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 في ميزان القانون الدولي  االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية

 تعريفات لغايات الورقة:

، سواء كانوا مدنيين أم عسكريين، في األراضي إحالل مواطني دولة االحتاللهو عملية  االستيطان: (1

وال تزال تسيطر عليها "إسرائيل"، وذلك باستخدام القوة  1967التي تم احتاللها في المناطق المحتلة عام 

 العسكرية في مصادرة األراضي، ويتسم بأخذه أشكال مختلفة "اقتصادية، عسكرية، مدنية".

السكن في مواطنو دولة االحتالل الذين أتوا بطوع إرادتهم وحرية اختيارهم للعيش و المستوطنون:  (2

بما فيها القدس الشرقية، بعد ترحيل سكانها األصليين جبرا بالقوة العسكرية  1967المناطق المحتلة عام 

 من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي.

هي طرق طويلة وعريضة تربط بين مستوطنات عدة في الضفة الغربية ومدن الداخل  الطرق االلتفافية: (3

 الفلسطيني.

وهي عبارة عن خطط لبناء وحدات سكنية في المستوطنات التي تمر  تيطانية:خطط بناء وحدات اس (4

، حيث تدرج خطة المصادقة النهائية عليهابعدة مراحل تبدأ بموافقة وزارة الدفاع على الخطة، وتنتهي ب

 تتم فيه المصادقة النهائية عليه.بناء الوحدات الجديدة في العام الذي 

المرحلة التالية للمصادقة على الخطة، حيث توجه سلطات االحتالل  وهي مناقصات بناء المستوطنات: (5

االحتالل لبناء وحدات استيطانية  عن الجهات المعنية في دولةالدعوات للحصول على مقترحات صادرة 

 .سكنية، حيث يتم اختيار العرض الفائز في المناقصة، لتبدأ مرحلة البناء والتسويق من قبل المقاول

صدر في العام هو عبارة عن حكم استشاري غير ملزم  :حول االستيطان عدل الدوليةفتوى محكمة ال (6

 عن محكمة العدل الدولية التي تعتبر أحد أجهزة األمم المتحدة الخمسة. 2004
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 مقدمة

الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس،  انتهاكات االحتالل ضدال زالت قضية االستيطان تمّثل أحد أبرز 
عدا عن كونها أحد قضايا الوضع النهائي الشائكة في مفاوضات االحتالل مع منظمة التحرير الفلسطينية، إذ 

في  1967تتمسك دولة االحتالل في بناء توسيع المستوطنات على حساب األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 .بمؤسساتها المختلفةنساني وقرارات األمم المتحدة مخالفة للقانون الدولي اإل

وقد عّجت االتفاقيات والقرارات الدولية بما يدين االستيطان بوجه عام واإلسرائيلي بشكٍل خاص، لما يشّكله من 
ضرر بالغ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بموجب القرارات الدولية وأهمها الحق في تقرير 

قرار يدين عمليات االستيطان  60وعلى الرغم من إصدار الجمعية العامة لألمم المتحدة أكثر من  المصير،
اإلسرائيلي منها قرارات خاصة بقضية االستيطان وقرارات أخرى أدانت االستيطان كأحد أوجه االنتهاكات 

األمن في ذات القضية، قرارات صادرة عن مجلس  6، إضافة إلى 1967اإلسرائيلية في األراضي المحتلة عام 
إال أن ذلك لم يثِن سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن االستمرار في سياسة قضم األراضي الفلسطينية لصالح 

ألف  650، حيث ارتفعت أعداد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس إلى قرابة إنشاء مستوطنات وتوسيعها
 بحسب إحصائيات رسمية. 2017مستوطن في العام 

 1967ور االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة عام تط

خطة )ألون االستيطانية( تبنت حكومة االحتالل  1967منذ العام األول الحتالل بقية فلسطين التاريخية عام 
ن بناء سلسلة من المستوطنات الزراعية على طول الحدود الشرقية لنهر األردن، كجزء مالتي كانت تقوم على 

رؤية تؤمن بوجود دور فاعل للمستوطنات المدنية في خلق موقف دفاعي عن "إسرائيل" حال نشوب أي حرب 
، باشرت حكومة االحتالل 1977.ومع صعود حزب الليكود إلى سدة الحكم في دولة االحتالل في العام (1)قادمة

ي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة في تنفيذ خطة )غوش إيمونيم( التي هدفت إلى تعزيز الوجود االستيطاني ف
 .(2)إلحكام السيطرة على األراضي الفلسطينية المحتلة

                                                           
1)) 

 ، ”معهد األبحاث التطبيقية _ )أريج(  : " نبذة عن المستوطنات )اإلسرائيلية( في األراضي الفلسطينية المحتلة
-%D8%B9%D9%86-010/01/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9http://poica.org/2 
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%A7/  
)2(

D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9http://poica.org/2%/010/01-، مصدر سابق معهد األبحاث التطبيقية _ )أريج( 
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%A7/  

http://poica.org/2010/01/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
http://poica.org/2010/01/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
http://poica.org/2010/01/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
http://poica.org/2010/01/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
http://poica.org/2010/01/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
http://poica.org/2010/01/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
http://poica.org/2010/01/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
http://poica.org/2010/01/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
http://poica.org/2010/01/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
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)العام الذي شهد التوقيع على اتفاق أوسلو( كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية  1993مع حلول العام 
القدس في  152،800في الضفة الغربية و  111،600مستوطن ) 264،400والقدس الشرقية قد بلغ 

ألف في  320ألف في الضفة،  200ألف مستوطن ) 520إلى  2012ليترفع العدد بحلول العام  )3)الشرقية(
، وعلى الرغم من تحديد الجهاز المركزي (4)القدس( وفقًا لبيانات الجهاز المركزي لإلحصاء في دولة االحتالل
، (5)636،000إلى  2016الشرقية في العام لإلحصاء الفلسطيني أعداد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس 

إال أن  إحصائيات صادرة عن مؤسسات "إسرائيلية"، تشير إلى أن الرقم أكبر من ذلك، حيث ذكرت إحصائية 
حوالي  2014صادرة  عن وزارة الداخلية في دولة االحتالل بأن أعداد المستوطنين قد بلغت حتى العام 

، فيما أشارت مصادر (6)في القدس الشرقية( 375،000الغربية و  في الضفة 389،250مستوطن ) 764،250
بعض  كما ذكرت، )7(2016مستوطن في العام  800،000عبرية أخرى إلى وصول تعدادهم إلى قرابة 

 413،000أن أعداد المستوطنين في الضفة الغربية فقط قد ارتفع إلى  2018اإلحصائيات المحّدثة للعام 
د أشارت تقارير أممية إلى وصول نسبة النمو السنوي في المستوطنات ما بين األعوام ، وق(8)مستوطن تقريباً 

 .(9)شخص 14،600إلى  2014و  2002

ووفقًا للمعطيات "اإلسرائيلية" المنشورة فقد احتفظت مستوطنات الضفة الغربية بنسبة نمو سكاني أعلى من نسبة 
% لمستوطنات الضفة 3،4% مقابل 2ي فيها إلى قرابة النمو داخل دولة االحتالل التي يصل النمو السكان

 .(10)2017الغربية في العام 

                                                           
(

3
 )  Foundation for Middle East Peace, Israeli Settler Population 1972-2006, Archived from the original on November 

18, 2008  
-tables/stats-and-info-archive.org/web/20081118071827/http://fmep.org/settlement_info/settlementhttps://web.

2006-1972-population-settler-data/israeli   ، 
(

4
اسية واالقتصادية واالجتماعية تقرير البعثة الدولية لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في آثار بناء المستوطنات اإلسرائيلية على الحقوق المدنية والسي (

، رمز الوثيقة 28،  فقرة 7/2/2013والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، صادر بتاريخ 

A/HRC/22/63 رابط التحميل ،http://undocs.org/ar/A/HRC/22/63  
(

5
 .21، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ص 2016التقرير اإلحصائي السنوي  –(  المستعمرات اإلسرائيلية في فلسطين 

(
6

 )Breaking Israel News Jewish Population in Judea & Samaria Growing Significantly, 
-growing-samaria-and-judea-in-population-https://www.breakingisraelnews.com/26966/jewish
  significantly/#DpRV1c2O5HHhPB67.97  
(

7
 ) http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/18210Line News,  Israel on  

(
8

 ) -watch/settlements-http://peacenow.org.il/en/settlements, Population Peace Now, Settlement Watch, Data,
  data/population 
(

9
الشرقية التقرير السنوي لمفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس  (

(، رمز الوثيقة 9، الفقرة رقم )28/26بناء على قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم  2016يناير  20ن السوري المحتل، الصادر بتاريخ والجوال

(A/HRC/31/43رابط تحميل التقرير ،) 
 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/008/00/pdf/G1600800.pdf?OpenElement-dds-ps://documentshtt  

(
10

 ) Slowdown in Judea and Samaria population growth, 
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/240951   

https://web.archive.org/web/20081118071827/http:/fmep.org/settlement_info/settlement-info-and-tables/stats-data/israeli-settler-population-1972-2006
https://web.archive.org/web/20081118071827/http:/fmep.org/settlement_info/settlement-info-and-tables/stats-data/israeli-settler-population-1972-2006
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/63
https://www.breakingisraelnews.com/26966/jewish-population-in-judea-and-samaria-growing-significantly/#DpRV1c2O5HHhPB67.97
https://www.breakingisraelnews.com/26966/jewish-population-in-judea-and-samaria-growing-significantly/#DpRV1c2O5HHhPB67.97
http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/18210
http://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population
http://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/008/00/pdf/G1600800.pdf?OpenElement
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/240951


5 
 

وحدة  6742، أعدت حكومة االحتالل خطة لبناء 2016( في ديسمبر 2334عقب قرار مجلس األمن رقم )
، ومع مالحظة أن خطط بناء المستوطنات قد ال يتم تنفيذها في (12)وحدة في القدس 566بينها ( 11)استيطانية

وحدة استيطانية، وأخرى لبناء  3154مناقصات لبناء  2017نفس العام، فقد طرحت دولة االحتالل خالل العام 
 .(13)2018في العام  3167

، تمتعععد (14)بعععؤرة اسعععتيطانية 119مسعععتوطنة و  150يبلعععع ععععدد المسعععتوطنات فعععي الضعععفة الغربيعععة والقعععدس الشعععرقية 
دونععم، كمععا شععّكلت المسععاحة الواقعععة  538،127غربيععة بواقععع % مععن الضععفة ال10رقعتهععا العمرانيععة علععى مسععاحة 

مسعاحات  دونعم وتشعمل 1،650،376نات" قرابعة ضمن ما يطلق عليها "مناطق نفوذ المجالس اإلقليميعة للمسعتوط
% معن مسععاحة 40%، لتصعبح المنعاطق الواقععة تحعت سعيطرة المسعتوطنات حعوالي 30واسععة معن البعراري لتشعكل 

 .(15)الضفة الغربية

لى سبيل المثال فقد شهدت الضفة الغربية المحتلة تدشين عشرات الطرق االلتفافية التي قطعت أوصال الضفة وع
، شارع 60، طريق رقم 45)شارع رقم  الغربية طواًل وعرضًا على امتدادات تصل لمئات الكيلو مترات ومن أهمها

السععامرة، طريععق القععدس غععور األردن، ، طريععق عععابر 447، الطريععق رقععم 90، شععارع رقععم 80، شععارع رقععم 70رقععم 
 .(16)طريق غوش عتصيون، طريق شمال جنين، طريق جنوب الخليل( 

وقد شرعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في تدشين الطرق االلتفافية الرابطة بين مستوطنات الضفة الغربية 
بلغ طولها حتى العام  ، حيث(17)1983( الصادر في العام 50ودولة االحتالل بموجب األمر العسكري رقم )

دونم إلى  98،000دونم، كما حولت قرابة  196،000كيلو متر، وتسببت في مصادرة  980حوالي  2016
 .(18)أراضي غير قابلة لالستخدام ألسباب أمنية

وفي سبيل إحكام سيطرتها على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية فقد أقر الكنيست اإلسرائيلي في فبراير 
ا يعرف بع )قانون التنظيم( أو )قانون تبييض المستوطنات( والذي يتعامل مع االستيطان في الضفة م 2017

                                                           
(

11
 ) -ntswatch/settleme-http://peacenow.org.il/en/settlements, Construction Peace Now , Settlement Watch, Data ,

  data/construction 
(

12
،  الفقرات من 2017مارس  24، الصادر في 1967( تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 

   tps://undocs.org/ar/A/HRC/34/70ht( رابط التحميل  A/HRC/34/70( ، رمز الوثيقة )9،13)
(

13
)-watch/settlements-http://peacenow.org.il/en/settlements ,Peace Now , Settlement Watch, Data , Construction

  data/construction 
(

14
 )-https://interactive.aljazeera.com/aje/2017/50 ,Israel's settlements: 50 years of land theft explained AlJazeera,

   settlements/index.html-illegal-years 
(

15
 https://www.btselem.org/arabic/settlementsموقع منظمة بيتسلم، المستوطنات،  ( 

)16) 
  http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4100مركز المعلومات الوطني الفلسطيني ، الطرق االلتفافية في األراضي الفلسطينية ،  

17) (
 خيل التفكجي ، "االستيطان )االسرائيي( في األراضي المحتلة..واقع وإشكاليات ، موقع المعرفة ،الجزيرة نت ،

E80A71D957D5.htm-9206-4265-90C9-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/623CE9C2 
(

18
  pd.org/AR/Articles/Article122-http://www.vision( مركز رؤية للتنمية السياسية، الطرق االلتفافية في الضفة الغربية، 

http://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/construction
http://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/construction
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/70
http://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/construction
http://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/construction
https://interactive.aljazeera.com/aje/2017/50-years-illegal-settlements/index.html
https://interactive.aljazeera.com/aje/2017/50-years-illegal-settlements/index.html
https://www.btselem.org/arabic/settlements
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4100
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/623CE9C2-90C9-4265-9206-E80A71D957D5.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/623CE9C2-90C9-4265-9206-E80A71D957D5.htm
http://www.vision-pd.org/AR/Articles/Article122


6 
 

الغربية بأثر رجعي عبر إتاحة االستمرار في استعمال األراضي المملوكة ملكية خاصة ألغراض االستيطان في 
 .(19)الضفة الغربية

وتشجع سعلطات االحعتالل علعى االسعتيطان فعي الضعفة الغربيعة والقعدس عبعر سلسعلة معن الحعوافز االقتصعادية ععن 
قامععة  طريععق مععنح مزايععا ضععريبية لععبعض المسععتوطنات، وفععتح أنشععطة اقتصععادية جديععدة تشععكل مجععاالت الزراعععة وا 

 لة من الحوافز المشاريع الصناعية حول المستوطنات، ودعم المبادرات الخاصة، إضافة إلى سلس

األخععرى فععي مجععاالت اإلسععكان والتعلععيم والضععرائب، عععدا عععن الموافقععة بععأثر رجعععي علععى أعمععال البنععاء مععن غيععر 
 . (20) ترخيص

( مستوطنة فعي الضعفة الغربيعة والقعدس صعّنفت علعى أنهعا 91أصدرت حكومة االحتالل قائمة بع) 2013في العام 
ت وحععععوافز لععععدعم اإلسععععكان والتعلععععيم والزراعععععة والسععععياحة، ومنهععععا منععععاطق ذات أولويععععة وطنيععععة، تمععععنح لهععععا امتيععععازا

 .(21)% من تكاليف التشييد والبناء 50% إضافة إلى 69خصومات على أسعار األراضي تصل إلى 

وتسهم مؤسسات األعمال في تشجيع االستيطان وتطويره، إذ تنمو التجمعات الصناعية في عدد من المستوطنات 
التخفيضعععات الضعععريبية والعمالعععة الرخيصعععة واإليجعععارات المنخفضعععة، كمعععا تسعععهم ععععدة  بفععععل حعععوافز مختلفعععة منهعععا

قامة المشاريع االقتصادية هناك   .(22)مصارف في تقديم القروض الالزمة للبناء وا 

منطقعة صعناعية "إسعرائيلية"، ذلعك ععدا ععن المسعاحات الشاسععة المسعتخدمة  20وتوجد في الضعفة الغربيعة حعوالي 
 .(23)والتي تبلغ مساحتها أكبر من المساحة المبنية للمستوطنات هناك ألغراض الزراعة،

                                                           
(

19
 72الدورة  ( تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات التي تمس االنسان الفلسطيني وغيره من السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة،

نوفمبر  1الصادر بتاريخ للجمعية العامة، المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجوالن السوري المحتل، 

 ، رابط  تحميل التقرير ،( A/72/ 564( رمز الوثيقة )14، الفقرة )2017

  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/72/564&Lang=A  
(

20
 71 الدورة المحتلة، الفلسطينية األراضي في السكان من وغيره الفلسطيني االنسان تمس التي الممارسات في بالتحقيق المعنية الخاصة جنةالل تقرير ( 

 نوفمبر 1 بتاريخ الصادر المحتل، السوري والجوالن الشرقية القدس فيها بما المحتلة الفلسطينية األراضي في اإلسرائيلية المستوطنات العامة، للجمعية

 ، التقرير  تحميل  رابط ،( A/71/355) الوثيقة رمز( 4) الفقرة ،89/70بناء على قرار الجمعية العامة رقم  2017

https://undocs.org/ar/A/71/355  
(

21
 71 الدورة المحتلة، الفلسطينية األراضي في السكان من وغيره الفلسطيني االنسان تمس التي الممارسات في بالتحقيق المعنية الخاصة اللجنة تقرير (

أكتوبر  9 بتاريخ الصادر المحتل، السوري والجوالن الشرقية القدس فيها بما المحتلة الفلسطينية األراضي في اإلسرائيلية المستوطنات العامة، للجمعية

 التقرير  تحميل  رابط ،( A/68/513) الوثيقة رمز( 26-23) الفقرات ،120/67 رقم العامة الجمعية قرار على بناء  2013

http://undocs.org/ar/A/68/513  
(

22
المدنية والسياسية واالقتصادية ( تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في آثار بناء المستوطنات اإلسرائيلية على الحقوق 

، بناء على قرار 2013فبراير  7واالجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، الصادر 

 ير (، رابط تحميل التقرA/HRC/22/63(، رمز الوثيقة )96،97، الفقرات )17/19مجلس حقوق اإلنسان رقم 

http://undocs.org/ar/A/HRC/22/63  
(

23
الفلسطينيين،  لحقوق إسرائيل انتهاك في بالمستوطنات التجارية األعمال تسهم االحتالل .. كيف هيومن رايتس ووتش، تجارة (

https://www.hrw.org/ar/report/2016/01/19/285401  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/72/564&Lang=A
https://undocs.org/ar/A/71/355
https://undocs.org/ar/A/71/355
http://undocs.org/ar/A/68/513
http://undocs.org/ar/A/68/513
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/63
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/63
https://www.hrw.org/ar/report/2016/01/19/285401
https://www.hrw.org/ar/report/2016/01/19/285401
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كمععا واصععلت سععلطات االحععتالل سياسععتها فععي مصععادرة األراضععي علععى امتععداد نطععاق الضععفة الغربيععة والقععدس، كععان 
دونمععًا مععن أراضععي قريععة الزاويععة فععي سععلفيت ألغععراض عسععكرية فععي أكتععوبر  8242آخرهععا، آخرهععا قععرار بمصععادرة 

2018(24). 

 31وحتعععى  2016يونيعععويحزيران  1ولغايعععات االسعععتيطان، فقعععد هعععدمت قعععوات االحعععتالل خعععالل الفتعععرة الممتعععدة معععن 
 1490منزاًل مملوكًا للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، ما أدى إلى تشريد نحو  1062حوالي  2018مايوي

ينيين التعي تمارسعها سعلطات االحعتالل إذ ، ولم تتوقف سياسة هدم منازل الفلسعط(25)فلسطيني نصفهم من األطفال
منزاًل فلسطينيًا في الضعفة الغربيعة والقعدس الشعرقية خعالل شعهر  50أشارت مصادر إلى قيام قوات االحتالل بهدم 

 .(26)، ما نتج عنه تشريد عشرات العائالت الفلسطينية2018أكتوبر 

ن كانععت تصععل لنتيجععة واحععدة بزيععادة تختلععف مراحععل بنععاء المسععتوطنات فععي الضععفة الغربيععة عععن القععدس الشععر  قية وا 
أععععداد المسعععتوطنين وتهجيعععر المزيعععد معععن الفلسعععطينيين ومصعععادرة وتعععدمير ممتلكعععاتهم، إذ يقعععع اإلشعععراف علعععى بنعععاء 
المستوطنات في الضفة الغربية على عاتق لجان منبثقة عن اإلدارة المدنية التابععة لعوزارة العدفاع، بينمعا البنعاء فعي 

مراحلل التخطليط حتل  ضع للجان تابععة لعوزارة الداخليعة فعي دولعة االحعتالل، ويمكعن توضعيح القدس الشرقية يخ
 (28()27)على النحو التالي:  البناء

ترسعععل لجنعععة بلديعععة القعععدس خطعععة بنعععاء وحعععدات اسعععتيطانية فعععي المدينعععة إلعععى معععا تسعععمى "اللجنعععة اإلقليميعععة  (1
بنعاء الوحعدات االسعتيطانية فعي الضعفة الغربيعة للتخطيط والبناء" التابعة لوزارة الداخلية، بينما ترسل خطط 

إلعى لجنععة خاصعة تتبععع لمععا يععرف بععع "المجلععس األعلعى للتخطععيط فعي اإلدارة المدنيععة" والتععي يقعع مقرهععا فععي 
 مستوطنة بيت إيل في الضفة الغربية.

إقامعة وحعدات  في حالة الضعفة الغربيعةت تنمعنح "اإلدارة المدنيعة" إذنعًا ب ععداد خعرائط هيكليعة للمنطقعة المنعوي (2
 استيطانية عليها.

                                                           
(

24
، 2018أكتوبر  10، تاريخ النشر «سلفيت» أراضي من دونم آالف 8 مصادرة يقرر االحتالل ( قناة تلفزيون الغد، 

-v/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AAhttps://www.alghad.t
-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84

%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-8-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9/  
(

25
 73التي تمس اإلنسان الفلسطيني وغيره من السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة، الدورة  ( تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات

dds-https://documents-(، رابط تحميل التقرير A/73/410(، رمز الوثيقة )21، الفقرة )2018أكتوبر  5للجمعية العامة، الصادر بتاريخ 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/308/49/pdf/N1830849.pdf?OpenElement  

(
26

 ) The Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD), Demolition and Displacement report October 2018, 
   18/20-october-report-displacement-and-https://icahd.org/2018/11/05/demolition 
(

27
،)-making-http://peacenow.org.il/en/settlements Making Sense of the Planning Process –Settlements , Peace Now

process-planning-the-of-sense  
(

28
  http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9349( وكالة األنباء الفلسطينية "وفا"، دليل موجز لمراحل االستيطان اإلسرائيلي، 

https://www.alghad.tv/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-8-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81/
https://www.alghad.tv/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-8-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81/
https://www.alghad.tv/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-8-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/308/49/pdf/N1830849.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/308/49/pdf/N1830849.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/308/49/pdf/N1830849.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/308/49/pdf/N1830849.pdf?OpenElement
https://icahd.org/2018/11/05/demolition-and-displacement-report-october-2018/
http://peacenow.org.il/en/settlements-making-sense-of-the-planning-process
http://peacenow.org.il/en/settlements-making-sense-of-the-planning-process
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9349
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تنعععاقش الخعععرائط المععععدة لبنعععاء الوحعععدات االسعععتيطانية، فعععي اللجنعععة اإلقليميعععة الخاصعععة بالقعععدس الشعععرقية، أو  (3
المجلععس األعلععى لتخطععيط اإلدارة المدنيععة، ويشععترط موافقععة وزيععر الععدفاع اإلسععرائيلي علععى كععل خطععوة مععن 

موافقعععة علعععى أن ينعععاقش المجلعععس األعلعععى لتخطعععيط اإلدارة مراحعععل البنعععاء فعععي الضعععفة الغربيعععة، بمعععا فيهعععا ال
 المدنية الخرائط.

صعحف علعى األقعل تكعون واحعدة  3مرحلة النشر معن أجعل اإليعداع: حيعث يعتم نشعر الخعرائط الهيكليعة فعي  (4
يعوم، معع اشعتراط  60منها ناطقة بالعربية، وذلك بهدف السماح للمعنين بتقديم االعتراضات فعي غضعون 

 لدفاع على السماح بنشر الخرائط المتعلقة بالبناء في الضفة الغربية.موافقة وزير ا
تنعقد اللجنة اإلقليمية )الخاصة بالقدس الشرقية(، أو اللجنة التابعة للمجلعس األعلعى للتخطعيط فعي اإلدارة  (5

المدنيععة )الخاصععة بمسععتوطنات الضععفة الغربيععة(، لمناقشععة االعتراضععات، التععي توصععي بتعععديل الخطععة أو 
ءها كما هي ورفض االعتراضات، وفي حال إجراء أي تععديالت، يععاد اجتمعاع اللجعان المعذكورة، معن إبقا

أجل التحقق من مالئمة التعديالت الجديدة للخطة، مع مالحظعة اشعتراط موافقعة وزيعر العدفاع علعى انعقعاد 
 ه.المجلس األعلى للتخطيط في اإلدارة المدنية على كل مرحلة من المراحل المذكورة أعال

بعد إجراء التعديالت على الخطة، ينشر إععالن إثبعات صعحة الخطعة فعي الصعحف علعى أن تكعون واحعدة  (6
يعوم علعى النشعر فعي الصعحف، ويشعترط أيضعًا موافقعة  15منها بالعربية، وتعتبر الخطة سارية بعد مرور 

 وزير الدفاع على النشر في الصحف وذلك فيما يتعلق بمستوطنات الضفة الغربية.
 ن تصبح الخطة سارية، تمنح للمقاولين حقوق البناء عن طريق العطاءات أو الشراء الخاص.بعد أ (7

إلععى جانععب عمليععات التهجيععر ومصععادرة األراضععي التععي تمارسععها سععلطات االحععتالل بحععق الفلسععطينيين فععي الضععفة 
يين، وقعععد رصعععدت الغربيعععة والقعععدس، فقعععد تواصعععلت اعتعععداءات المسعععتوطنين اإلسعععرائيليين علعععى المعععواطنين الفلسعععطين

( ارتفعاع مععدالت العنعف التعي OCHAتقارير مختلفة صادرة عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )
بزيعادة  ،2018ر األربععة األولعى معن الععام انتهجهعا المسعتوطنون ضعد الفلسعطينيين فعي الضعفة الغربيعة فعي الشعهو 

لتسّجل أعلى مستوى من الحوادث منذ نهاية العام  2016و 2017% بالمقارنة مع العامين 20% و 50مقدارها 
2014(29). 

أكتوبر قتل مستوطنون سيدة فلسطينية تدعى عائشة الرابي، وأصابوا زوجها بجروح أثناء االعتداء على  13وفي 
 .(30)سيارتهم الخاصة بالحجارة

                                                           
(

29
، 2018 العام من األولى األربعة األشهر لخال المستوطنين عنف وتيرة زيادة ،( OCHA) اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب(

1-2018-months-four-first-during-violence-settler-https://www.ochaopt.org/ar/content/increase  
(

30
 ، بالحجارة عليها مستوطنين اعتداء إثر فلسطينية ستشهادا ( الجزيرة مباشر .. 

-http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B5%D9%88%D8%B1
-D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%

https://www.ochaopt.org/ar/content/increase-settler-violence-during-first-four-months-2018-1
https://www.ochaopt.org/ar/content/increase-settler-violence-during-first-four-months-2018-1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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ن على الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ وبوجه عام فقد ارتفعت معدالت االعتداءات االسبوعية التي يشنها المستوطني
وهجعومين اثنعين فعي  2017هجمات اسبوعية، مقارنة بعثالثة فعي الععام  5، ليصل معدلها إلى 2018مطلع العام 

كما تواصلت حّمى االعتداءات على أشجار الزيتون، حيث أتلف المستوطنون خعالل اعتعداءاهم (، 31)2016العام 
 (32)2018شجرة زيتون منذ يناير وحتى نهاية أكتوبر  7000ة على الفلسطينيين وممتلكاتهم قراب

 االستيطان )اإلسرائيلي( في ظل القانون الدولي:

م مخالفعة واضعحة وصعريحة لكعل المبعادت واالتفاقيعات  1967تعتبر إقامة المستوطنات في المناطق المحتلة ععام 
 الدولية عدا عن القرارات الدولية.

 :االتفاقيات الدوليةتيطان في ضوء االس أواًل:

 مخالفة االستيطان التفاقية جينيف الرابعة واللحق اإلضافي األول:  (1)
حظرت اتفاقية جينيف الرابعة فعي ععدة معواد منهعا أي أعمعال معن شعأنها أن تعؤدي إلعى سعلب أو تعدمير الممتلكعات 

"..النقللل الجبللر   (49( علععى حظععر السععلب، فيمععا حظععرت المععادة )33ونقععل وترحيععل المععدنيين، إذ نصععت المععادة )
الجماعي أو الفلرد  لشخلخاا المحميلين أو نفلينم ملن األراضلي المحتللة ضلل  أراضلي دوللة االحلت ل أو ضلل  

كمععا وفيمععا يتعلععق بنقععل السععكان إلععى اإلقلععيم  أراضللي أ  دولللة أخللرىة محتلللة أو ةيللر محتلللةة أيللًا كانللت دواعيلل "
االحت ل أن ترحل أو تنقل جلزءًا ملن سلكاننا الملدنيين ضلل  ال يجوز لدولة  "المحتل أكدت ذات المادة على أنعه 

( تعدمير المنشع ت والممتلكعات الثابتعة والمنقولعة بغعض النظعر ععن 53فيما حظرت المعادة )ة األراضي التي تحتلنا"
 تبعيتها ألفراد أو جماعات أو للدولة، إال إذا تعلق التدمير بالضرورة الحربية الحتمية.

لقععد عععددت اتفاقيععة جينيععف الرابعععة والبروتوكععول اإلضععافي األول، أنععواع المخالفععات الجسععيمة التععي توجععب مالحقععة 
".. تلدمير واةتصلاا الممتلكلات علل  نحلو ال ومعاقبة مرتكبيها على اعتبارها جرائم حرب، ومن تلعك المخالفعات 

(، 147" )اتفاقيعة جينيعف الرابععة معادة تبرره ضرورات حربية وعل  نطاق كبير بطريقلة ةيلر مخلروعة وتعسلفية
"قيلام دولللة االحللت ل بنقلل بعلل  سللكاننا المللدنيين ضلل  األراضللي التللي تحتلنللا أو ترحيلل أو نقللل كللل أو بعلل  

                                                                                                                                                                                                 
-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1
-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9  
(

31
، 2018 أكتوبر/األول تشرين 8 –سبتمبر/أيلول 25|  المدنيين حماية تقرير، (OCHA) اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب (

0-2018-october-8-september-25-report-civilians-https://www.ochaopt.org/ar/content/protection  
(

32
، 2018 أكتوبر/األول تشرين 22 – 9|  المدنيين حماية تقرير، (OCHA) اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب(

0-2018-october-22-9-report-civilians-https://www.ochaopt.org/ar/content/protection  

http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.ochaopt.org/ar/content/protection-civilians-report-25-september-8-october-2018-0
https://www.ochaopt.org/ar/content/protection-civilians-report-25-september-8-october-2018-0
https://www.ochaopt.org/ar/content/protection-civilians-report-9-22-october-2018-0
https://www.ochaopt.org/ar/content/protection-civilians-report-9-22-october-2018-0
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" مللن االتفاقيللة الرابعللة 49سللكان األراضللي المحتلللة داخللل نطللاق تلللخ األراضللي أو خارجنللاة مخالفللة للمللاد  
 يأ(4ي85)البروتوكول اإلضافي األول، مادة 

وعليهت ف ن خالصة ما ذهبت إليه اتفاقية جينيف الرابعة والبروتكول اإلضافي األول فيما ينطبق على االستيطان 
 اإلسرائيلي، التأكيد على:

 حظر سلب وتدمير الممتلكات. -
 حظر تهجير المدنيين من قراهم إلى أي بلد آخر. -
 المحتلة. حظر تهجير أي جزء من سّكان دولة االحتالل إلى األراضي -

إن أي إتيعععان لفععععل معععن األفععععال المعععذكورة أععععاله، يشعععّكل سعععببًا كافيعععًا يوجعععب علعععى األطعععراف المتعاقعععدة فعععي اتفاقيعععة 
( معععن االتفاقيعععة، ععععدا كونهعععا معععن االنتهاكعععات الجسعععيمة 146جينيعععف الرابععععة معاقبعععة مرتكبيهعععا وفقعععًا لعععنص المعععادة )
 (. 5ي85األول، مادة  التفاقيات جينيف وبرتوكولها )البروتوكول اإلضافي

 م:1907مخالفة االستيطان التفاقية الها  للعام   (2)
قيدت اتفاقية الهاي الخاصة باحترام أعراف الحرب البرية سلطات العسكرية في أراضي العدو، حيث أكعدت علعى 

 يعنعي ما، (47)مادة  ة"حظر السلا حظرًا تاماً"(، وعلى 46احترام الملكية الخاصة وعدم جواز مصادرتها )مادة 
 كامل. بشكل المحتلة األراضي في والممتلكات ومصادرة األراضي سلب حظر

 مخالفة االستيطان لحق تقرير المصير:  (3)
يمثّععل االسععتيطان أحععد أهععم أوجععه االحععتالل، وأكثرهععا وضععوحًا فععي الوقععوف ضععد تطلعععات الشعععب الفلسععطيني فععي  

في قضم أراضي الفلسطينيين، مكرسًا بذلك هيمنته في تقرير مصيره ونيل حريته واستقالله، إذ يستمر االستيطان 
األراضعععي المحتلعععة، مخلفعععّا آثعععارًا ضعععخمة ووقعععائع جديعععدة علعععى األرض منهعععا تغييعععر التركيبعععة الديمغرافيعععة لألراضعععي 

 المحتلة.

الععذي نععص فععي ميثععاق األمععم المتحععدة عععدة معاهععدات وقععرارات دوليععة علععى حععق تقريععر المصععير، ومنهععا  تلقععد أكععد
"إنمعاء العالقعات الوديعة بعين األمعم علعى أسعاس احتعرام المبعدأ العذي يقضععي  علعى الثانيلة ملن الملاد  األولل الفقلر  

 ".بالتسوية في الحقوق بين الخعوا وبأن يكون لكل مننا تقرير مصيرها

، والذي نص على 545، أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارها رقم 1952شباطي فبراير من العام  5في 
العندين الدوليين الخاصين بل )الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية( و )الحقوق المدنية إدراج مادة في 

، ليصار إلى تنفيذ القرار في العهدين الذين تم إقرارهما تؤكد عل  حق الخعوا في تقرير مصيرها والسياسية(
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وذلك في المادة األولى  1966سمبر من العام كانون أولي دي 16بتاريخ  2200في قرار الجمعية العامة رقم 
، وهي بمقتضى هذا الحق لجميع الخعوا حق تقرير مصيرها بنفسنا. 1المشتركة فيهما والتي نصت على )

عل  الدول . 3حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي. 
فينا الدول التي تقع عل  عاتقنا مسئولية ضدار  األقاليم ةير المتمتعة بالحكم  األطراف في هذا العندة بما

الذاتي واألقاليم المخمولة بالوصاية أن تعمل عل  تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحقة وفقا 
 (ألحكام ميثاق األمم المتحد .

، والذي حمل عنوان 1514العامة قرارها رقم ، أصدرت الجمعية 1960كانون أولي ديسمبر من العام  14في و 
لجميع الخعوا الحق في حيث نص في فقرته الثانية على أنه ) (ةمنح االستق ل للبلدان والخعوا المستعمر )

تقرير مصيرها؛ ولنا بمقتض  هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسع  بحرية ضل  تحقيق نمائنا 
 (.افياالقتصاد  واالجتماعي والثق

، والذي أكد فيه على 1815، أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 1962كانون أولي ديسمبر من العام  18في و 
( باعتباره أحد مبادت القانون الدولي السبعة تساو  الخعوا في حقوقناة وحقنا في تقرير مصيرهامبدأ )

األمم المتحدة"، كما تقررت تشكيل لجنة خاصة  المتعلقة بع "العالقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق
 لدراسة أربعة مبادت من السبعة المذكورة. )لم يكن من بينها مبدأ حق تقرير المصير(.

، والذي قررت فيه 1966، أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 1963كانون أولي ديسمبر من العام  16في و 
اصة بدراسة المبادت المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول تكليف اللجنة الخ 1815بناء على القرار رقم 

مبدأ تساو  الخعوا في حقوقنا وحقنا في تقرير بدراسة العدد اآلخر من المبادت السبعة المذكورة ومن بينها )
 (.مصيرها بنفسنا

، والذي أكد على في 2625، أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 1970تشرين أولي أكتوبر من العام  24في و 
مبدأ تساو  الخعوا في حقوقنا وحقنا في تقرير مصيرها بنفسنا يخكل مساهمة هامة في ديباجته على أن )

بناء القانون الدولي المعاصرة وأن تطبيق هذا المبدأ بصور  فعالة أمر ذو أهمية لتعزيز الع قات الودية بين 
(، كما أوجب القرار على كل دولة االمتناع عن كل ننا في السياد الدول عل  أساس احترام مبدأ المساوا  بي
 (.حقنا في تقرير مصيرها بنفسنا وفي الحرية واالستق لعمل قسري يكون فيه حرمان للشعوب من )

ولم تكن القرارات المذكورة على سبيل الحصر في تأكيدها على حق الشعوب في تقرير مصيرها، بل أصدرت 
ات القرارات الهامة التي تؤكد على ذلك الحق للشعوب الواقعة تحت االحتالل ال سيما الشعب األمم المتحدة عشر 

 الفلسطيني.
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 االستيطان مخالف لإلع ن العالمي لحقوق اإلنسان:  (4)
( لإلعععالن العععالمي لحقععوق اإلنسععان علععى أنععه ال يجععوز تجريععد أحععد مععن ملكععه 17مععن المععادة ) نصععت الفقععرة الثانيععة

 تعسفا.

 المستوطنات جريمة حرا:  (5)
( معععن نظعععام رومعععا األساسعععي الخعععاص بالمحكمعععة الجنائيعععة الدوليعععة الجعععرائم التعععي تعععدخل ضعععمن 5حصعععرت المعععادة )

جرائم " ومنها "أخد الجرائم خطور  موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره..اختصاصات المحكمة في ما اعتبرته "
 ".الحرا

مة التفاقيعات جينيعف، ومنهعا االنتهاكعات التعي وردت فعي نصعوص المعواد لقد اعتبعر نظعام رومعا االنتهاكعات الجسعي
( مععن البروتوكععول الملحععق األول، مععن الجععرائم التععي تععدخل ضععمن نطععاق 85( مععن اتفاقيععة جينيععف الرابعععة و)147)

 بالممتلكلللات النطلللاق واسلللع تلللدمير ضلحلللاقجعععرائم الحعععرب، حيعععث ععععاود التأكيعععد عليهعععا والتعععي كعععان معععن ضعععمنها" 
" )نظعام عابثلة وبطريقلة للقلانون وبالمخالفلة ذللخ تبلرر عسكرية ضرور  هناخ تكون أن دون علينا واالستي ء
 (.4يأي8روما، مادة 

 الدوليلة المنازعلات علل  السلارية واألعلراف للقلوانين األخلرى الخطير  االنتناكات كما شملت جرائم الحرب تلعك "
 ةيلر أو مباخلر نحلو علل  االحلت ل دوللة قيلام والتعي كعان منهعا " "اللدولي للقلانون الثابلت النطاق في المسلحة
 المحتلة األر  سكان كل نقل أو أبعاد أوة  تحتلنا التي األر  ضل  المدنيين سكاننا من أجزاء بنقلة  مباخر

 (.8يبي8" )نظام روما، مادة خارجنا أو األر  هذه داخل مننم أجزاء أو

 الدولية: ثانيا: المستوطنات في ضوء القرارات

خععالل العقععود الماضععية أصععدرت الهيئععات الدوليععة المختلفععة عشععرات القععرارات التععي تععدين االحععتالل وممارسععته بحععق 
أحد محاور اإلدانات الدوليعة  1967الشعب الفلسطيني، وقد كانت قضية المستوطنات في األراضي المحتلة عام 

 المختلفة لالحتالل اإلسرائيلي.

 لشمم المتحد  المتعلقة باالستيطان: قرارات الجمعية العامة (1
( والعذي تضعمن مطالبعة دولعة 2243ت أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارها رقعم )1968ديسمبر  19في 

االحتالل "التوقف عن تدمير مساكن المدنيين العرب المقيمين في المناطق التي تحتلها"، كما قرر تشكيل "اللجنة 
 ق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان المملوكة لسكان األقاليم المحتلة".الخاصة المعنية بالتحقي
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لينصععار الحقععًا إلععى مناقشععة تقريععر اللجنععة فععي الععدورات الالحقععة للجمعيععة العامععة، والتععي تضععمنت القععرارات الخاصععة 
استقبال اللجنة المعينة من األمم بمناقشتها إدانة واضحة لالستيطان اإلسرائيلي، فضاًل عن إدانة رفض االحتالل 

 دول هي )سيالن، الصومال، يوغسالفيا(. 3المتحدة، والتي شكلت من قبل 

خالل السنوات الالحقةت أصدرت الجمعية العامة عشرات القرارات التعي تنعاقش انتهاكعات االحعتالل اإلسعرائيلي فعي 
خاصة ما يتعلق منها باالستيطان التي صعدرها األراضي المحتلة، حيث أدانت سياسات سلطات االحتالل هناك، 

، 1972ي12ي13بتعععاريخ  3005، 1971ي12ي20بتعععاريخ  2851قعععرار ومعععن هعععذه القعععرارات ) 60فيهعععا أكثعععر معععن 
، 1975ي12ي15بتععععععععععععاريخ  3525، 1974ي11ي29بتعععععععععععاريخ  3240، القعععععععععععرار 1973ي12ي7بتعععععععععععاريخ  3092
، 1978ي12ي18بتععععععععععععاريخ  33ي113 ،1977ي12ي13بتععععععععععععاريخ  32ي91، 1976ي12ي16بتععععععععععععاريخ  31ي106
، 1981ي12ي16بتععععاريخ  36ي147  ،1980ي12ي11بتععععاريخ  35ي122، 1979ي12ي12بتععععاريخ  34ي90
 40ي161، 1984ي12ي14بتعاريخ  39ي95، 1983ي12ي15بتعاريخ  38ي79، 1982ي12ي10بتاريخ  37ي88

بتعععععععاريخ  43ي58، 1987ي12ي8بتعععععععاريخ  42ي160، 1986ي12ي3بتعععععععاريخ  41ي63، 1985ي12ي16بتعععععععاريخ 
بتععععععععععععععععععععاريخ  46ي199، 1990ي12ي11بتععععععععععععععععععععاريخ  45ي74، 1989ي12ي8بتععععععععععععععععععععاريخ  44ي48، 1988ي12ي6

بتعععععععععععععععععاريخ  47ي70 ،1992ي12ي22بتعععععععععععععععععاريخ  47ي172، 1991ي12ي9بتعععععععععععععععععاريخ  46ي47، 1991ي12ي20
بتععععععععععععاريخ  49ي132، 1993ي12ي10بتععععععععععععاريخ  48ي41، 1993ي12ي23بتععععععععععععاريخ  48ي212، 1992ي12ي14
بتععععععععععععععععععععاريخ  50ي129، 1995ي12ي6بتععععععععععععععععععععاريخ  50ي29، 1994ي12ي9بتععععععععععععععععععععاريخ  49ي36، 1994ي12ي19
بتععععععععععاريخ  51ي223، 1996ي12ي13بتععععععععععاريخ  51ي134، 1996ي12ي13بتععععععععععاريخ  51ي133، 1995ي12ي20
بتععععععععععععععععععععاريخ  53ي55، 1997ي12ي10بتععععععععععععععععععععاريخ  52ي67، 1997ي12ي10بتععععععععععععععععععععاريخ  52ي66، 1997ي3ي13
بتعععععععععععععععععععععععاريخ  56ي61، 2000ي12ي8 بتععععععععععععععععععععععاريخ 55ي132، 1999ي12ي6بتععععععععععععععععععععععاريخ  54ي78، 1998ي12ي3

بتعععععععععععععععاريخ  59ي123، 2003ي12ي9بتعععععععععععععععاريخ  58ي99، 2002ي12ي11بتعععععععععععععععاريخ  57ي126، 2001ي12ي10
بتععععععععععععاريخ  62ي108، 2006ي12ي14بتععععععععععععاريخ  61ي118، 2005ي12ي8بتععععععععععععاريخ  60ي106، 2004ي12ي10
بتعععععععععععععععععاريخ  65ي104، 2009ي12ي10بتعععععععععععععععععاريخ  64ي93، 2008ي12ي5بتعععععععععععععععععاريخ  63ي97، 2007ي12ي17
بتعععععععععععععععععاريخ  68ي82، 2012ي12ي18بتعععععععععععععععععاريخ  67ي120، 2011ي12ي9بتعععععععععععععععععاريخ  66ي78، 2010ي12ي10
بتعععععععععععععععععععععععاريخ  71ي97، 2015ي12ي9بتععععععععععععععععععععععاريخ  70ي89، 2014ي12ي5بتععععععععععععععععععععععاريخ  69ي92، 2013ي12ي11
 (.2017ي12ي7بتاريخ  72ي87، 2017ي12ي7بتاريخ  72ي86، 2016ي12ي6
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دة قرارًا ب دانة المستوطنات اإلسرائيلية في األراضعي أصدرت الجمعية العامة لألمم المتح 2018نوفمبر  14وفي 
النتهاكععععععات التعععععي يرتكبهععععععا الفلسعععععطينية بمعععععا فيهععععععا القعععععدس الشعععععرقية، وتععععععدعو فيعععععه إلعععععى المسععععععاءلة فيمعععععا يتعلعععععق با

 (33)ن.المستوطنو 

لم تكن القرارات المذكورة أعاله حصرًا فيما يتعلق ب دانعة سعلوك دولعة االحعتالل فعي األراضعي الفلسعطينية المحتلعة، 
السععتيطان اإلسععرائيلي فععي األراضععي الفلسععطينية قضععية ا الغالبيععة العظمععى مععن القععرارات التععي تناولععتإال أنهععا تمثّععل 

لقرارات التي تدين سلوك االحتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة حصرًا، إذ ذكر االستيطان أيضًا في عشرات ا
 المحتلة وانتهاكاته لحقوق الفلسطينيين هناك.

لقععد انعكععس اهتمععام األمععم المتحععدة بقضععية االسععتيطان اإلسععرائيلي وتععأثيره المباشععر علععى حقععوق الشعععب الفلسععطيني 
قضية االستيطان ضمن القرارات التعي تنعاقش  غير القابلة للتصرف، على قرارات الجمعية العامة التي كانت تدرج

تقريععر اللجنععة الخاصععة المعنيععة بععالتحقيق فععي ممارسععات االحععتالل التععي تمععس حقععوق اإلنسععان، إال أنععه ومنععذ العععام 
بعععدأت قضعععية االسعععتيطان "اإلسعععرائيلي" تأخعععذ حيعععزًا منفعععردًا فعععي قعععرارات الجمعيعععة العامعععة وذلعععك معععع اسعععتمرار  1991

، كمععا تطععورت معطيععات القععرارات 1967لي" فععي التوسععع علععى حسععاب األراضععي المحتلععة عععام االسععتيطان "اإلسععرائي
)آخععر قععرار صععدر عععن االسععتيطان حتععى تاريخععه(، إذ  2017وحتععى العععام  1991المتعلقععة باالسععتيطان منععذ العععام 

طان وتؤكعد علعى تحول القرار من إدانة لالستيطان وتأكيد على عدم شرعيته، إلى وثيقة شعاملة تععزز إدانعة االسعتي
القرارات ذات الصلة الصادرة عن هيئات األمم المتحدة المختلفة، وذلعك بعالتزامن معع اسعتمرار الجمعيعة العامعة فعي 

 إصدار قرارات أخرى حول الحالة في األراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي.

 قرارات مجلس األمن الدولي المتعلقة باالستيطان: (2
عععدة قععرارات تععدين سععلوك دولععة االحععتالل  1967علععى الععرغم مععن تبنععي مجلععس األمععن الععدولي منععذ العععام 

وتعدياتها على دول الجوار، عدا عن تلك المتعلقة بوضع مدينة القدس والتأكيد على بطالن أي إجراءات 
دينة ومنها القعرارات تقوم بها دولة االحتالل ومنها مصادرة األراضي ومحاوالت تغيير الوضع القانوني للم

، 1969سععبتمبر  15بتععاريخ  271، 1969يوليععو  3بتععاريخ  267، 1968مععايو  21بتععاريخ  252رقععم )
( 1980أغسعطس  20بتعاريخ  478، 1980يونيعو  30بتاريخ  476، 1971سبتمبر  25بتاريخ  298

قللراره رقللم  عنععدما أصععدر 1979إال أن مجلععس األمععن لععم ينظععر فععي قضععية االسععتيطان إال بحلععول العععام 
، والذي أكعد علعى ععدم شعرعية المسعتوطنات التعي أنشعأتها سعلطات مارس من ذات العام 22( في 446)

                                                           
(

33
(، رابط التحميل A/C.4/73/L.20الرمز )( لم يحمل القرار رقماً بعد، لحداثته حتى تاريخ االنتهاء من التقرير، غير أن وثيقة القرار حملت 

https://undocs.org/ar/A/C.4/73/L.20  

https://undocs.org/ar/A/C.4/73/L.20
https://undocs.org/ar/A/C.4/73/L.20
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معن  3، حيث أعلن القرار أيضًا عن تشكيل لجنعة مكونعة معن 1967االحتالل في األراضي المحتلة عام 
بمعا فيهععا  1967 أعضعاء المجلعس بغيععة دراسعة الوضععع المتعلعق بالمسععتوطنات فعي األراضععي المحتلعة عععام

 القدس.
 20( فللي 452القللرار رقللم )ولععم يكععن القععرار المععذكور الوحيععد الععذي يصععدر فععي ذاك العععام، حيععث تبعععه 

بمعا فيهعا القعدس، وضعرورة  1967، وأكد على عدم شعرعية المسعتوطنات فعي المنعاطق المحتلعة ععام يوليو
نشعععاط االسعععتيطاني فعععي األراضعععي مواجهعععة المسعععتوطنات القائمعععة، إضعععافة لعععدعوة دولعععة االحعععتالل لوقعععف ال

 المحتلة بما فيها القدس، كما أكد على اتخاذ التدابير لتأمين الملكية الخاصة من المصادرة.
والعذي أععاد إدانتعه لالسعتيطان اإلسعرائيلي  (465أصدر مجلس األمن قراره رقلم ) 1980مارس  1وفي 

عية اإلجراءات "اإلسرائيلية" الهادفة لتغيير في األراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وتأكيده على عدم شر 
المعالم المادية والتركيب البشرية فيها، كما دعا دول العالم إلعى ععدم تقعديم أي مسعاعدات لدولعة االحعتالل 

 يمكن استعمالها في المستوطنات.
والععذي أدان محاولععة اغتيععال رؤسععاء بلععديات  (471أصللدر المجلللس قللراره رقللم ) 1980يونيللو  5وفللي 

بلس، رام اهلل والبيععرة، وأعععاد التأكيععد علععى قععرارات سععابقة تؤكععد علععى عععدم شععرعية التععدابير التععي اتخععذتها نععا
سلطات االحتالل لتغيير المعالم المادية والتركيبة الهيكلية لألراضي المحتلة، وتوطين معواطنين معن دولعة 

أي مسععاعدات لدولععة االحععتالل  االحععتالل فععي تلععك المنععاطق، كمععا أعععاد القععرار مطالبععة الععدول بمنععع تقععديم
 يمكن استعمالها في المستوطنات. 

خطة "خارطة الطريق للسالم" التي  (1515؛ أقر مجلس األمن في قراره رقم )2003نوفمبر  19وفي 
أصعععدرتها اللجنعععة الرباعيعععة الدوليعععة، والتعععي كعععان وقعععف االسعععتيطان فعععي األراضعععي الفلسعععطينية المحتلعععة ععععام 

 أحد محاورها. 1967
العذي جعدد فيعه التأكيعد  (2334أصدر مجلس األمن قراره الخنير رقلم ) 2016ديسمبر  23يرا في وأخ

علععى عععدم شععرعية االسععتيطان باعتبععاره يشععكل انتهاكععًا "صععارخًا" لقواعععد القععانون الععدولي، إضععافة إلععى عععدم 
جميعع العدول بمعا فيهعا القعدس، كمعا طالعب القعرار  1967اعترافه بأي تغييعرات فعي األراضعي المحتلعة ععام 

 .1967بالتمييز في تعامالتها بين "إقليم دولة إسرائيل" واألراضي المحتلة عام 
 تقارير أممية حول االستيطان: (3

خعععالل األععععوام السعععابقة الماضعععية، قعععّدم كعععل معععن األمعععين الععععام لألمعععم المتحعععدة والمفعععوض السعععامي لحقعععوق 
المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان حعول حالعة حقعوق اإلنسان عدة تقارير إلى كل من الجمعية العامة لألمم 
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اإلنسععععان فععععي األراضععععي الفلسععععطينية المحتلععععة بمععععا فيهععععا القععععدس، وتطرقععععت بعضععععها بشععععكل كامععععل لقضععععية 
 االستيطان، بينما أفردت تقارير أخرى أجزاء مهمة داخلها لذات القضية.
مباشععر وغيععر مباشععر، وعمليععات  تطرقععت التقععارير إلععى االنتهاكععات اإلسععرائيلية المتعلقععة باالسععتيطان بشععكل

جععراءات االحععتالل فععي  مصععادرة األراضععي والممتلكععات الخاصععة وهععدم المنععازل واعتععداءات المسععتوطنين، وا 
 تشريع عمليات االستيطان بالمخالفة للقانون الدولي.

وقععد قنععدمت تلععك التقععارير بنععاء علععى قععرارات صععادرة عععن الجمعيععة العامععة ومجلععس حقععوق اإلنسععان لدراسععة 
نتهاكععات اإلسععرائيلية فععي األراضععي الفلسععطينية، أو آخععر مععا اسععتجد مععن أنشععطة اسععتيطانية فععي الضععفة ال

 .(34)الغربية والقدس والجوالن السوري المحتل
 ثالثا: فتوى محكمة العدل الدولية حول االستيطان:

تشعييد جعدار أصدرت محكمة الععدل الدوليعة فتعوى حعول اآلثعار القانونيعة الناشعئة ععن  2004يوليو  9في 
الفصل العنصري في الضفة الغربية، حيث خلصعت الفتعوى إلعى اعتبعار المسعتوطنات تمثعل خرقعًا التفاقيعة 

 49 البنلد أن المحكملة تلحلظ المسلتوطنات بنلذه يتعللق ما في -120جينيف الرابعة، إذ نصت على )
 أو ترحلل أال المحتللة القلو  علل  يجلا:"أن علل  السادسلة الفقلر  فلي تلنا الرابعلة جنيلف اتفاقيلة من
 عمليات منع حد عند النا هذا يقف وال". تحتلنا التي األراضي ضل  المدنيين سكاننا من ألجزاء تنقل

 بلل الثانيلةة العالمية الحرا خ ل تجر  كانت التي تلخ مثل السكان من لفئات بالقو  النقل أو الترحيل
ع أو تلنظم كلي المحتلة القو  تتخذها ضجراءات أ  ذلخ يمنع  ضلل  سلكاننا ملن أجلزاء نقلل عمليلان تخلجع

 علام منلذ( ضسلرائيل) أن تظنلر المحكمة بحوز  التي المعلومات فإن المقامة هذا وفي. المحتلة األراضي
رت سياسيةة انتنجت 1977  الفلسلطينية األراضلي فلي مسلتوطنات ضقاملة علل  تختمل ممارسات وطوع
 أنفا( بنا استخندنا التي السادسة فقرت  في 49 البند خروط بذلخ مناقضة المحتلةة

وقد أصبحت الفتوى فيما بعد أحد الوثائق الهامعة التعي تسعتند عليهعا األمعم المتحعدة فعي قراراتهعا المعارضعة 
 لالستيطان والتي تؤكد على عدم شرعيتها.

  

                                                           
(

34
رموز بعض التقارير الصادرة عن األمين العام أو مجلس حقوق اإلنسان حول االستيطان وواقع حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة،   ما يلي( 

(A/72/564، A/72/565، A/HRC/37/38، A/HRC/37/42، A/HRC/37/43، A/HRC/34/39، A/HRC/34/38، A/HRC/20/13، 

A/HRC/25/38، A/HRC/28/44، A/63/519، A/63/516، A/65/365، A/67/364، A/67/375، A/68/513،A/69/348 ، 

A/HCR/31/43)  ،و يمكن البحث عن الوثيقة وتحميلها من موقع األمم المتحدة عبر الرابط التالي

https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp  أو الرابط ،ttp://www.un.org/ar/documents/index.htmlh  

https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp
https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp
http://www.un.org/ar/documents/index.html
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 رابعا: االستيطان واإلحالة ضل  محكمة الجنايات الدولية:
مععن نظععام رومععا  (35)(3ي12فلسععطين إعالنععًا خاصععة بموجععب المععادة ) قععدمت 2015فععي األول مععن ينععاير 

األساسععي للمحكمععة الجنائيععة الدوليععة، تقبععل فيععه الواليععة القضععائية للمحكمععة الجنائيععة الدوليععة علععى الجععرائم 
، 2014يونيععو  13المرتكبععة فععي األراضععي الفلسععطينية المحتلععة بمععا فيهععا القععدس الشععرقية ابتععداًء مععن تععاريخ 

أودعععت فلسععطين صععك انضععمامها إلععى المحكمععة لععدى األمععين العععام لألمععم المتحععدة،  2015اير ينعع 2وفععي 
 . 2015إبريل من العام  1حيث دخل نظام روما األساسي حيز التنفيذ بالنسبة لفلسطين في 

أعلن مكتب المدعي العام، التابع للمحكمة الجنائية الدولية وبمبادرة منه عن إجراء  2015يناير  16في 
 .(36)ص أولي "تمهيدي" للوضع في فلسطينفح

قدمت دولة فلسطين إلى مكتب المدعي الععام فعي المحكمعة الجنائيعة الدوليعة إحالعة  2018مايو  22وفي 
بشأن الوضع في فلسطين، وطلبت من المدعي العام "التحقيق" وفقًا للوالية القضائية للمحكمة في الجرائم 

تغطعععي ل المرتكبعععة والواقععععة ضعععمن اختصعععاص المحكمعععة حيعععث الواقععععة فعععي الماضعععي والحاضعععر والمسعععتقب
خ نظععام االسععتيطان غيععر الشععرعي فععي األرض الفلسععطينية يد وترسععيععز وتوطيععتعز الجععرائم المتعلقععة باإلحالععة 

 .المحتلة بما فيها القدس الشرقية والمرتكبة من خالل أو بمساعدة الحكومة اإلسرائيلية وأعضائها
بمنظومعععة االسعععتيطان جميعععع السياسعععيات والممارسعععات الهادفعععة إلعععى ترحيعععل وقعععد شعععملت اإلحالعععة المتعلقعععة 

الفلسعععطينيين قسعععريا، ونقعععل المسعععتوطنين إلعععى األراضعععي الفلسعععطينية المحتلعععة، كمعععا تشعععمل اإلحالعععة أيضعععًا 
الممارسات المتعلقة بالتخطيط والترميم والبناء فضاًل والتطوير خاصة فيما يتعلق بمجاالت البنية التحتيعة 

 يها الجدار الفاصل.بما ف
أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة قرارا أمرت بموجبه قلم المحكمعة إنشعاء  2017يوليو  13وفي يوم 

، على أن القعرار ال يعتبعر بمثابعة فعتح تحقيعق، إنمعا نينظام خاص بالمعلومات لصالح الضحايا الفلسطيني
الدعم والفهم العام والثقة في عمل المحكمة، كمعا يهدف بحسب الدائرة التمهيدية مصدرة القرار إلى تعزيز 

 تسمح للمحكمة بتوضيح أي مفاهيم تراها خاطئة.
  

                                                           
(

35
( من نظام روما على شروط المحكمة المسبقة لممارسة اختصاصها، حيث تجيز الفقرة الثالثة من المادة المذكورة للدول غير 12تنص المادة ) (

المحكمة في الجريمة قيد البحث، على أن تتعاون الدولة األطراف في النظام األساسي، أن تودع إعالن لدى مسجل المحكمة يفيد بقبولها ممارسة اختصاص 
 القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء.

(
36

 إلى الوصول أجل من دولة أو جماعة أو فرد أي من إليها وتقديمها المتاحة المعلومات بفحص العام المدعي بها يقوم عملية ( الفحص األولي هو

انت تخضع الختصاص المحكمة أو ال، وال يعتبر الفحص تحقيق، إنما تقرر المدعي العام بناء عليه فتح تحقيق في الجرائم كاملة، لتحديد ما إذا ك معلومات
 المرتكبة، أم ال.
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 الخ صة والتوصيات:
يشعكل االسععتيطان مخالفعة واضععحة وانتهاكعان صععارخًا للقعانون واالتفاقيععات الدوليعة، كمععا يعتبعر جريمععة حععرب 

من صدور عدد كبير من القرارات الدولية  تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الرغم
التععي تنععدد باالسععتيطان وتععدعو دولععة االحععتالل إلععى وقفععه، إال أن حكومععة االحععتالل اسععتمرت فععي سياسععتها 
االسععتيطانية لفععرض واقععع ديمغرافععي جديععد، وهععي السياسععية التععي أكععد مجلععس األمععن والجمعيععة العامععة علععى 

 رفضها وعدم االعتراف بها.
ستيطان تتمثل فيه كونه يمثل عدة انتهاكات مركبة ومتداخلة تبدأ بمصعادرة األراضعي بعالقوة إن خطورة اال

العسععكرية، وترحيععل سععّكانها األصععليين، ثععم عمليععات هععدم وتععدمير واسعععة للممتلكععات، وصععواًل إلععى إحععالل 
لشعععب مععواطني ورعايععا دولععة االحععتالل مكععان السععّكان األصععليين، عععدا عععن وقوفععه عععائق كبيععر أمععام حععق ا

 الفلسطيني في االستقالل تقرير المصير.
لم يكن االستيطان السعبب الوحيعد فعي اإلدانعات الدوليعة المتكعررة لدولعة االحعتالل فعي أروقعة األمعم المتحعدة 
ومجلععس حقععوق اإلنسععان وكععذلك مجلععس األمععن، إذ ثمععة انتهاكععات عديععدة تحظععى ب دانععة مسععتمرة مععن قبععل 

لععععس حقععععوق اإلنسععععان، خاصععععة فيمععععا يتعلععععق سععععلوك االحععععتالل تجععععاه الجمعيععععة العامععععة لألمععععم المتحععععدة ومج
 .1967الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام 

ألععععف مسععععتوطن فععععي الضععععفة الغربيععععة والقععععدس، وسععععيطرة  700إن بلععععود أعععععداد المسععععتوطنين ألكثععععر مععععن 
% معن مسعاحة الضعفة الغربيعة بشعكل مباشعر وغيعر مباشعر، يجععل معن 40المستوطنات على ما مساحته 

قضعععية االسعععتيطان أحعععد أبعععرز وأخطعععر التحعععديات التعععي تواجعععه الفلسعععطينيين، إذ أن مسعععيرة االسعععتيطان فعععي 
ال تععوحي ب مكانيععة تراجععع دولععة االحععتالل عععن السععيطرة  1967ة الغربيععة والقععدس وتمععدده منععذ العععام الضععف

ذا ذلعك فع ن  المركلز اللدولي للدراسلات الكاملة على الضفة الغربية وتحويل الفلسطينيين فيهعا إلعى أقليعة، وا 
 القانونية:

التحعععرك شععععبيًا ورسعععميًا فعععي يعععدعو السعععلطة الفلسعععطينية والفصعععائل ومجتمععععات المجتمعععع المعععدني إلعععى  (1
الداخل والخارج ضد المسؤولين في دولة االحتالل المسعؤولين ععن اسعتمرار وتمعدد االسعتيطان، وذلعك 

 عبر المالحقة القانونية واإلعالمية الضاغطة على دولة االحتالل.
 االحالعة فعي التحقيعق بعدء علعى والعمعل الجهعود لتكتيعف الدوليعة الجنائيعة للمحكمعة يدعو المدعي العام (2

 االستيطان. جريمة بشأن فلسطين دولة من المقدمة
يدعو األمين العام لألمم المتحدة وأعضاء الجمعية العامة ومجلس األمن إلى التحرك الفاعل إلجبار  (3

 .ة في األراضي الفلسطينية المحتلةاالحتالل على وقف انشطته االستيطاني
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