
 هم الخروقات األساسية عدا عن الخروقات المتعلقة بالسيادة، وقطاع غزةأ

: خالفت الخطة المذكورة تقريباً جميع قرارات مجلس األمن والجمعية العمومية لألمم المتحدة والتي في القدس

 قانونية دولية.مخالفة  02جزءاً حاول فيها تشريع نحو  02قراراً، وبالتالي احتوت الخطة  02مجملها ما يعادل 

، ال تتمتع إسرائيل بأية حقوق سيادية على القدس، والقدس الشرقية جزء ا لقرارات األمم المتحدة العديدةوفقً   -

من الضفة الغربية، وبالتالي فهي تعتبر أرضاً محتلة.  إن ضم إسرائيل من جانب واحد للقدس الشرقية في عام 

القانون األساسي( غير قانوني بشكل واضح ولم يعترف به مع إقرار  7692)ومرة أخرى في عام  7601

 المجتمع الدولي.

جزءاً والذي في  02بما فيها االستيطان والضم: المخالفات االساسية التي احتوتها الخطة تضمنت حوالي  الحدود

 خرقاً لنصوص القانون الدولي. 62جوهره خالف ما يشكل ما يساوي 

 :الضم

( ضم األراضي واستعمالها بالقوة، وتقضي بأن "يمتنع 7691اق األمم المتحدة )من ميث 0تحظر المادة   -

األعضاء في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد اإلقلي.  النزاهة أو االستقالل 

 السياسي ألي دولة أو بأي طريقة أخرى ال تتفق مع مقاصد األمم المتحدة.

( يشدد أيضاً على "عدم جواز االستيالء على 7601) 090لتابع لألمم المتحدة رقم "قرار مجلس األمن ا

األراضي بالحرب "ويدعو إلى" انسحاب القوات المسلحة اإلسرائيلية من األراضي التي احتلتها في النزاع 

انتهاكاً األخير". لذلك ، فإن الضم من جانب واحد ألي جزء من األرض المذكورة ، يعد انتهاًكا صارخاً و

 صارخاً للحق الفلسطيني في تقرير المصير.

 المستوطنات:

 917و  901و  910و  990و  0009تعتبر العديد من قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ، بما في ذلك 

 ، أن المستوطنات "ليس لها أي صالحية قانونية" بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.910و 

جنيف الرابعة: "ال يجوز لدولة االحتالل ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى ( من اتفاقية 0) 96بند 

 األراضي التي تحتلها".

: "يحظر أي تدمير من قبل السلطة القائمة باالحتالل لممتلكات حقيقية أو شخصية ... 9من اتفاقية جنيف  10بند 

 ورة القصوى لهذا العمليات العسكرية".للدولة أو للسلطات العامة األخرى ... إال في حالة الضر

 مخالفة للقانون الدولي. 00جزءاً تقريبا ما يشكل  70: تحتوي الخطة فيما يتعلق باالمن على األمن

خرقاً لحقوق الالجئين وفقا  79أجزاء تساوي ما يعادل  0: خطة ترامب التي احتوت على ما يقارب الالجئون

 للقانون الدولي.

لدولي العرفي، فإن حق العودة هو حق فردي وجماعي.  اعترفت الجمعية العامة لألمم المتحدة وفقاً للقانون ا -

(بحق العودة ، وذكرت أنه "... يجب السماح لالجئين ]الفلسطينيين[ الذين يرغبون في العودة 7699في عام  )

ن ن يكون التعويض يجب أإلى ديارهم والعيش في سالم مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، بشرط أ

تدفع مقابل ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وخسارة أو تلف الممتلكات ، والتي ينبغي ، بموجب 

 مبادئ القانون الدولي أو في حقوق الملكية ، أن تجعل الحكومات أو السلطات مسؤولة ".

 :األسرى

مخالفة تقريباً وفقا الحكام القانون  02ي مجملها الى أجزاء من الخطة تتعلق باألسرى والتي تؤدي ف 72هنالك 

 الدولي.


