع عــالمرــا اض عــال  ةــدولن ا

ــادمي وا جتمااري والث افري. وقدم للي الع ةغ  ع النه    ــري، وال هد الدولض ال ا   الح    ا قترـــــ ــرا ـــــ والســـــ
مؤهرة لتشــــ  ب لممام ــــي  الع اطام مقرامي   (16)المتَّع ة اه اطام ة علع المرــــ ع من مبدق عال لألمم المتحدة

__________ 

 (10) Antony Anghie, “Colonialism and the birth of international institutions: sovereignty, economy, and 

the mandate system of the League of Nations”, New York University Journal of International Law and 

Politics, vol. 34, No. 3 (2002), pp. 513–634. 

 (11) Patrick Wolfe, “Settler colonialism and the elimination of the native”, Journal of Genocide Research, 

vol. 8, No. 4 (2006), p. 387. 

ــت طناتن، ألل ه ا األخ ع مح ااد طا  ها  (12)  ــعتب تمســ ــت معاتن قكثع دقي من مرــ ــعتب تمســ ــع نري المحتتي، م تبع مرــ اض األم  الحتســ
 .(2016) 2334مثس قعام م ت  األمن  انظع، المست دل اض التغي الحعنسري، coloniesع ع ال ان نض )وه ا يتناعم مع مرعتب 

 (13) Lorenzo Veracini, “Introduction: the settler colonial situation”, in Settler Colonialism (London, 

Palgrave Macmillan, 2010). 

 (14) A/72/556 62، الح عة. 

 (. 2) - ( 1)   1المدنري والسرا ري وال هد الدولض ال ا   الح    ا قترادمي وا جتمااري والث افري، المادة المشتعري    ال هد الدولض ال ا   الح     (15) 

 .56و  55م ثا  األمم المتحدة، المادةال  (16) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/A/72/556
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، واخترام األشـــــــاال ال احـــــــي بها المســـــــت تي لتتنظرم (17)اإلمادة الحعة ب حـــــــحها ”م م عات وطنري متما ـــــــايد
 . ولشمة ه ا ال نرعلن المتشا ا ن التال  ند(18)السرا ض، وة علع نم ها الث ااض وا جتماعض وا قترادي

اخترام  ا مته و ام نحسـه دول ةدخة. وه ا بدومه  قدمة شـ   ما عتع    - عنرـع  ـرا ـض )ق( 
ن الَّ د الداختض لت علع المرـ ع، قي  ق الشـ   اض قل محام نحسـه من خسل عمترات د ـت ملي 1له   دالد ت

ن الَّ د ال امجض 2ق و ت(19)و ـرا ـري ةترب الممام ـي الدمم عاطري لتحق من النا ري ال متري اض اطام دولي قائمي
ل ي ي  ــع نعا  الحق اض ةشــا ة امادة الشــ   ال احــي اض ة علع معرمه الســرا ــض ال ا   لت علع المرــ ع ا

 ق(20)   دا عن السرععة ال امجري والهرمني األجنبري

 ق الشـ   ال ماعض اض التمتع بثعواةه وم امده العبرقري ة ب عا عن    -  عنرـع اقترـادي )ب( 
ل ج د المسـت ة ألي شـ   والححاا عتره من خسل  ـبة . وه ا قمع مح مي لتح  ق ا(21) ـرادةه الدائمي عت ها

 ارشه ال احي.

ــا ـاال لتـناس ال ج د رمســــــــــــــت ت ن دمم ععافـرا )كشــــــــــــــ ـ ( و قترمـرا  - 17 ولترب هـ ال ال نرــــــــــــــعال المتشــــــــــــ
ــادي وا جتماعض من خسل ما ي اعه اإلقترم  )داخة منع ي م  ني(، والســــــــــ ض لتح  ق نمائهم الث ااض وا قترــــــــ

 .(22)عي  هوالم امد المعةَّ

ــعلن  - 18 ــبق لتتمتع الح تض  اة من ال نرـــــ ــ ع ه  الشـــــــعط المســـــ والَّ د ال امجض لتحق اض ة علع المرـــــ
السـرا ـض وا قترـادي لتحق. اكرل ممان لحا مي قل ة مة  شـاة مسـت ة ب نما ةظة خالـ ي، دول قل ةتمتع  

الهرمـني األجنبـري وا  تسل األجنبض ـ ال  ـمي الكـامـتي عتع ـرامـة قمالــــــــــــــ هـا وم اطن هـا وم امدهـا  وـبالـتالض ـاإل  
 .(23)يتح ال مع ”قان ل ة علع المر ع ال امجضد رإطام ةنظرمض  

والحق اض ة علع المرـــــ ع، اض ج هعه، ه  الحق اض القرن والنم  رشـــــ   داخة م تمع  ـــــرا ـــــض   - 19
وا ـــــــــــــتقَّاده   خا   ه، عادة ما ما ل دولي مســـــــــــــت تي. وه ا م نض لـــــــــــــمنا الحق اض م اومي مرمني األجنبض

ــتغسله مما قد م    اعمال ه ا الحق ــااض األول  اض، ُ دد للي  1977. واض عال (24)وا ـــــــ البعوة ر ل اإللـــــــ
بنضــــــال الشــــــ  ب ”لــــــد التســــــتع ا  ــــــت مامي وا  تسل األجنبض ولــــــد  فرهاعُتعم   ةحاغرات جنرل ال ي 

__________ 

 (17) Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 5th ed. (Oxford, United Kingdom Clarendon 

Press, 1998), p. 599. 

 (18) Antonio Cassese, Self-determination of Peoples: a Legal Reappraisal, vol. 12, (Cambridge, 

Cambridge University Press, 1995), p. 53. 

 (19) James Crawford, The Creation of States in International Law, 2nd ed. (Oxford, Oxford University 

Press, 2007). 

 (20) Hurst Hannum, “Rethinking self-determination”, Virginia Journal of International Law, vol. 34, No. 1 

(1993), pp. 1 and 33. 

 (21) Catriona Drew, “The East Timor story: international law on trial”, European Journal of International 

Law, vol. 12, No. 4 (2001), pp. 651 and 663. 

 (22) Hannum, “Rethinking self-determination” (see footnote 20). 

 (23) Wilde, “Using the master’s tools to dismantle the master’s house” (see footnote 9). 

 (24) Antonio Cassese, “Terrorism and human rights”, American University Law Review, vol. 31, No. 

4 (1982), pp. 945–958. 
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 ت التحعم و نهاء ا  ــــت مام  . وق هعت نضــــا(25)األنظمي ال نرــــعلي اض ممام ــــي   ها اض ة علع المرــــ عد
عبع التاملخ ررل قل الحق اض ال ج د رشــــــــ   والحق اض م اومي الحام والهرمني األجنب  ن متعا عال. ولب ن  
ــناب   ــت مام، وخاحـــــي من جان  الحا مات وحـــ ــا قل الدعم الدولض لتنضـــــا ت المناهضـــــي لس ـــ التاملخ قمضـــ

علي. وقحَّب انهاء ا  ت مام ممانا عندما ةمانت الحعرات  ال عام،   يمال  ا ما لتمتع قي ش   م ه م  الح
والدول المناهضــــي لس ــــت مام من الت حــــة الع ة ااق اض اآلماء اض األمم المتحدة   ل عدل شــــعاري الهرمني 

 .(26)ا  ت مامليق وقدم ا تعال      اإلنسال األ ا ري دوما هاما اض الت حة الع ة ااق اآلماء ه ا

ــت مام.  واض  - 20 ــ ع اإلطام المقرامي لتمضــــــــض قدما اض انهاء ا  ــــــ ــَّب ة علع المرــــــ ــت نرات، قحــــــ الســــــ
قع اب عمتري التحعم ”التض    ــب ة الع م اومتها و  مج ي ا هاد التض محق ل مرع الشــ  ب التمتع بها،   واض

ال  ة المقراملي   . وا ـــــُتمدت(27)ةم  ظع ا  ـــــت مام وجمرع قشـــــاال الحرـــــة قو التم  م المعةَّعي  ه  ظعا ةاما
، ال ي يتضـمن مبدق ”المسـاواة اض الح    و ق الشـ  ب  1945لت علع المرـ ع من م ثا  األمم المتحدة ل ال 

اض ة علع مرـ عهاد ب ن قهدااه األ ـا ـري، الع جان  حـ ل السـتم واألمن الدول  ن. ولتح  ق انهاء ا  ـت مام،  
  تمت ال مقري ال امي  ما يتضد

ــ  ب  ق  ــ ها   ل مرع الشـــ ــسمي قمالـــ ــرادةها و ـــ ــي  ـــ ع ع قابة لتترـــــعم اض الحعلي التامي وممام ـــ
... ول مرع الشــــــ  ب الحق اض ة علع مرــــــ عهاق ولها  م تضــــــع ه ا الحق قل ةحدد  حعلي   ال طنري

 .(28)معرمها السرا ض وةس ع  حعلي لتح  ق نمائها ا قترادي وا جتماعض والث ااض

ملي المســــــتمعة،  ظعت ال مقري ال امي حــــــعا ي األعمال التض قد واض م اجهي المســــــاعض ا  ــــــت ما - 21
ة    جه د الشـــــ  ب المســـــت َمَعة العامري الع ةح  ق ا  ـــــت سل، و ظعت ”ا ـــــت دال ال  ةد من جان  الدول  

التهديد بها، لد السسمي اإلقترمري قو ا  ت سل السرا ض ألي دولي، قو الحدود الدولري ال ائمي، قو خع ط   قو
ــاة  م ج  اةحا  دولض قو عمس  ه، مما قد يؤدي الع  عمال الشــــــــــــ  ب من ”  ها اض ة علع  اله دني، المنشــــــــــ

 .(29)المر ع والحعلي وا  ت سلد

وقولـــــــــــحت ال مقري ال امي قمضـــــــــــا قل اقترم الدولي   ممان قل ما ل ”هداا لس تسل ال ســـــــــــاعيد   - 22
. وقد ة مز للي اض (30)نتر ي لتتهديد  ا ـت مال ال  ة قو ا ـت مالها”لس ـت سء عتره من جان  دولي قخعمد   و 

ــتحي لحعمال الشـــ  ب  1974عال   ــت دال ال  ة المسـ ، عندما  ظعت ال مقري ال امي اض ة علحها ”ال دوالد، ”ا ـ
 .(31)من   ها اض ة علع المر ع والحعلي وا  ت سل، قو لإلخسل  السسمي اإلقترمريد

حق اض ة علع المرــــــــ ع من طا ع الح ري المعت ي ة اه الكااي وق اعده اآلمعة. وة نض وةنَّع  عمي ال - 23
الح ري المعت ي ة اه الكااي قل ل مرع الدول مرــتحي متاحــتي اض اعمال الحق اض ة علع المرــ ع ال ي يدين 

__________ 

 (.4) 1(، المادة 1977البعوة ر ل األول اإللااض لم اهدات جنرل )  (25) 

 (26) Roland Burke, Decolonization and the Evolution of International Human Rights (Philadelphia, 

University of Pennsylvania Press, 2011). 

 (1960) (15-)د 1514  قعام ال مقري ال امي (27) 

 المعجع نحسه. (28) 

 (.1970) (25-)د 2625قعام ال مقري ال امي   (29) 

 .المعجع نحسه (30) 

 (.1974) (29-)د 3314قعام ال مقري ال ال  (31) 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/152/88/PDF/NR015288.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/152/88/PDF/NR015288.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/348/90/IMG/NR034890.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/348/90/IMG/NR034890.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/739/16/IMG/NR073916.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/739/16/IMG/NR073916.pdf?OpenElement
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” شـ  بها بة قمضـا ة اه ي جد ه ا ا لتمال ا ع فرما يت تق  . و (32) ه الم تمع الدولض  ا ـعه وا لتمال  ا تعامه
ــ  ب التض ــ عد جمرع الشـــ ــي   ها اض ة علع المرـــ ــا للي عن العا ع  (33)... ُ عمت من اماانري ممام ـــ . ولنشـــ

اآلمع قو ال ع ض لتحق اض ة علع المرــــــــــــــ ع، الــ ي   ممان انتهــاكــه قو ا نت ــا  منــه )ا   م جــ  قــاعــدة  
ق جمرع الشـ  ب التض محق لها ة علع المرـ ع للي . والم تمع الدولض متمل  ضـمال قل ةح (34)قعقري قخعم(

 .(35) ح الري، وقل ةملة جمرع ال قَّات

وة ثق الممــام ـــــــــــــــي الـدولرــي، بـدءا من نـام برــا المحتتــي اض ال مســــــــــــــ نرــات الع قورعانرــا المحتتــي اض  - 24
، (36)دولري، ررل ا ــت دل الم تمع الدولض،  ــ اء من خسل المحاكم الدولري، مثة محامي ال دل ال2022 عال

، واعادم (40)، وم ت  األمن(39)، قو ال مقري ال امي(38)، والمحاكم الم رــــرــــي(37)والمحامي ال نائري الدولري
، ال  ـــــــــــــــائـة التض ي اعهـا ال ـان ل الـدولض إلنهـاء (41)الـدول من خسل ال  مـات ال ضـــــــــــــــائرـي المحترـي وال   بـات

ا  ـتقَّاد. وبم ج  قان ل ة علع المرـ ع ال امجض، محق لتشـ   الحتسـع نض،  ا  تسل ع ع ال ان نض وقشـاال  
 بة ول  ، قل يتمتع بت اول دولض مماثة وبال مة ال اد.

 
 قابلية ا نطباق على الشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحالة -باء  

وا ا لما قكدةه ال مقري   الحق اض ة علع المرــ ع ه  ” ق ع ع قابة لتترــعمد لتشــ   الحتســع نض، - 25
ــ ع الع ما يعجع الع قكثع من قعل من  (42)ال امي . ولمان ةتَّع قحــــــــــ ل  ق الحتســــــــــع ن  ن اض ة علع المرــــــــ

الممال وللي قبة التدولن األول اض م ثا  األمم المتحدة. اشــــــــــــــ   اتســــــــــــــع ن )المســــــــــــــتم ل والمســــــــــــــرح  ل  
، شـــانه شـــال الشـــ  ب األخعم اض بسد الشـــال، ةمتع قمضـــا  الحق اض ة علع المرـــ ع الم تعم  ه (43)وال ه د(

من ال هــد عتع قل انتــدا ــات ”الحئــي قلفد    22. وةنص المــادة  1919 م جــ  م ثــا  عرــــــــــــــَّــي األمم ل ــال  
ال ي  ولبنال، واتســــــع ن، وشــــــع  األمدل، و ــــــ ملا(  ــــــتتمتع  ا ــــــت سل مؤقت الع قل ”مح ن ال قت  )ال عا ،

__________ 

 (32) Cassese, Self-determination of peoples (see footnote 19). 

 .6 ، الح عة12 الت ني الم نري  ح    اإلنسال، الت ت ق ال ال مقم (33) 

 .17 و 3(، ا  تنتاجال 2022) A/CN.4/L.960/Add.1 ل ني ال ان ل الدولض (34) 

 شــــــــال اآلثام ال ان نري الناشــــــــئي عن ةشــــــــ  د جدام اض األم    2004ةم ز/ي لره    9الحت م التض قحــــــــدمةها محامي ال دل الدولري اض  (35) 
 الحتسع نري المحتتي.

ــتمعام وج د جن ب قاعلقرا اض نام برا )جن ب ععب قاعلقرا( محامي ال دل الدولري، النتائ  ال ان نري   (36)  ــَّي لتدول عتع ا ـــــــــ معم قعام    المتعةَّي  النســـــــــ
 (. 1970)   276م ت  األمن  

 (. 2022آلام/مامس    2المحامي ال نائري الدولري، ”ةح ة مئا ي المحامي ال نائري الدولري الحالي اض قورعانرا الع الدائعة التمه دمي الثانريد، )  (37) 

 (1993) 827قعام م ت  األمن  (38) 

 (.1988) 43/106قعام ال مقري ال امي   (39) 

 .(1969) 264قعام م ت  األمن  (40) 

 .(1986) 440-99، ال ان ل ال ال مقم 1986 ا مي ال  مات المتحدة، ال ان ل الشامة لمناهضي الحرة ال نرعي ل ال  (41) 

 (.1970)جرم( ) (25-)د 2672ق و (1974) (29-)د 3236قعاما ال مقري ال امي  (42) 

اض المائي يه دمي، انظع   8اض المائي مسـرحري، و  11اض المائي مسـتمي، و   81اض قوائة التسـ  نرات، رانت قكبع الم تم ات المحتري  (43) 
دمي  الح لري ال ه   ــــــ عج   ديس ب عع  ، ”ا ة اهات الدمم ععافري اض ا ــــــعائ ة واتســــــع ند اآلاا  واآلثام المتعةَّي عتع الســــــرا ــــــاتد،  

 .68-3(، الرححات 2003) 103 األمعلاري الم تد

https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.960/Add.1
https://undocs.org/ar/S/RES/827(1993)
https://undocs.org/ar/S/RES/827(1993)
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/43/106
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/43/106
https://undocs.org/ar/S/RES/264(1969)
https://undocs.org/ar/S/RES/264(1969)
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/738/38/IMG/NR073838.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/738/38/IMG/NR073838.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/349/37/IMG/NR034937.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/349/37/IMG/NR034937.pdf?OpenElement
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ــَّب  ه قادمة عتع ال ق م و دهاد ــض (44)ةرـــ . ولت  ن قل ةك ل ”مغَّاتد الم تم ات المحتري ”ا عتَّام العئرســـ
 .(45)اض اخترام الستعي ال ائمي  ا نتدابد

وبتغت قعول من م اداة الســــامري والــــعهاد ال ه د اض قوموبا لموةها بعع  اإل ادة ال مااري اض   - 26
الع ة ملم الدعم لترـــــه  نري الســـــرا ـــــري. ومقت ه ه الحعري اض اتســـــع ن قملـــــا  محعقي ال ه د، ال ي قدم  

. ا  قنه، اض ةتي األم  ققال  ــــاال قحــــت  ل  (46)إلقامي ”دولي لت ه دد من خسل ا  ــــترعال وا  ــــت مام 
ــن ن. واض عـال   ــع ن  ل منـ  آ م الســــــــــــ ، قعمت األمم المتحـدة الت ا ق ب ن المعـالَّـات  1947ععب اتســــــــــــ

 ام  الشــــــ   الحتســــــع نض األحــــــتض ومعالَّات المســــــت طن ن ال ه د األوموب  ن اض م ظمهم،  المنحرــــــتي  
، من خسل الت حـــري بت ســـرم اتســـع ن ةحت ا نتداب البعلعانض الع ”دولي ععبريد  (47)والسجئ ن من قوموبا

اتســــــــــع ن ةحت  . وب د اتعة وج مة، مااق انشــــــــــاء دولي ا ــــــــــعائ ة، اض م ظم قمالــــــــــض  (48)و ”دولي يه دميد
ا نتداب، م ا ب وطعد جماعض وة علد شــــــامة لم ظم ععب اتســــــع ن من جنســــــ تهم وممتتكاةهم. وما زال ا 

ــعدوا ـر ـلي اض عـال   ــ ع، هم وق ـحادهم، والسجئ ل اـل ين شــــــــــــ   1967محعوم ن من   هم اض ة علع المرــــــــــــ
 وع عهم من الحتسع ن  ن ع ع السجئ ن.

  تسل اإل ـــعائ تض ن عي ةح ل مئرســـري. وشـــدد م ت  األمن التض بدقت ا  1967ورانت  عب عال   - 27
( عتع ”عدل ج از ا  ـــت سء عتع األمالـــض عن طعلق الحعبد ودعا الع ”انســـحاب  1967)  242اض ال عام  

ال  ات المســـــتحي اإل ـــــعائ تريد من األمالـــــض التض ا تتتها ا ـــــعائ ة وشـــــدد عتع  ق جمرع األاعاد اض المنع ي  
. وهـ ا م ا  ادانـي (49)خـة  ـدود آمنـي وم تعم بهـا  عة من التهـديـد قو قعمـال ال  ةدالقرن  ســــــــــــــسل دا ”اض

ال مقري ال امي ألي ا ــــــــت دال لت  ة قد يؤدي الع  عمال الشــــــــ  ب من  علتها وا ــــــــت سلها، رت ب ع والــــــــب  
 .(50)جدال فره عن ا  ت مام  

لحســا ــري ما   د ا  ــت مام ل ضــ لتها الم  ــ ي،  ، اة  ت األمم المتحدة، ة ســ دا 1967ومن  عال   - 28
قعامات لم ة ترـع عتع ةاك د  ق الشـ   الحتسـع نض من جديد اض ة علع المرـ ع، بة اعتبعت قمضـا الم اومي  

َمة ، واض م اجهي ا  تسل اإل ــــعائ تض ال ي طال قمده  الح ة 1974. واض عال  (51)لــــد الهرمني ال امجري مبعر
ال مقري ال امي ” الحق اض ة علع المرــــ ع دول ةدخة خامجضد و ”الحق... اض ال  دةد   و  مبعم له، اعتعات

 .(52)لسجئ ن الحتسع ن  ن رح    ”ع ع قابتي لتترعمد لتش   الحتسع نض

__________ 

. ةم انشــــــــاء نظال ا نتداب   د الحعب ال المري األولع لتت امة مع األمالــــــــض التض رانت ةا  ي  22(، المادة  1919م ثا  عرــــــــَّي األمم )  (44) 
 بناء عتع ما اعُتبع ”ا ت داد البتد لتحام ال اةضد.   ، لإلمبعاط ملي ال ثمانري وقلمانرا  ا  ا. وُحنحت ا نتدا ات عتع قنها قلف قو  اء قو جرم 

 .المعجع نحسه (45) 

 (.Leipzig and Vienna, Breitenstein, 1896) الدولي ال ه دمية  دوم هعةمل،  (46) 

( )ة علع ل ني األمم المتحدة ال احــــــي الم نري  حتســــــع ن(،  A/364) 11ال ثائق الع ــــــمري لت مقري ال امي، الدومة الثانري، المتحق مقم  (47) 
 .(1947الم تد األول )

 .(1947( )2-)د 181  قعام ال مقري ال امي (48) 

 .(2016) 2334(، و 1980) 476 ، و(1971) 298ق وانظع قمضا قعامات م ت  األمن (1967) 242قعام م ت  األمن  (49) 

 (.1970( )25-)د 2625  قعام ال مقري ال امي (50) 

 (51) A/CONF.32/41 (1968). 

 (.1974) (29-)د 3236  قعام ال مقري ال امي (52) 

https://undocs.org/ar/A/364
https://undocs.org/ar/S/RES/298(1971)
https://undocs.org/ar/S/RES/298(1971)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/en/A/CONF.32/41
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ــعائ ة، قكدت ال مقري ال امي قل ”انكام  1982وبحت ل عال   - 29 ــتمعام عدل امتثال ا ــــــ ، واض قع اب ا ــــــ
ع ال ابتي لتترــعم اض ة علع المرــ ع والســرادة وا  ــت سل وال  دة الع اتســع ن       الشــ   الحتســع نض ع 

واألعمال ال دوانري المتكعمة التض ةعةكبها ا ــــــعائ ة لــــــد شــــــ  ب المنع ي ةشــــــاة ةهديدا خع عا لتســــــتم واألمن  
ــي اض منظ مي (53)الدول  ند ــات الم ترـــــ ــســـــ ــا ”جمرع الدول والمؤ ـــــ ــه،  ثت ال مقري قمضـــــ   . واض ال عام نحســـــ

المتحدة وال را ت المت رـــرـــي والمنظمات الدولري األخعم عتع ة دمم دعمها الع الشـــ   الحتســـع نض،   األمم
ــ ع   ــت ادة   ه اض ة علع المرـ ــاله   ـ ــععض ال   د، اض نضـ ــع نري، ممثته الشـ عن طعلق منظمي التحعلع الحتسـ

 .(54)وا  ت سلد

ــع ن  ن   - 30 ــال الحتســــ ــ ع  ورال اعتعام ال مقري ال امي بنضــــ ــت ادةد   هم اض ة علع المرــــ من قجة ”ا ــــ
وا  ــــــــــــــت سل اض  ـــــــــــــــرا  عمتـري انهـاء ا  ــــــــــــــت مـام اض جمرع قنحـاء ال ـالم، اعتعاـاا هـامـا ـ المـ اومـي ال طنـري  
ــرا ــــري الحتســــع نري  الحتســــع نري  قرادة منظمي التحعلع الحتســــع نري التض،  حت ل الســــَّ  نرات، و دت ال  م الســ

حع. واض للي ال قت، رال من ال الـــب قل قان ل ة علع المرـــ ع قلـــحع الشـــعاري  العئرســـري اض قعتبها اض المن
ــة  ــعائ تض ال ي ينالـــ ــتح الي لس تسل اإل ـــ عتع  ق الحتســـــع ن  ن اض الم اومي،  حام العا ع ال نرل وا  ـــ

 الحتسع ن  ل من قجة ةحعلع قنحسهم منه.

”قعمال ال دوال المتكعمةد التض ة  ل ، رانت ال مقـري ال امي قد رشــــــــــــــحت  الح ة 1983وبحت ل عال   - 31
. وعتع مدم ال   د المالــــــــري، قكدت من جديد عشــــــــعات ال عامات التض (55)بها ا ــــــــعائ ة لــــــــد الحتســــــــع ن  ن

قحــــدمةها األمم المتحدة عتع  ق الحتســــع ن  ن اض ة علع المرــــ ع، دااري الع انســــحاب ا ــــعائ ة من األم  
 وولع نهامي لس تسل. 1967المحتتي عال  

، قعتن م ت  األمن اض األمم المتحدة، المرـاب عم ما  الشـتة  شـال ه ه ال ضـري 2016واض عال   - 32
 ســـــب  دعم ال  مات المتحدة إل ـــــعائ ة، قل ”انشـــــاء ا ـــــعائ ة لتمســـــت طنات اض األم  الحتســـــع نري المحتتي،  

امه ”انتهاكا حــامخا  م ج  ا ها ال دس الشــعغري، لر  له قي شــعاري قان نريد، وقدال  شــدة المشــعوب  اعتَّ  ما
 .(56)ال ان ل الدولضد

 
 أمام أعيننا  - رابعا  

 خمسة وخمسون عاما م  منع الفلسطينيي  م  تقةية مصيةهم   
 حصة للحقائق -ألف  

لر  إل ــــعائ ة،  اعتَّامها محَتس،  ــــرادة عتع األم  الحتســــع نري المحتتي. و تع ل  رال ا  تسل  - 33
ا تراجات قمنري  قرقري إل ـــــــعائ ة )وه  قمع ُم  رج اض  د لاةه، نظعا ألثعه الســـــــتبض قد قنشـــــــن ا ع من قجة 

عتع الح    والحعلات األ ــــا ــــري لتحتســــع ن  ن(، ا تع قي ق ــــاس ة احــــة ا ــــعائ ة ا  ــــت سء عتع األم  
وعتع قي ق اس  الحتسع نري لبناء مست معات اض الضحي الغعبري، مستغتي المراه والعاقي الممت ري لتحتسع ن  ن   

 ةدمع ا عائ ة البنري التحتري المدنري األ ا ري لتساال المحتت ن 

__________ 

 (.1982) 37/43قعام ال مقري ال امي   (53) 

 .23المعجع نحسه، الح عة  (54) 

 (.1983) 38/17قعام ال مقري ال امي   (55) 

 .(2016) 2334قعام م ت  األمن  (56) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/37/43
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/37/43
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/38/17
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/38/17
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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ــتعي قائمي  - 34 ــعائ ة  لتماماةها رســــــــ واض ةحد لت ديد من قعامات األمم المتحدة التض ة تعم  انتها  ا ــــــــ
ــع نري المحتتي ــحابها من األم  الحتســـــــ ــ(57) ا  تسل، وةدع  الع انســـــــ ــعائ ة  امها ال ســـــــ اعي  ، عمزت ا ـــــــ

. وةشــَّه (58)ووج دها، ال ي ج تته قبعز ولــ  ا وقكثع ايسما لتحتســع ن  ن،  الســ ض وماء مرــالحها ال احــي
ــت معة، اهض ”متتممي التماما عمر ا   ــعائ ة األم  الحتســــع نري المحتتي طعل ي ادامة مســ الععل ي التض ةديع بها ا ــ

ع  د رب ع، اض ق ســن األ  ال،  ح    الشــ     ا ــتغسل قمالــ ها وم امدها لرــالب ا ــعائ ة، وع ع مَّالري ال
 .(59)المحمض ومرالحه الحضتعد

وةنَّع عدل الشـــعاري التامي لتحالي اض األم  الحتســـع نري المحتتي من التشـــعلد ع ع ال ان نض المت مد  - 35
والتك لن  لســــــاانها الحتســــــع ن  ن األحــــــت  ن )والسجئ ن(، الم تعل بتغ  ع ال لــــــع ال ان نض والعبر ي ال غعافري  

الدممغعااض لألم  المحتتي من خسل ةحت ت األم ، وا  ـت سء عتع الم امد العبرقري وا ـتغسلها، واإللـعام  
 التنمري ا قترــــــــــــادمي الحتســــــــــــع نري، من خسل ققتري ا ــــــــــــت ماملي )متنامري( ومن قجتها. و جما ، قدم اع   

ن ن والمسـت َطنات والبنري التحتري لتمسـت طنات اض ةضـامل  وقماكن الحتسـع ن  ن الع منع اعمال  ق   المسـت طا
ــ ع، اض انتها  ل دد من ال  اعد اآلمعة لت ان ل الدولض، المحظ مة ةماما  م ج   ــع ن  ن اض ة علع المرــــ الحتســــ

 .(60)ال ان ل الدولض

  -  وةؤرد األدلي ال امدة اض الحعوب التالري قل ا  تسل لر  م عد ا تسل  عبض، بة ه  ا ـــــــترعانض - 36
ا ـت مامي اض طا  ه، وقل ا ـعائ ة من ت اعمال  ق الشـ   الحتسـع نض اض ة علع المرـ ع، منتهاي ب لي رة  
ــااري  عمدا الع ”نمب العا ع الحتســــع نضد عن األم  المحتتي. وه ا اض   عنرــــع من عناحــــع ه ا الحق، و ــ

الحعري الرـــه  نري إل ـــعائ ة   ج هعه دل ة عتع نري ا ـــت مام األم  الحتســـع نري المحتتي، ا ـــتمعاما لما ة خته
ــة الم تمع الدولض  شـــاة منه ض ألكثع من  (61)الحديثي من  قكثع من قعل من الممال . وبالت ازي مع للي، اشـ

 عاما اض مساءلي ا عائ ة، مما مانها من اإلاست من ال  اب و مب  مساع ها ا  ترعانري ا  ت ماملي. 55
 

 فجة ا حاالل -باء  
 تم:يد السبيل  

ــعائ ة اض عال   - 37 ما ةَّ ع من اتســــــــع ن ةحت ا نتداب البعلعانض، التض رانت   1967عندما عمت ا ــــــ
 تع للي الح ن ةحت  ــــــرععة مرــــــع )قعاب عمة( واألمدل )الضــــــحي الغعبري،  ما اض للي ال دس الشــــــعغري(،  

ي وقعاب عمة والبتدة ”ا  ت سء عتعد الضحي الغعبر م   الكث عول، اض ا عائ ة واض ال امج عتع الس اء، بــــــــــ
. وولـــــع ال ادة اإل ـــــعائ ت  ل، ال ين شـــــ  تهم الســـــرععة الســـــعل ي عتع (62)ال دممي اض ال دس ” ســـــ ادة عامعةد

__________ 

 .(1967) 242المعجع نحسه. وقعام م ت  األمن  (57) 

 (58) Yehuda Z. Blum, “The missing reversioner: reflections on the status of Judea and Samaria” Israel Law 

Review vol. 50 (2017), p. 276. 

 (59) A/72/556 (2017.) 

 .(1969) 267(ق وقعام م ت  األمن 1974( )29-)د 3314ق وقعام ال مقري ال امي (1980) 478قعام م ت  األمن  (60) 

ــ د ال الدي.  (61)  ــي مشـــــــــ ــع ند قرـــــــــ ــترعانض والم اوميد   عب المائي عال عتع اتســـــــــ ــت مام ا  ـــــــــ  ,New York) 2017-1917ا  ـــــــــ

Metropolitan Books, 2020.) 

 (62) Seth Anziska, Preventing Palestine: A Political History from Camp David to Oslo (Princeton, 

Princeton University Press, 2018), p. 7. 

https://undocs.org/ar/S/RES/242(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/242(1967)
https://undocs.org/ar/A/72/556
https://undocs.org/ar/S/RES/478(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/478(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/267(1969)
https://undocs.org/ar/S/RES/267(1969)
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ــض التض ا تتتها   ــعائ تري الدائمي عتع األمالـــ ــ ي من األمالـــــض، خععا لت ملم الســـــرععة اإل ـــ ــا ـــ مســـــا ات شـــ
 اغَّي اض ا ـــــــــــــعائ ة رما ل  قل ةتي األم  التض ةم . ومن  بدامي ا  تسل، ةرـــــــــــــعات الحا مات المت(63)لتت 

”ا  ـت سءد عت ها قم  مشـابق وه ا   م تتف عن الم قف ال ي قبداه قادة الحعري الرـه  نري ة اه اتسـع ن  
 من  قمال اإلمبعاط ملي ال ثمانري.

دا لألم  المحتتي وومد اض ةحت ست ا  تعاةر   ن اإل عائ ت  ن اض للي ال قت، قل المست بة المـــــــــــــُ َ  - 38
 را ل معةَّعا بـ ”انشاء قم  ا عائ ة الكبعم من وجهي نظع ا تعاةر ري، و قامي دولي يه دمي من وجهي نظع  

مؤلي م مري لـــــــــــ ”دولي يه دميد م  دة من نهع األمدل الع   1967. وععلت خعي آل ل ل ال  (64)دمم ععافريد
مدل و نشــاء  انت  ــتانات اتســع نري منموعي الســسح  الَّحع األبر  المت  ــع من خسل الضــم الكامة لغ م األ

ــعائ ة،   ث   ما ل لت ع األخضــــــع و  ل ع ط  (65)فره ــم رامتي ل علعي ا ــــ . وةنص ال عي عتع اعادة م ــــ
. ورال من الم عم لــــــــــــــم البـتدة الـ دمـمي اض الـ دس، ال اقـ ي اض ال مء الشــــــــــــــعقض من  (66)الـهدني األخعم قهمـري

. و ــــــُت َعع األول لي لَّقري  (67)ن ال ين مقرشــــــ ل هنا  ”ولــــــع اإلقامي المشــــــعوطيدالمديني، ومنب الحتســــــع ن  
األم  الا رانت رثااتها السـاانري خ رحيق ورال من الم عم لـم األمالـض المن حضـي عتع ط ل نهع األمدل،  

ــ ناء، ور لي ب ت لحم وال ت ة. قما   ــَّه جملعة  ـ ــعائ ة، وشـ  قري األم ،  التض م ال قنها ”   ليد لتدااب عن ا ـ
 .(68)الماتظي  الساال الحتسع ن  ن، اكال من الم عم قل ُةسترم لتحام األمدنض

وا ـــــتمعت خعي آل ل اض التالق وا زدهام من خسل اجعاءات الحا مات المت اغَّي إل ـــــعائ ة. واض  - 39
عن مقمه  شـال    ،1967، قععب وزلع ال امجري اإل ـعائ تض م شـره دمال، ق د مهند ـض ا تسل عال  1973عال  

”دولي ا ـعائ تري جديدة لات  دود وا ـ ي، ق لي وحـتَّي، ةمتد ا ها  ـتعي الحا مي اإل ـعائ تري من  نهعد األمدل 
، قال مئر  ال زماء اإل ــعائ تض منا رم برغند ”لم م د ال ع األخضــع  1979. واض عال  (69)الع قناة الســ ل د

. ووا ا لما رشـــــــــــحه الســـــــــــرا ـــــــــــض اإل ـــــــــــعائ تض الســـــــــــابق ماة تراه  دموبتم اض (70)قائما، ل د اختحع الع األبدد
، رانت النري دائما ”ا  تحاا الع األبد  امالـــض يه دا والســـامعة. والععل ي األاضـــة واألكثع ا الري  1980 عال

ائ ة  . ومن األمثتي العائدة عتع للي لـم ا ـع (71) لتح  ق لليد هض  متي ا ـت مام متسـامعي اض ه ه المناطقد
من خسل ةداب ع اداملي   1980، ال ي ةم ة ط ده م ــــــــــــــمرا اض عال 1967لت دس الشــــــــــــــعغري المحتتي من  عال  

__________ 

 (63) Segev, 1967: Israel, the War, and the Year that Transformed the Middle East (see footnote 3). 

 (64) Israeli commander (acting Prime Minister, 1969), Yigad Allon, cited by Robert Friedman, Zealots for 

Zion: Inside Israel’s West Bank Settlement Movement (New York, Random House, 1992). 

 (65)  Geoffrey Aronson, Creating Facts: Israel, Palestinians and the West Bank (Washington, D.C., 

Institute for Palestine Studies, 1987). 

 (66) Cited in Gershom Gorenberg, The Unmaking of Israel, 1st Harper Perennial ed. (New York, Harper 

Perennial, 2012). 

 .المعجع نحسه (67) 

 .المعجع نحسه (68) 

 (69) Minister of Foreign Affairs of Israel, Abba Eban, cited by Abba Eban, Abba Eban: An Autobiography 

(New York, Random House, 1977). 

 (70) “Foreign Minister Dayan on the future of settlements in Judea, Samaria and Gaza”, 24 April 1979. 

 (71) Matityahu Drobles, “Settlement in Judea and Samaria: Strategy, Policy and Programmes”, in World 

Zionist Organization, Settlement Section (Jerusalem, 1980) 
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ع عت ولـــــــــع وطا ع المديني ال دممي، التض قدانها م ت  األمن معاما وةكعاما  اعتَّامها ” غري  (72)وةشـــــــــعلقري
 .(73)وباطتيد

ــهد التع مات عتع قم  ال اقع عتع ةنح   خعي - 40 ــمرا قع     ،آل ل   وةشــ  تع و ل لم ةكن قد اعُتمدت م ــ
ــي م ـــــــمري. ــعائ ة   ائق عتع األم  لت ملم لـــــــم قجماء رب عة من األم    كســـــــرا ـــــ فَّ د ع  د من بناء ا ـــــ

، بنرام ن نتنراه ، مئر  ال زماء اإل ـــــعائ تض آن ا ، ال ”اقامي دولي 2019الحتســـــع نري المحتتي، قال، اض عال  
م ال دس، ولن ُقختض قي م تمع، و ـــاةاكد من قننا نســـرعع عتع  اتســـع نري  ـــر ع  وج دنا لت  عع. ولن ققســـاا

. وقعادت  ا مات مت ددة إل عائ ة وقادة  را   ل وعساعل ل التاك د (74)األمالض ال اق ي ععب نهع األمدلد
ة . ا ج د ”المســـــت طن ند والكاهان  ن اض الكنرســـــت اإل ـــــعائ تض م  ة من الرـــــ   ارـــــ(75)عتع ه ه اآلماء

 ا  ت مام ا  ترعانض عن السرا ي ال امي اإل عائ تري.

اض المائي من اتسع ن ةحت  22، قامت ا عائ ة بت ط ن  اانها المدن  ن اض الــــــــــــ 1967ومن  عال   - 41
ا نتداب والتض قحـَّحت ) ح ة الضـغ ط السـرا ـري والبعاجماةري(، األم  التض  ـرح ق ا ها الحتسـع ن  ل   هم  

ع اض شــــــــــــــاـة دوـلي مســــــــــــــت ـتي )اض   ن قل المـداو ت التض جعت اض ال مقـري ال ـامـي اض  اض ة علع المرــــــــــــــ 
اض المائي من األمالـض التض شـاتت اتسـع ن ةحت   45قالت ال قمالـض ”الدولي ال عبريد  ـت ادل   1947 عال

 ا نتداب البعلعانض(.

حظي من التاملخ رال  واض محامقي ما ـــاولي، عانع الحتســـع ن  ل من ا ـــت مام ا ـــترعانض ما ـــخ اض ل - 42
ــت مام. واض جمرع قنحاء ال الم، قامت  عرات الم اومي ال طنري،   ا ها  قري ال الم يت دل بَّعء نح  انهاء ا  ـــــ
التض مانتها األمم المتحدة ممملا، بتحدي مســـت معلها ون حت اض انهاء  امهم. لكن، اض األم  الحتســـع نري  

لسـرا ـي الت  ـقري اإل ـعائ تري اض نظال ارـة عنرـعي خسل قط ل  المحتتي،  ما ا ها ال دس الشـعغري، ة طدت ا
 ا تسل اض التاملخ الحديث.

 
 منع الوحدة -جيم  

 الاجزئة اإلقليمية  
ــع نري - 43 ــ عد الحتسـ ــض اض ”و دة ة علع المرـ ــا ـ ــع ق ـ ــرادة اإلقترمري، وهض عنرـ ــتهَداين من  (76)السـ ، مسـ

األمال األولع لس تسل. ول د رانت ”الت مئي ا  ـــــــــــتعاةر ريد جمءا من م م عي األدوات اإل ـــــــــــعائ تري   ت اء 
الشـــــــ   الحتســـــــع نض والســـــــرععة عتره، مما محد من  علي التن ة داخة األم  المحتتي وخامجها، ولحعمه من  

م العع  ون اط التحترن والتح لست وال دام  ال حــــــــ ل الع مســــــــا ات وا ــــــــ ي من األمالــــــــض، ةت تتها   اج

__________ 

 (.1980) دال ان ل األ ا ضد ال دس، عاحمي ا عائ ة”الكنرست  (72) 

 .3(، الح عة 1980) 478األمن قعام م ت   (73) 

 .2019نرسال/قبعلة  7، هآمة ، دم  ل نتنراه  انه   بدق اض لم الضحي الغعبري الا ااز اض ا نت ا ات اإل عائ تري” (74) 

ب نض  ”  ق و2021آلام/مامس  9،  ج عوزالرم ب  ـت،  دمر ائ تضد   ق د م ت د قنه  ـ تم اجسء نرـف مت  ل مسـت طن”ة ااه  زاموم،  (75) 
ــالتغــي اإلن ت ملــي   رــان ل الثــانض/  30،  هــآمة ،  دعــانت ، منــاا  نتنرــاه ، يت ض خعــاب اطس  الحمتــي ا نت ــابرــيد النص الكــامــة  

،  ج عوزالرم ب  ـت  ب دد ال  مات المتحدة  ـاعدت ايعال اض ةم لة  عبها ال ادمي لـد ا ـعائ ة،  ”ق وج ة  ـت عل ه امال، 2019 ينايع
 .2016يع كان ل الثانض/ينا 26

 .428(،   19)انظع الحاشري  نشاة الدول اض ال ان ل الدولضكعوا مد،  (76) 
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. وه ا ُي رااعنا  شـاة مؤلم بتدم ع ومحاولي مح  مئات ال عم الحتسـع نري اض اتسـع ن ةحت ا نتداب  (77)وع عها
البعلعانض الســـابق ال ي مااق انشـــاء دولي ا ـــعائ ة، وةشـــ له منا عها العبرقري، و عادة ةشـــا ة األم  ل دمي  

احـي، وارـة الشـ   الحتسـع نض وا ت ائه وعمله من خسل المناطق ال الـ ي لسـرععةها.  مرـالب ا ـعائ ة ال 
ــمي مم مة   ــعة ال  ل،  ـــ ــع ن  ن، التض ة ســـــدها عمة المحاحـــ ــاال الحتســـ وقحـــــَّحت الســـــرععة الشـــــديدة عتع الســـ

 لسرا ات الهرمني اإل عائ تري.

ــعغر - 44 ــحي الغعبري وال دس الشـــــــ ــة ب ن الضـــــــ ي وقعاب عمة بدقي وةنح  هما.  وةم الت عرع لتت مئي والحرـــــــ
، رال اعتماد قنظمي اداملي وعســــــــــاعلي م تتحي اض قعاب عمة والضــــــــــحي الغعبري، ال ي  1967ااعتَّاما من عال  

ة تع اض اعتماد قنظمي منحرــــتي ةتعاوح ب ن  عاقات اله لي الع ل  ات الســــرامات، ه  المحع  العئرســــض له ا  
ل، قدت المرـــــــــادمة ع ع المحدودة لألمالـــــــــض إلقامي المســـــــــت معات  . ومن  األمال األولع لس تس(78)التشـــــــــعلل

. ولدل انشــــــاء المســــــت معات، التض شــــــاتت  الح ة انتهاكا خع عا لت ان ل الدولض اض (79)اإل ــــــعائ تري الع ةحاقمه
. ولت تع ه ا  (81)، عتع ةنح   خعع ال ادة اإل ــعائ ت  ن لس ــت عام  شــاة دائم اض ةتي المناطق(80)1967 عال

لترـمرم  شـاة خا  اض ال دس الشـعغري، التض ة امتت م ها ا ـعائ ة  شـاة ع ع قان نض عتع قنها ”لـمتهاد  ا
. ولررع قكثع من قمب  ن قعاما لم ت  األمن ا ــــــــــــــعائ ـة   ـدل ج از ةغ  ع ولــــــــــــــع ال ـدس وطـا  هـا  (82)ل   د

ــحي الغعب(83)ودممغعاا تها ــم ال دس وم ظم الضــــ ــع نض  . ومع للي، ا د ُق عز ة دل اض لــــ ري ونمب العا ع الحتســــ
 عنها.

ــعائ ة ومنظمي التحعلع الحتســـــــــع نري ب ن عامض   - 45 ــت ، التض وق تها ا ـــــــ مت اةحاقات قو ـــــــ ــا   1993وقســـــــ
ــحي الغعبري الع ”المناطقد قلف وباء وجرم، وزادت من ةحت ت األمالــــض المتا ي لتحتســــع ن  ن.  1995 و ، الضــ

ــحي الغعبري بناء و ــي لت ه د ا ع اض األم  المحتتي. واض  ” ماميد الم و ـــهة ةحت ت الضـ ــت معات الم رـــرـ سـ
عااد عشــعات اآل م من الحتســع ن  ن قســعا من  عال  . 2009ال قت نحســه، ُدمعت آ م المَّانض الحتســع نري وشــُ

اض المائي منهم  جئ ل، هض األكثع ة علـــــــــــــا له ه  70وة د الت م ات العع لي والبدولي اض المنع ي جرم، و 
 .(84)يد”الب ئي ال سعل

ول د ةح لة قعاب عمة الع ج   ماتظ  الســــــاال وا  ع ةســــــرعع عتره ا ــــــعائ ة من خسل  رــــــام   - 46
ــاال   ــترعانض. وا ت اء الســـ ــت مامي ا  ـــ ــمرم ا  ـــ  حعي وبعي وج ي خانق، جمءا   يت مق من نح  ه ا الترـــ

ــمرم الهدم   ــددة ه  اض حـ ــرععة مشـ ــ ي لسـ ــت َمعلن اض محمرات خالـ ــمال  المسـ ــترعانض لضـ ــت مامي ا  ـ ا  ـ
ــ ع . وعتع ال ا  من للي، اإل ا لتمال  اعتَّام (85)التح   الدممغعااض ومنع الحتســــــــــــع ن  ن من ة علع المرــــــــــ

__________ 

 (77) E/ESCWA/ECRI/2017/1 (2017 5( )انظع الحاشري.) 

 (78) Jean-Pierre Filiu, Gaza: A History (Oxford, Oxford University Press, 2014). 

 .(1967) 58األمع ال ساعي مقم  (79) 

ــال  مـاـمي األشــــــــــــــ ـا  المـدن  ن اض وقـت الحعب، المؤمخـي   (80)  )اةحـاغرـي جنرل العا  ـي(    1949آب/قعســــــــــــــع     12اةحـاغرـي جنرل  شــــــــــــ
 .1958ق والت ني الدولري لترت   األ مع ة ت ق عال 147 المادة

 (. 35( )انظع الحاشري  2004ي ال دل الدولري  شال اآلثام ال ان نري الناشئي عن ةش  د جدام اض األم  الحتسع نري المحتتي ) ات م محام  (81) 

 .1967( قان ل  ني 11مع  ل ال ان ل واإلدامة )الت دية مقم  (82) 

 .(2016) 2334قعام م ت  األمن  (83) 

 (84) A/HRC/31/43. 

 .90-77، الرححات (2020) 1، ال دد 50، الم تد م تي الدما ات الحتسع نري، دعمة وواقع الدولي ال ا دة”طام      نض،  (85) 

https://undocs.org/ar/E/ESCWA/ECRI/2017/1
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
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ــعغري، و دة اقترمري وا دة مت  من اض قان ل ا  تسل، واض   ــحي الغعبري،  ما ا ها ال دس الشـــــــ قعاب عمة والضـــــــ
الم ــاهــدات الثنــائرــي التض قبعمتهــا ا ــــــــــــــعائ ــة ومنظمــي التحعلع  مبــدق ة علع المرــــــــــــــ ع لتشــــــــــــــ  ب، وعــدد من  

 .(86)الحتسع نري
 

 منع الةخاء ا قاصادي -دال  
 اساغالل الموارد الطبيعية  

ة تبع السرادة الدائمي عتع الم امد العبرقري جمءا   يت مق من التنمري ا قترادمي لتش  ب، الماع ي  - 47
ولبدد نظال الســــــــــرععة وال   د الم  د ال ي ةحعلــــــــــه ا ــــــــــعائ ة اض األم    .(87)اض الحق اض ة علع المرــــــــــ ع

ــع ن  ن  حعلي الع ةح  ق ةنم تهم  ــ ض الحتســـــ ــعا، اماانري  ـــــ ــت معاةها  رـــــ ــالب مســـــ ــع نري المحتتي، لرـــــ الحتســـــ
 .(88)ا قترادمي و ”الترعم اض ثعواةهم وم امدهم العبرقريد

ت رـي لاةرـا ةـامل رـا من خسل المماعـي والثعوة وقحــــــــــــــَّحـت الم تم ـات الحتســــــــــــــع نرـي، التض رـانـت ما - 48
، محاحـــعة اآلل اض  ت ي محععي (89)الح  انري وحـــ د األ ـــما  )اض عمة(، ولديها دخة مت لد من برع منت اةها

من ا عتماد عتع رة من ا قترـــــــــاد اإل ـــــــــعائ تض والم  ني الدولري. وة عة ال حـــــــــ ل لســـــــــبة القرن والمراه  
  ض من خسل ال   د اإل عائ تري.واألمالض والعع   شاة منه

ــض   - 49 ــحي الغعبري، التض ةحت ي عتع عالبري الم امد العبرقري وجمرع األمالـــــ واض المنع ي جرم من الضـــــ
ــحي الغعبري، ةحتكع ا ـــعائ ة ا تكاما رامس ينابرع المراه ــالحي لتمماعي ة علَّا اض الضـ وخرـــرـــت وا دا  (90)الرـ

. ولتســــم ”نظال التنســــ قد ال ي قنشــــاةه ا ــــعائ ة،  اهعلا  (91)لحتســــع نرياض المائي ا ع من األمالــــض لتتنمري ا
. وة     ــــرععة ا ــــعائ ة عتع الم امد (92)لتســــه ة وحــــ ل الحتســــع ن  ن الع قمالــــ هم،  الت   د وعدل الح الري

الحتســــــــــع نري اإلنتاج الحتســــــــــع نض وا كتحاء ال اةض، مما م ع  لت عع  شــــــــــاة خا    اء البدو وع عهم من  
 تم ات العع لي الحتســـــــــــع نري اض المنع ي. ووا ا لت ديعات األمم المتحدة، اإنه ل   ا  تسل اإل ـــــــــــعائ تض، الم

اض المائي   44قعتع بنســَّي   2019لكال نرــ   الحعد من الناة  المحتض اإلجمالض اض الضــحي الغعبري اض عال  
 .(93)من غرمته الح تري

__________ 

، الدوملي اآل   لي لت ان ل الدولض،  داآلمن ب ن قعاب عمة والضحي الغعبريمشعواري اإلعس  عتع األم  والمعوم ”مامر  ل نغ بامدو،   (86) 
 (.2021) 1، مقم 11الم تد 

 (87) Drew, “The East Timor story: international law on trial” (see footnote 22). 

 (. 1)   1قترادمي وا جتمااري والث افري، المادة المشتعري  ال هد الدولض ال ا   الح    المدنري والسرا ري وال هد الدولض ال ا   الح    ا   (88) 

 (.2016) داخسء وا تغسلد طعائق ا عائ ة اض ا  ت سء عتع الح ام ال عوي الحتسع نض”بتس تم،  (89) 

 A/HRC/37/39 (2018.)نظع ا (90) 

 .13 الرححي (،2014، البني الدولض )دالمنع ي جرم ومست بة ا قتراد الحتسع نض”وآخعول،  قومهال نراس تن (91) 

 (.89)انظع الحاشري  داخسء وا تغسل”انظع بتس تم،  (92) 

تسل اإل ـعائ تضد  ”التكالرل ا قترـادمي التض يتكبدها الشـ   الحتسـع نض  سـب  ا     انظع مؤةمع األمم المتحدة لتت امة والتنمري )األونكتاد(،  (93) 
 (. UNCTAD/GDS/APP/2021/2/Corr.1 ( )2021و    UNCTAD/GDS/APP/2021/2)   ة قف التنمري والح ع اض الضحي الغعبريد 

https://undocs.org/ar/A/HRC/37/39
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، ة اوز م دل  2021. واض عال  (94)احـــــــــــــع ممملي لتغاميوالحالي ا قترـــــــــــــادمي اض قعاب عمة المح - 50
ــاعـدات  80اض المـائـي، ورـال    50الَّعـالـي اض عمة   . وقدت (95)اض المـائـي من الســــــــــــــاـال م تمـدول عتع المســــــــــــ

ــعائ ة، الع  ــه ا ـ ــ ي النعا ، م تعني بن ص الكهعباء ال ي ةحعلـ ــعائ تري المتكعمة ال ا ـ ــاعلي اإل ـ اله مات ال سـ
ــ  بات التض ي ــَّحت الحراة الكعلمي  النســــَّي له    دة ةحاقم الرــ ــع نض اض عمة، ال ي قحــ ــ   الحتســ  اجهها الشــ

. رما مان الحرـام اإل ـعائ تض ع ع ال ان نض، وه  شـاة من قشـاال ال  اب ال ماعض، ا ـعائ ة من  (96)المنال
 .(97)ا تغسل ا تراطرات الغاز العبر ض الَّحعلي وم مونات النحع الَّحعلي ال احي  غمة

واض ال قت نحسـه، ة مة شـَّاي من الشـعرات ال طنري والدولري اض األم  الحتسـع نري المحتتي  رـ مة  - 51
، وا ــــتغسل  (99). وة  ل ه ه الشــــعرات ” اختَّام م دانضد لتم دات ال ســــاعلي عتع الحتســــع ن  ن(98)ع ع قان نري

األمالــــــــــــــض لتمماعي والععض،   ، وا ــــــــــــــَت ـَدمت(100)المـراه التض َ عمت منـها الحتســــــــــــــع ن  ن و  لتـها   ـ دا عنهم
والمحاجع   ــــت عاج األ  ام، وا ــــت عجت الم ادل، و حعت   ــــت عاج النحع والغاز العبر ض، وخرــــرــــت 

ــتعي ال ائمي  ا  تسل ــت معات والســـ ــاة  رـــــعي ة علَّا لتمســـ ــ لق المنت ات النهائري  (101)الم امد  شـــ . ولتم ةســـ
ةرـــــديعها وا ـــــتسمها عم ما داخة قمالـــــض دول ثالثي، اض      عالمرا عتع قنها ”منت ات ا ـــــعائ ةد، ولتم 

ــ ل جمعرري ــع عسمات عتع ه ه المنت ات عتع قنها من األمالـــــــــض  (102)الحا ت بدول م ـــــــ . وا لتمال ب لـــــــ
  محة عدل مشـــعواري ا ة ام  منت ات المســـت طناتق انما ه  ين ة ال  ء ا ع الع مســـتهتكض   (103)المحتتي

ال قعام  شال المنت ات التض   ينَّغض السماح بها اض قمالض األطعام المت اقدة السامري  الدول المست بتي  ة 
 اض اةحاغرات جنرل.

و عمال الحتســع ن  ن المت مرد من ال حــ ل الع م امدهم العبرقري والســرععة عت ها م  ة قي ا تمال  - 52
ــادمي م عد بدية محة محة ا زدهام ــع ”(104)لتتنمري ا قترـــ ــعائ ة . ول د قلـــ ــته ا ـــ ةعاجع التنمريد ال ي اعلـــ

 ا قترـــــــاد الحتســـــــع نض  شـــــــاة   ممان احـــــــس ه وه  نقر  ة علع  (105)عتع األم  الحتســـــــع نري المحتتي
 المر ع ال ي ةبنته األمم المتحدة اض ما  ا  ت مام.

__________ 

ــاماألونكتاد،   (94)  ــعائ تضد اا ام عمة ةحت الحرــــــــــ ــب  ا  تسل اإل ــــــــــ ــع نض  ســــــــــ ــ   الحتســــــــــ ــادمي التض يتكبدها الشــــــــــ  التكالرل ا قترــــــــــ
(UNCTAD/GDS/APP/2020/1)  (2020.) 

 (. 2021) (GZ- 156451، )الت علع مقم ) لتضحي الغعبري وقعاب عمة   2025- 2022ا تعاةر ري المساعدة لتسن ات المالري  البني الدولض،  (95) 

 .المعجع نحسه (96) 

 الحتســـــــــــع نضد اماانراُت النحع والغاز العبر ض التض لم ةتح قالتكالرل ا قترـــــــــــادمي لس تسل اإل ـــــــــــعائ تض عتع الشـــــــــــ   األونكتاد،   (97) 
(UNCTAD/GDS/APP/2019/1)  (2019.) 

 (98) Wesam Ahmad, “Business and Human Rights, Conflict and the Converging Legacies of Colonialism 

in the Palestinian Present,” Cambridge Core, May 2021. 

 .(2020)مؤ سي الحق،  داألعمال الت املي و     اإلنسال اض األمالض المحتتيد امشادات لدعم      اإلنسال”ماملا اعح،   (99) 

 (. 2013اض األم  الحتسع نري المحتتيد )  ن الحرة ال نرعي اض المراه ت   مؤ سي الحق، ”المراه لش   وا د ا عد ال ح ل التم  مي و  (100) 

ــي الحق،  (101)  ــســ ــع نري ة دل متحا الع المداري ال امي لتمحامي ال نائري الدولريد التح  ق والمس  ي اض ”مؤ ــ ــال الحتســ منظمات      اإلنســ
 .2018ةشعلن األول/قكت بع  26، دنه  وا  ت سء عتع الم امد العبرقري الحتسع نري وةدم عهاقعمال ال

 (.2014اةحا  الت امة الحعة ب ن رندا و  عائ ة ) (102) 

 (.2019ةشعلن الثانض/ن امبع  12) C-363/18محامي ال دل التا  ي لسةحاد األوموبض، ال ضري مقم  (103) 

انتهاكات ا ــعائ ة لت هد الدولض ال ا   الح     ” اما الم نض  المراه والرــعم الرــحض والنظااي الرــحري، مؤ ــســي الحق واعلق الع (104) 
 (.2011) دا قترادمي وا جتمااري والث افري فرما يت تق  ح    اإلنسال اض المراه والرعم الرحض اض األم  الحتسع نري المحتتي

ــامة موي،   (105)  ــت اعادة النظع اض ” ـ ــع نض من  قو ـ ــاد والم تمع الحتسـ ــع نري،  داإلا ام التنم يد ا قترـ ــات الحتسـ ،  28، الم تد م تي الدما ـ
 .82-64د الرححات (1999) 3 مقم
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 منع ال:وية -هاء  
 محو الحقوق الثقافية والمدنية الفلسطينية  

ــت مام ا  - 53 ــرا  ا  ـ ــترعانض ونظال الحرـــة ال نرـــعي، ممثة قي ا هام لته لي ال مااري و عادة  اض  ـ   ـ
، هاجمت ال  ات  2022قمام/ماي     13)المعالَّي(  الســـرادة من جان  الشـــ   الم ه م ةهديدا لتنظال نحســـه. واض 

ي الحتســع نري  اإل ــعائ تري  امتض ن ٍن اتســع ن  ن، ب نما ران ا محمت ل عتمهم ال طنض قمضــا، قثناء جنازة الرــح ر 
(. وال اقع، قل ”العم زد الحتســــــــــــــع نرــي، مثــة ال تم 58شــــــــــــــ علن قب  عــاقتــي التض ُقتتــت قبــة ي م ن )انظع الح عة  

الحتســـع نض، ةت ع  لته  ل والتمملق  شـــاة منه ض، اض األماكن ال امي وقثناء المنا ـــَّات ال امي وا  ت اجات  
لحتســــــــع نري  حام األمع ال اقع. واض األم  الحتســــــــع نري  و تع اض ال نازات، مع  ظع ل ع  اله لي ال طنري ا 

 المحتتي، اة   منع الش   الحتسع نض من الت ب ع عن ه لته ال مااري اض قمله قشاا  عديدة. 

وه ا جمء من مســ ع قو ــع وقعمق ”لتحكري وا ــتبدالد اتســع ن اض ال رال ال م ض من خسل ممل   - 54
. ول ـد  ض المغـامبـي اض البـتدة ال ـدممـي اض (106)رـانـات الث ـافرـي العئرســــــــــــــرـيمن انتحـال التعاث الث ـااض ومح  الك

ال دس، ال ي ُدمع اض بدامي ا  تسل إلاسـاح الم ال لسـا ي  ائع المَّاع، وا دا من قولع الحا ت المسـ تي  
ت  ب ق  1967ألماكن اتســــــــــع نري ُدمعت قو حــــــــــُ دمت وُ  لت الع م اقع ث افري ا ــــــــــعائ تري   د  ملعال/ي نره 

ــع ن  ن ما يتضد   ــع نض لما ةَّ ع من قم  األجداد الحتســ ــمة محاو ت مح  العا ع الحتســ قرــــ ع. وبالمثة، ةشــ
، و لغاء ةعاخرص المدامس الحتســـــع نري التض   ةتتمل  (107)مح  التاملخ الحتســـــع نض اض مدامس ال دس الشـــــعغري

ــعائ تري ــري اإل ـ ــات المناه  الدما ـ ــرا ـ ــري  ، وةح لة قو اعس  الم اق(108) سـ ــرا ـ ع التض ةمثة اله لي الث افري والسـ
 .(109)والدينري الحتسع نري

وةدل اله مات عتع الممتتكات الث افري لات األهمري لمح  جمرع آثام وة ب عات ال ج د الحتسـع نض،   - 55
 ودم  نظعة ةحعل ري لتتاملخ لتاك د ا دعاءات )الكال ي(  الســــــــــرادة اض األم  الحتســــــــــع نري المحتتي، عتع نري 

 المحتة اض ة علد األم  من ه لتها األحتري  شاة دائم.
 

 منع الوجود السياسي )والمقاومة( -واو  
ــحته م م عي وا دة وررانا  - 56 ــ   ما  رـــ ــ ع ال ت  النا   لشـــ ــي الحق اض ة علع المرـــ ــاة ممام ـــ ةشـــ

منه ض انتهاكات لح     ، ومن قجة الححاا عتع مرمنتها، امةكبت ا ــعائ ة  شــاة  1967 ــرا ــرا. ومن  عال 
اإلنســـال،  ما اض للي عمترات ال تة خامج نعا  ال ضـــاء، وا  ت از الت ســـحض والســـ ن ) ما اض للي اعت ال  
الممثت ن المنت ب ن(، و لغاء اإلقامي، والتع  ة ال ماعض، ومن ب ن للي الشـــ رـــرات الســـرا ـــري خامج األم  

ه ا نتهاكات التشــا ة ال ضــ ي لقرادة  ــرا ــري اتســع نري  الحتســع نري المحتتي، لــمن قم م قخعم. وقعاقت ه 
 متما اي وعمتها، وبالتالض ممام ي الحتسع ن  ن لح هم اض ة علع المر ع.

__________ 

 (.11)انظع الحاشري  دا  ت مام ا  ترعانض ومح  الساال األحت  ن”وولف  (106) 

 (. 2017)   4، ال دد  22، الم تد  ا عائ ة   -   م تي اتسع ن ري الحتسع نري اض ال دسد،  م  ع ا ماع ة الَّسرع، ”المناه  اإل عائ تري واله لي ال طن  (107) 

 .2022ةم ز/ي لره  28، ةاممم قوم ا عائ ة، دمدامس اض ال دس الشعغري بتهمي التحعل  6وزلع الت ترم يتغض ةعاخرص ” (108) 

، م تي دي ب ل لحن ل التكن ل جرا وقان ل المتكري الحكعلي  داإل ــعائ تض الحتســع نضا نتحال المنه ض لتتعاث الث ااض والرــعاب  ”ل ما زايد،   (109) 
ا  ــــــــــــــت سء عتع ال ت ـيد عتم اآلثـام والتـاملخ الم مـامي وا نحرـاز  ”ق ومحم د ه امي،  81الرــــــــــــــححـي    (2018)  2، ال ـدد  28الم تـد  

قت ي ال دسد دما ــي  الي اض انتحال التعاث الث ااض ”  ق ومحم د ه امي،(2013)  55، ال دد  ارــتري ال دس،  دالســرا ــض اض قت ي ال دس
ــع ن ــع،  دلآلثام اض اتســ ــض الحالــ ــع”ق وة ل عب د،  (2010) 1، مقم 2الم تد   المالــ ــتري ال دس، د امة المغامبيد ةاملخ الحالــ ، ارــ

 .(2000) 7ال دد مقم 
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ــُ موا عتع قنهم   لداعض قل و  - 57 ــ  ن الحتســـــــع ن  ن المدن  ن والمداا  ن، ال ين حـــــ ــرا ـــــ ال ديد من ال ادة الســـــ
. وقحـَّب ما بدق  ( 110)  سـب  م ـائتهم وةاث عهم المحتمة عتع ةشـا ة الحكع السـرا ـض الحتسـع نض قد قتت ا امهاب  ل،  

 ــــــي اعترا ت   ةســــــتهدم  اض الســــــت نرات ر مترات قمنري رعٍد عتع ”عمترات امهابريد، عتع مع الســــــن ن،  ــــــرا 
ــعائ ة عتع قنها  ــنحها ا ـ ــ  ن لتمنظمات التض ةرـ ــرا ـ ــا ال ادة السـ ــ  ولكن قمضـ ــامر ن اض ه ه اله مات احسـ المشـ

. ولشـــــــــمة للي ال ديد من قعضـــــــــاء منظمي التحعلع الحتســـــــــع نري، عتع الععم من قل األمم المتحدة،  ( 111) امهابري 
  1993 و   1974ممثة الشــععض لتشــ   الحتســع نضد اض عامض  و  ــعائ ة اض وقت   ق، اعتعاا بها ب حــحها ”ال 

  -   اإلعدال خامج نعا  ال ضــــــــــــاء   -   عتع الت الض. ول ال ال ا ــــــــــــعائ ة ا ــــــــــــت دمت قعمال قتة محددة األهدام 
. وةح د الت املع  ال ه ا النه  قد ُنح  خسل ا نتحالــي الثانري عندما ( 112) كا ــتعاةر ري  ــرا ــري بديتي لتمحاولــات 

 . ( 113) لحري قخعم من ب ن المدن  ن   150اتسع نض متهم ن  اإلمهاب، مما ق حع عن    ط    300ُقتة عمدا 

وال امت ل اض الم ال اإلنســـــــانض والرـــــــحح  ل هم  انتظال من ب ن لـــــــحاما ل  ء ا ـــــــعائ ة ال ا ـــــــع   - 58
ــح ر ــات م تة الرـــ ــرا. و  ةمال مس ســـ ــاءلي متحشـــ ــع نري  النعا  الع ال  ة المم تي. و  يمال ان دال المســـ ي الحتســـ

م ه لي،    2022قمام/ماي    11شــــــــ علن قب  عاقتي، قثناء ة ث ق عامة ا ــــــــعائ تري عتع م رم جن ن لسجئ ن اض 
 .(114)عتع الععم من التحقر ات ال ديدة التض خترت الع قل الرح ري قح بت بن عال ال ن د اإل عائ ت  ن

البتدمات والم تم ن والمداا  ن عن         وة احـة ا ـعائ ة  ـ ن وزماء السـتعي الحتسـع نري ومؤ ـاء - 59
ــ ن ا اض   ــع نض  ـــ ــعل ض الحتســـ ــاء الم ت  التشـــ ــعة من قعضـــ ــال وممثتض الم تمع المدنض. وُقا د  ال عشـــ اإلنســـ

ا عت ا ت الت ســــــ ري ال مااري، التض ةشــــــمة ا  ت از اإلدامي دول ةهمي   ممام ــــــيُ و ده. وُةنح    2020 عال
قل بدق الحتســـع ن  ل اض ا  ت اج عتع البناء ع ع ال ان نض لت دام اض الضـــحي  محاكمي،  شـــاة متمايد من   قو

منهم دول قي ةهمي، وبناء    730اتسـع نض،   4  500. وُلحت م  الرا ما م عب من  (115)الغعبري وال دس الشـعغري
  ت از  عاما لــــحري لسعت ال وا 12الع  د رب ع عتع قدلي  ــــعلي. ووقع األطحال ال ين   ةت اوز قعمامهم  

ــح  ن،   ث ُمحت م ما ب ن   ــن لا  700 و  500الت سـ ــع  ـ . وةم ةع  ة ال ديد ممن ُم ت د قنهم م  دول  (116)قاحـ
ــامر ن   ــحح  ن والعسب المشـ الم اومي، مثة الم  ح ن ال م م  ن والمعماء الدين  ن والناشـــع ن والمحام ن والرـ

ادة المنت ب ن، ومنع الحتسـع ن  ن من الترـ لت، . وقعا  ةع  ة ال (117)اض األنشـعي السـرا ـري، الع قعاب عمة
والتدخة اض السـرا ـي الحتسـع نري، التشـا َة المسـت ة لتقرادة الحتسـع نري واإلمادة السـرا ـري التض ممان قل ةتحدم 

 .(118)المرالب ا  ت ماملي اإل عائ تري

__________ 

 (110) Eyal Weizman, Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation (London, Verso Books, 2012). 

 (111) Ronen Bergman, Rise and Kill First: The Secret History of Israel’s Targeted Assassinations 

(New York, Random House Publishing Group, 2019). 

 (112) Weizman, Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation (see footnote 110). 

 .2020آب/قعسع   Just Security ،7، دعمترات اعدال خامج نعا  ال ضاء من ال  مات المتحدة الع اتسع ن”ن ما ععل ات، (113)

 . 2022 ملعال/ي نره    24انظع عتع  ب ة المثال، مح لري األمم المتحدة لح    اإلنسال، ”م تة حح ري اض األم  الحتسع نري المحتتيد،   (114) 

 (.2022ران ل الثانض/ينايع  20، )2022، ححرحي وقائع، دا عت ال اإلدامي ”مؤ سي الضم ع،  (115) 

،  د ( اض نظال ا  ت از ال سـاعي اإل ـعائ تض 17-12اعب اتسـع ن، ”عدد األطحال الحتسـع ن  ن )  -الحعري ال المري لتدااب عن األطحال  (116) 
 .www.dci-palestine.org/children_in_israeli_detention. متاح عتع العا عد 2022 ملعال/ي نره  14

 (.2002، )دالنموح الحتسع نض”ومقي   ائق مَّادمة محتاح،  (117) 

 .المعجع نحسه (118) 

http://www.dci-palestine.org/children_in_israeli_detention
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ــا ل - 60 ــال هداا قمضـــــــ ــعائ تض.  ورانت منظمات الم تمع المدنض والمداا  ل عن      اإلنســـــــ ت مع اإل ـــــــ
وبا ــــت دال المعاغَّي ال مااري ببعام  الت ســــ  ”لمعاغَّيد نشــــعاء      اإلنســــال وقجهمة المداا  ن عن       
اإلنســــــال  ا ــــــت مال بعنام  برغا ــــــ س، ال ي ةم ةرــــــديعه والمســــــت دل اآلل اض جمرع قنحاء ال الم، قترــــــت  

، حـنحت ا ـعائ ة  ـت منظمات م تمع  2021ال . واض ع(119)ا ـعائ ة مسـا ي األنشـعي السـرا ـري لتحتسـع ن  ن
مدنض اتســـــــع نري لات  ـــــــم ي ط َّي، وهض اض طتر ي الم عري من قجة ال دالي الدولري والمســـــــاءلي اض األم  

، داهمت ا ـــــــــعائ ة 2022الحتســـــــــع نري المحتتي، عتع قنها ”منظمات امهابريد دول دل ة. واض آب/قعســـــــــع   
ا ــــــــــتدعاء     رَّام قادةها وةهديدهم. ولبدو للي محاولي لملادة   مَّانض ه ه المنظمات وقمعت  إعسقها، مع

،  (120)ة ترص مســا ي محــد      اإلنســال والم املــي ال ان نري لس تسل اإل ــعائ تض اض األم  الحتســع نري
. وبما قل المنظمات الم نري (121)و ل لم مان  ظعها  ظعا ةاما،  إ ــــاءة ا ــــت دال ةشــــعل ات ماااحي اإلمهاب

الم عولــي قمال المحامي ال نائري الدولري، اإل ا ــعائ ة،   الحالي اض اتســع ن شــاة رامة اض قضــري من عطي 
 مهـاجمتهـا ومهـاجمـي عمتهـا، قـد ةك ل ”ةـدمع قو ةتسعـ  قو ةتـدخـة اض جمع األدلـيد ل عائم الحعب وال عائم  

للي قل مشـاة جعلمي لـد   . ومن شـال(122)لـد اإلنسـانريق وه  قمع محظعه ال ان ل ال نائض الدولض  ظعا ةاما
 اقامي ال دالي ال نائري.

واله مات عتع المداا  ن عن      اإلنســـــــــــال وال امت ن اض الم ال اإلنســـــــــــانض شـــــــــــائ ي جدا اض  - 61
ــام ي   ــع نض من ال دس، لتمضـ ــض اتسـ ــع نري المحتتي. ولت ع  حـــسح الحما مي، وه  محال اعنسـ األم  الحتسـ

عـاـما. ول اجـه الحما مي، المحت م دول ةهم قو محـاكمـي مـن   16  وا عتـ ال الت ســــــــــــــحض وا  ت ـاز مـن   ــــــــــــــن
. (123)بمعم اإلمهــاب، خعع الغــاء اقــامتــه اض ال ــدس  ح ــي انتهــا  و ئــه إل ــــــــــــــعائ ــة  2022آلام/مــامس   7

ــرا ل قول م د ــــض محعل من اقامته عتع ق ــــاس قدلي  ــــعلي  وه ا ــا  ي خع عة، ألنه  ــ ــانه قل مشــــاة  ــ من شــ
ال  مض. وـبالمـثة، قدين محمـد الحتبض، وه  عـامـة اعـاـثي اض منظمـي العؤـلي ال ـالمـري اض  ةت تق بتـهدـيدات األمن  

قعاب عمة، بتح لة قم ال المنظمي الع  ماس وع عها من ال عائم المت ت ي  اإلمهاب، وللي   د  ــــت  ــــن ات  
را لم م د جتســـي محامي، ا ـــتندت الع  د رب ع الع قدلي  ـــعلي، وعتع الععم من قل ةحقر ا خامج  160وعبع  

 .(124)قي دل ة عتع امةكاب م الحات

ــري و تع عتع  - 62 ــرا ــ ــع نض وعتع مظاهعه الســ ــ   الحتســ وُغراامت اله مات التض   ه ادة ا ها عتع الشــ
، ال ي محد اض نهامي المعام من قدمة (125)مـ اومـته ال ان نري عتع قنها ةرــــــــــــــة الع مســــــــــــــت م ا لــــــــــــــعهاد

 الحتسع ن  ن عتع التع م رش  .
 

__________ 

اختعا   ـــــــتي من المنظمات الحتســـــــع نري التض ةدااع عن      اإلنســـــــال  ا ـــــــت دال بعنام  الت ســــــ   ”اعونت  ين دمحندمز،  منظمي  (119) 
 .2021ةشعلن الثانض/ن امبع  8،دبرغا  س التا ع لم م عي مات  اإل راء ال طنض

 .(2010) 1، ال دد 16، الم تد لت ان ل الدولض  لري اتسع ن ، دال ان ل والشعاري والم اوميد الض حاء وال ان ل ”ماماة ر عنض،  (120) 

 (121) A/HRC/40/52 (2019.) 

 ( )ج(.1) 70(، المادة 1998النظال األ ا ض لتمحامي ال نائري الدولري ) (122) 

 .2022قيت ل/ بتمبع  8، دحسح الحم مي ”مؤ سي الضم ع،  (123) 
  ملعال/  16)   د ا ــــعائ ة/األمالــــض الحتســــع نري المحتتيد قلغ ا  ام اإلداني الم     حق عامة اإلعاثي محمد الحتبض ” منظمي ال ح  الدولري،  (124) 

 (. 2022ي نره  

 .170 الرححي(، 5)انظع الحاشري  عتَّين ةم ة ع هاه  من مايت  ووةن،  (125) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/40/52
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 منع قيام الدولة -زاي  
 ”الافاوض على ما هو غية قانوني“؟  

 م جـــ  ال ـــان ل المت تق  مســــــــــــــؤولرـــي الـــدول، يؤدي خع  الـــدولـــي  لتمال دولض الع نشــــــــــــــ ء ا ـــة   - 63
، يتعت  امةكا ه قو  وقبة رة شــــــضء من الدولي المســــــؤولي قل ةت قف عتع الح م عن  (126)مشــــــعوب دولرا ع ع

ــعم ال ي  دث  الح ة ع ع المشــــعوب، وقل . ولتعة  عتع للي (127)ةكحة عدل ةكعامه، وقل ة دل ال بع عن الضــ
قنه ينَّغض ق ا م ضـــــع قي انتها  لت ان ل الدولض لتمحاولـــــات، ألل ه ا من شـــــانه قل مضـــــحض الشـــــعاري عتع  

. ول لي، وبســــــــــب  عدل شــــــــــعاري ا  تسل اإل ــــــــــعائ تض،  النظع الع طبر ته المع لي  (128)ه  ع ع قان نض ما
ــعوطا  و  ــ ئي النري، اإل ا لتمال ب قف ا  تسل   ممان  اي  ال من األ  ال قل ما ل مشــــ ــتح المي والســــ ا  ــــ

 .(129) المحاولات

، قيدت ال هات الحاعتي  1991اض الشــــــــع  األو ــــــــع مع مؤةمع مدملد ل ال   ومن  بدامي عمتري الســــــــسل  - 64
شـع  األو ـع( داع السـسل قدما من خسل المحاولـات  السـرا ـري العئرسـري الم نري )وخاحـي الم م عي العبااري لت 

، ملـ ت منظمي التحعلع الحتسـع نري  1988الثنائري. ورما ه  الحال  النسـَّي إلعسل ا  ـت سل الحتسـع نض ل ال 
عتع  ( 1973)   338 و  ( 1967)   242لحتمري الت حــــــة الع  ة ة فر ض، وُنظع الع قب لها ل عامي م ت  األمن 

. واةحاقات قو ــت ، التض م تبعها ( 130) قنه محد من معالَّات الحتســع ن  ن  الســرادة عتع األم  الحتســع نري المحتتي 
،  1949اقامي دولي لـــــــمن خع ط هدني عال الكث عول مقراما لحة ال ضـــــــري اإل ـــــــعائ تري الحتســـــــع نري من خسل  

ز اعمال  ق الش   الحتسع نض اض ة علع المر ع. وا تندت ا ةحاقات، التض ول ت الحق اض   لم  ةح ق قو ُة ما
ة علع المرـ ع ب حـحه الهدم النهائض لرـنع السـسل   د  ام لاةض مؤقت، الع ا عتعام المتَّادل بدولي ا ـعائ ة 

، ولكنها اعتعات ا ع  الحام ( 131) ( 1988 ي )ولر  دولي اتســــع ن، رما قُعتان اض عال ومنظمي التحعلع الحتســــع نر 
ــحي الغعبري وقعاب عمة و  ــع نض اض قجماء من الضـ ــع ن  ن اض   ال اةض الحتسـ ــريد لتحتسـ ــرا ـ ــعوعي والسـ ”الح    المشـ

ل اماانري ةمديد الحام . واض الممام ـي ال متري، ةعرت ا ةحاقات الَّاب محت  ا قما ( 132) األم  الحتسـع نري المحتتي 
اض المائي من   61ال اةض الحتســـع نض، ال ي   مرـــة الع  د ا  ـــت سل، الع األبد. واألهم من للي، قنها ةعرت  

 .(133)الضحي الغعبري ةحت السرععة اإل عائ تري الكامتي 

__________ 

 )ق( و )ب(. 2 مسؤولري الدول عن األا ال ع ع المشعوعي دولرا ، المادة ل ني ال ان ل الدولض، الم اد المت ت ي  (126) 

 (.2( و )1) 31 )ب(، و )ق( 30المعجع نحسه، الم اد  (127) 

 (128) Imseis, “Negotiating the illegal: on the United Nations and the illegal occupation of Palestine,  

1967–2020”, (see footnote 8), p. 1068. 

 .المعجع نحسه (129) 

 .1988ةشعلن الثانض/ن امبع  15، ال مائع، داعسل ا  ت سل الحتسع نض”الم ت  ال طنض الحتسع نض،  (130) 

ةَّادل الع ــــــــائة ب ن مئر  منظمي التحعلع الحتســــــــع نري ععاات ومئر  ال زماء اإل ــــــــعائ تض ماب ن ووزلع ال امجري النعول ض ه لســــــــت   (131) 
 ./www.un.org/unispal/document/auto-insert-205528العا عد  (.متاح عتع1993)

 (.1993) داعسل مَّادا  شال ةعة َّات الحام ال اةض المؤقت )قو ت  األول(”ا عائ ة ومنظمي التحعلع الحتسع نري،  (132) 

قو ــت  الضــحي الغعبري الع المنع ي قلف )ةحت الســرععة المدنري واألمنري الحرــعلي لتســتعي الحتســع نري(، والمنع ي  اء   َقســمت اةحاقات (133) 
)ةحت الســرععة المدنري لتســتعي الحتســع نري والســرععة األمنري اإل ــعائ تري الحتســع نري المشــتعري(، والمنع ي جرم )ةحت الســرععة المدنري  

 كامتي(.وال ساعلي اإل عائ تري ال

https://undocs.org/ar/S/RES/242(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/242(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/338(1973)
https://undocs.org/ar/S/RES/338(1973)
http://www.un.org/unispal/document/auto-insert-205528/


A/77/356  

 

22-22141 23/26 

 

ــري من ق اعد ال ان ل الدولض م   قل ماحتها ا - 65 ــا ــــ ــ ع قاعدة ق ــــ لم تمع  ولظة الحق اض ة علع المرــــ
األو ـع لتدول. وبم ج  ال ان ل الدولض، ”  ممان لسةحاقات ال احـي  لـمن ق اال اةحاغري جنرل العا  يد قل  
ــم ل ن  الحماميد ةحت ا  تسل  ــ ا  المشــــــــ ةنتهي الح    ال عقري و  ممانها قل ةنت ص من      ”األشــــــــ

قات قو ـت  قل ةتنازل عن  ق الحتسـع ن  ن اض . ونظعا لتعا ع ال ع ض لت اعدة، اس ممان  ةحا(134)ةنكعهاد قو
ــرما  النظع الع  ــات،    ـ ــتَّا اض المحاولـ ــري  ـ ــا ـ ــ ع. و  ممان قل ةتاثع ه ه ال اعدة اآلمعة األ ـ ة علع المرـ

. ومن  (135)عدل ةنا ـــــق ال  ة التحاولـــــري ب ن المُحَتة وال اقع ةحت ا  تسل )قي ب ن المســـــت ماع والمســـــت َمع(
قات قو ـــت  ينحض  ق الشـــ   الحتســـع نض اض ة علع المرـــ ع قل م  ة ا ةحاقات نحســـها  شـــال قي ةحســـ ع  ةحا

 .(136)م لع شي، ال لم ةكن  اطتي

وال اقع قل قي  ة يدمم ا  تسل، و  م تعم   دل التماثة اض ال  ة ب ن الشــ   الحتســع نض الم ه م   - 66
إل ـــعائ تض نهائرا، اإنه ينتهي  ق الحتســـع ن  ن اض  ودولي ا ـــعائ ة المحتتي، و  م ال  ا  ـــت مام ا  ـــترعانض ا

 ة علع المر ع، من ب ن ق اال  ا مي قخعم من ق اال ال ان ل الدولض.
  

 الحاجة إلى إحداث نقلة نوعية  - خامسا   
عاما، منع ا  تسل ال سـاعي اإل ـعائ تض اعمال الحق الحتسـع نض اض ة علع المرـ ع   55ألكثع من  - 67

لنمب العا ع الحتســـــــــــع نض )قي الت ت ة من وج د الحتســـــــــــع ن  ن وه لتهم وحـــــــــــم دهم اض( األم  اض محاولي  
الحتسـع نري المحتتي، اض محاولي لتح لة م ظمها الع امتداد دائم ألم  ا ـعائ ة الكبعم،  اقة عدد ممان من  

ولض ماضـا قاط ا من   الحتسـع ن  ن. وه ا السـت  ، ال ي ي رعنا  المالـض ا  ـت مامي ال ي ماضـه الم تمع الد
 ع  د، قحَّب قكثع م  خا   ب ل لمنض من الم تمع الدولض وعدل مساءلي ا عائ ة.

ال  ق الش   الحتسع نض اض ة علع المر ع، ر مء من النضال من قجة انهاء ا  ت مام، قد اختحع  - 68
”التعبرعد الدبت ما ــض مع ا ــعائ ة،  ة علَّا من ال عاب الســرا ــض واإلنســانض الدولض، بة وقكثع من للي اض  ــرا   

عتع الععم من التاك دات المت ددة من قبة المداا  ن عن      اإلنســــــال والَّا ث ن والم تمع المدنض. ولبدو قل 
 الَّ   يت امة م ه  اعتَّامه ش اما قيدي ل جرا ولر  واق ا قان نرا ةنَّع منه مسؤولرات والحي. 

ثع م ــ خا  قرال ا ــعائ ة  التغ  ع المنه ض وال ســعي لت لــع  واض عضــ ل للي، قحــَّب ا  تسل قك - 69
ال ــان نض لألم  الحتســــــــــــــع نرــي المحتتــي وطــا  هــا وةك لنهــا الــدممغعااض. وبــدول الع ن اض للــي، اــإل الُنُه   
”اإلنســــــانضد و ”الســــــرا ــــــضد و ”التنمري ا قترــــــادميد المتَّ ي اض األم  الحتســــــع نري المحتتي ُةعَّاع ا  تسل 

 مما م  ة ال  ائف التنظرمري والترحرحري لت ان ل الدولض ع ع لات حتي.  ،(137)نحسه
  

__________ 

 .25(، الح عة 2021) 01/18المحامي ال نائري الدولري  (134) 

 (135) Imseis, “Negotiating the illegal: on the United Nations and the illegal occupation of Palestine, 1967–

2020” (see footnote 8), p. 1065. 

 .71الح عة  ICC-01/18-73 (2020)نظع ال ضري مقم ا، عاحم خت ة وهالي الش  بضالمحامي ال نائري الدولري،  (136) 

 (137) Daniela Huber, “The EU and 50 years of occupation: resistant to or complicit with normalization”, 

Middle East Critique vol. 27, No. 4 (2018), pp. 351–364. 
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ول ـ  قل يتغ ع هـ اق ولتمل ا ـداث ن ـتي ن اـري ـ اعتَـّامهـا الععلـ ي ال  ـ دة المماـني لتتغـت  عتع هـ ه   - 70
عال ال اعدة  الحالي  اخترام  ة م  ل عتع ا تعال التاملخ وال ان ل الدولض. و  ممان  ة ه ه المشـــــــــــاتي ا   ا ت

األ ـا ـري لحق الشـ  ب اض ة علع المرـ ع وا عتعام   دل الشـعاري المعت ي لس ـت مام ا  ـترعانض والحرـة  
ــع نري المحتتي.   ــع ن  ن اض األم  الحتســ ــعائ تض المع ل عتع الحتســ ــهما ا  تسل اإل ــ ــعي الت ين اعلــ ال نرــ

قل يتغ ع ة  رمـه ال ـال، وـبالـتالض مـداو ت  وـبالنظع الع العـا ع ا  ــــــــــــــت مـامي ا  ــــــــــــــترعـانض لس تسل، م ـ   
 الم تمع الدولض.

ولبدق للي  ا عتعام  ال اقع العاهن اض األم  الحتســـــــــــــع نري المحتتي ب حـــــــــــــحه نظاما ا ـــــــــــــتح الما  - 71
عاما، من  عمال الحتســـــــــع ن  ن من    قهم، و َّســـــــــهم اض    55وعنرـــــــــعلا وقمقرا مت مدا، ماان، عتع مدم  

َشي والعوا ع الم ع عي واآلمال المَحعرمي، والس ض الع ةح  ق الهدم النهائض  انت  تانات من ال رعلا ت المـــَُش ر
المتمثة اض ة ط د  ام األقتري عتع قعتبري الســاال األحــت  ن اض األمالــض التض اعُترــبت  ال  ة، ومن خسل  

ب قمنريد  اهعلي م حض ن اما  الســرا ــات المســ ئي والتم  ملي، ونه  الم امد. وا ــتمعام ا  تسل المع ل ”أل ــَّا
ا ــعائ ة ا  ــت ماملي ا  ــترعانري العامري الع الغاء  ق الشــ   الحتســع نض اض ة علع المرــ ع مع ا  ــت سء 
عتع قمالــره المتعاج ي رام  خاحــي بها، وا ا لما قشــامت الره حــعا ي شــ رــرات  ــرا ــري ا ــعائ تري، ه   

 مب م ه. ول   م ال ي ه ا األمع  ععل ي شامتي.قمع لم م د الم تمع الدولض قادما عتع التسا

واض اطام قان ل ة علع المرــــــــــــــ ع ال امجض، اإل م عد وج د ه ا ا  تسل مســــــــــــــتتَّع ا ــــــــــــــت داما  - 72
ــ اعات   ع ع ــاة قي عمة عدوانض انتهاكا ل ان ل مســــ ــعوب لت  ة، وبالتالض ممان اعتَّامه عمس عدوانرا. ولشــــ مشــــ

، وا ـا لمـا ةح ـته ا ــــــــــــــعائ ـة اض رث ع من األ ـرال، ـ ادعـاءات اـلدـااب  الحعب، اـل ي   ممان التغـالــــــــــــــض عنـه
عن النح . ولتعة  عتع للي ع اق   م ج  م ثا  األمم المتحدة وقان ل مســــــؤولري الدول. وة  ة   دال قائض”

ا نســـــــــــحاب الح مي لت ج د اإل ـــــــــــعائ تض قمعا  تمرا وع ع قابة )ق(  ه ه ا نتهاكات ال ســـــــــــرمي لت ان ل الدولض 
قمعا  جبع الضــــعم  )ب(      د،  ح ث ممان اعادة الســــرادة الع الشــــ   الحتســــع نض األحــــتض وا ــــت ادةها، ولتت

 ر ع ة نح  ةح  ق ال دالي والسسل لكة من الحتسع ن  ن واإل عائ ت  ن. زما 
  

 مالحظا  خاامية  - سادسا   
يح ف:و نظام اساااااااحوا ي  تكشااااااف ا نا:اما  المبينة في هذا الاقةية طبيعة ا حاالل اإلسااااااةائيل - 73

،  1967. امن  عال  وعنصاةي وقمعي عمدا  ه:د  إلى منع إعمال حق الشاعب الفلساطيني في تقةية المصية
انتهات ا ـــعائ ة عمدا وعن قرـــد  ق الحتســـع ن  ن اض ة علع المرـــ ع اض األم  الحتســـع نري المحتتي،  منع  

  ه لتهم الث افري، وقمع العا ع الســــــــــــرا ــــــــــــض  ممام ــــــــــــتهم لســــــــــــرادةهم اإلقترمري عتع الم امد العبرقري، وطم
ــع نض والم اوم ــع نري المحتتي   ممان ةم  مها عن  يالحتســـ ــعائ ة اض األم  الحتســـ ــاعض ا ـــ . وبإم از، اإل مســـ

ا  ـت مام ا  ـترعانضق امن خسل ا ت از  ـاانها المدن  ن، ولـمهم، وةشـت تهم ون تهم الع األم  المحتتي،  
ــعائ تض ــع ن  ن    ينتهي ا  تسل اإل ـ ــتغسل م امد الحتسـ ــت عاج وا ـ ــع نريق ومن خسل ا ـ ــرادة اإلقترمري الحتسـ السـ

ــرــادة دالمســــــــــــــت طن ل ”من قجــة ة ل ــد قمبــاح ة  د  ــالنحع عتع قطعام ثــالثــي،  مــا اض للــي   ، اــإنهــا ةنتهــي  ــــــــــــ
ز التض الحتســع ن  ن عتع الم امد العبرقري السزمي لتع لع اقترــاد مســت ةق ومن خسل مح  قو مرــادمة العم  

ة بع عن اله لي الحتســـــــع نري، م عاا  ا  تسل ال ج د الث ااض لتشـــــــ   الحتســـــــع نض لت ععق ومن خسل قمع  
النشـاط السـرا ـض الحتسـع نض والدع ة واألنشـعي، ينتهي ا  تسل قدمة الحتسـع ن  ن عتع ةنظرم قنحسـهم رشـ  ،  

 متحعملن من الهرمني والسرععة األجنبري.
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ق الشاااعب الفلساااطيني غية القابل للاصاااة  في تقةية المصاااية تفكي  ا حاالل وياطلب إعمال ح - 74
ا سااعماري ا ساايطاني اإلساةائيلي وممارساا  الفصال العنصاةي بشاكل ن:ائين والقانون الدولي واضا  جدا 

و  ممان ألي  ـة قل ما ل عـاد  ومنرــــــــــــــحـا، ولن ما ل ا ـا ، مـا لم يعرم عتع انهـاء    في هاذا الصاااااااااددن
ــت م ــ ع الع ةح  ق ةنم ته ا  ــ ــري وقل مســ ــرا ــ ــع نض  ال م عم  حعلي امادةه الســ ــ   الحتســ ــمب لتشــ ام، مما مســ

ــادمي والث افري، جنَّا الع جن  مع ج عانه اإل ــــــــعائ ت  ن. ول   عتع الم تمع الدولض قل   ا جتمااري وا قترــــــ
ســع نري المحتتي وقل يت  د م تمد ةشــ ررــا قد  لس تسل اإل ــعائ تض ا  ــت مامي ا  ــترعانض اض األم  الحت

  التماماةه  م ج  ال ان ل الدولض  اإلعمال الكامة لحق الش   الحتسع نض اض ة علع المر ع.

وثبت أن ”عملية السااااالم“ في الشااااةق األوسااااع ومحاو   صاااانع السااااالم الثنائية الالحقة غية  - 75
تقةية المصاااااية، وأغفلت األسااااا    فعالة؛ ف:ي لم تةكز ُنُ:ج:ا على حقوق اإلنساااااان، و  سااااايما الحق في

ووا ا لما ق هعت عمتري قو ــــت ، اإنه   ممان لمحاولــــات   ا سااااعمارية ا ساااايطانية لالحاالل اإلساااةائيلين
السسل بتح ل   را ض قل ةن ب بدول  ة ولع التَّقري الدائمي لتحتسع ن  ن، وبالتالض بدول ةحدي المساعض  
ا  ــت ماملي ا  ــترعانري اإل ــعائ تري. ول   قل ما ل انهاء ا  تسل ا  ــت مامي ا  ــترعانض شــعطا   عنع  

تمتع الحتسـع ن  ل  ح هم اض ة علع المرـ ع اض األم  الحتسـع نري المحتتي، دول قل مضـععوا الع عنه لكض ي
 التحاو   شال شعوط اخضاعهم.

و  يمك  تحت أي ظة  م  الظةو ، ا ناقاص م  الحق في تقةية المصااااااية، بوصاااااافه قاعدة  - 76
وبالنظع الع قل  عمال الش   الحتسع نض    آمةة م  قواعد القانون الدولي، وتنشأ عنه الازاما  تجاه الكافةن

من ة علع المرــــــ ع مت مد ومتاحــــــة اض ا  تسل اإل ــــــعائ تض ا  ــــــت مامي ا  ــــــترعانض، اإل اإلنحال الثابت 
لـ ان ل ة علع المرــــــــــــــ ع ال ـامجض وقان ل ا ــــــــــــــت ـدال ال  ة م ـ  قل ما نا   ع الماولي اض قي  ة. ولتعـت   

ــحه ال  ة التض  ــاب  ال ان ل الدولض، ب حـــ ــ ض الع ةح  ق ال دالي، وقف اخضـــ ــي اض الســـ ــرا ـــ ينَّغض قل ة جه الســـ
ا ــعائ ة لتشــ   الحتســع نض ومحاو ةها ع ع المشــعوعي  كتســاب الســرادة عتع قجماء من األم  الحتســع نري  
ــمنا التمال ا ــــــعائ ة  ا نســــــحاب دول شــــــعوط قو ةححظات. و  م  ز لتدول الثالثي قل   المحتتي. وه ا م نض لــــ

ال لـع ع ع ال ان نض، ال ي ة ت ه قا ال ا ـعائ ة ع ع المشـعوعي دولرا، و  قل ةسـاعد فره قو ةحع   ة تعم  
عتره. و مامي ا ــعائ ة من ا تعال ال ان ل الدولض والمســاءلي م    العدب ول لد ث ااي اإلاست من ال  اب. ال  

احســ ، بة ةشــ ه قمضــا حــ مة الم تمع  ا  ــتثنائري التض ةظهع ة اه ا ــعائ ة   ة    ا الري ال ان ل الدولض 
 الدولض واألمم المتحدة وجدامةهما  الث ي ودومهما،  ما اض للي قجهمةهما ال ضائري.

  
 الاوصيا   - سابعا  

توصاااي المقةرة الخاصاااة بأن تماثل حكومة إساااةائيل  لازامات:ا بموجب القانون الدولي وأن تكف  - 77
تقةية المصااية، وأن تن:ي احاالل:ا ا ساااعماري ا سااايطاني  ع  إعاقة إعمال حق الشااعب الفلسااطيني في

 لألرض الفلسطينية فورا ودون قيد أو شةط، وأن تقدم تعويضا  ع  أفعال:ا غية المشةوعةن

 وتوصي المقةرة الخاصة بأن تقوم جميع الدول بما هليح - 78

تقةية المصاااااية،  إدانة ا نا:اما  الماعمدة م  جانب إساااااةائيل لحق الفلساااااطينيي  في )ق( 
 في  ل  م  خالل الممارسا  ا ساعمارية ا سايطانيةن ويقاضي  ل  أنح بما
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تطالب الدول باإلن:اء الفوري لالحاالل اإلسةائيلي غية القانوني، وإعادة جميع األراضي  ن1ت 
ةد من:ا الشااااعب الفلسااااطيني وُجةد م  ملكيا:ا، مع ا مانا  ع  جعل  والموارد الاي شااااُ

 قرهنا بالافاوض بي  إسةائيل وفلسطي  ا نسحاب

تضااع الجمعية العامة خطة إلن:اء ا حاالل ا ساااعماري ا سااايطاني اإلسااةائيلي ونظام   ن2ت 
 قالفصل العنصةي 

تكون الدول على اسااعداد للجوء إلى الادابية الدبلوماساية وا قاصاادية والساياساية الاي   ن3ت 
 قحالة عدم اماثال إسةائيلهايح:ا ميثاق األمم الماحدة في 

نشااة وجود وقائي دولي لاقييد العنف المساااخدم بشااكل روتيني في األرض الفلسااطينية  )ب( 
المحالة وحماية السااااااااكان الفلسااااااااطينيي ، تمشاااااااايا مع تقةية األمي  العام ع  حماية السااااااااكان المدنيي  

 ق(10/794-اطدالفلسطينيي  )

العمل على ضااامان إجةاء تحقيق شاااامل ومسااااقل وشااافا  في جميع انا:اما  القانون  )ج( 
الدولي لحقوق اإلنسااان والقانون الدولي اإلنساااني، بما في  ل  ا نا:اما  الاي تصاال إلى مساااو  جةائم 

ية المحالة؛ وتوصاي حةب محاملة وجةائم ضاد اإلنساانية وجةيمة العدوان الاي ُتةتكب في األرض الفلساطين
المقةرة الخاصاااااة كذل  المجامع الدولي بالساااااعي إلى مسااااااءلة الجناة م  خالل كل م  المحكمة الجنائية 

 ق، وآليا  الو ية القضائية العالميةالحالة في فلسطي الدولية في تحقيق:ا الجاري في 

تةتكب:ا جميع مؤسااسااا  اتخا  الخطوا  المناساابة لمنع انا:اما  حقوق اإلنسااان الاي   )د( 
األعمال الاي تاخذ م  أراضااااي:ا مقةا ل:ا و/أو الخاضااااعة لو ها:ا القضااااائية والاحقيق في:ا وجبة الضااااةر  
الناجم عن:ا، و ل  باعاماد الساااااياساااااا  الالزمة لانظيم سااااالوي األعمال الاجارية في األرض الفلساااااطينية  

 سبل اناصا  فعالة للضحايان في  ل  ف  ا رتباط بالمساعمةا  وتوفية المحالة، بما

البيانا   وتوصاي المقةرة الخاصاة بأن هنشاة المفوض الساامي لحقوق اإلنساان، دون إبطاء، قاعدة  -   79
 (ن 36/ 31المساكملة لمؤسسا  األعمال الاي ل:ا أنشطة ماعلقة بالمساوطنا  )قةار مجل  حقوق اإلنسان  

وتؤيد المقةرة الخاصااااة تأهيدا تاما لجنة الاحقيق الدولية المساااااقلة المعنية باألرض الفلسااااطينية   - 80
المحالة، بما في:ا القدس الشااااااااةقية، وفي إسااااااااةائيل، وتشااااااااجع:ا على الاحقيق في حالة الحق في تقةية  

ق ع  ما تسااااام  به القيود المصاااااية والمسااااااعي اإلساااااةائيلية ا سااااااعمارية ا ساااااايطانية بمزيد م  الاعم
 اإلقليمية والجغةافية لو ها:ان
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