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 منظمة العفو الدولية
 للتداول العامان ــــــــــــــــــبي
 2017/حزيران يونيو  7

 MDE 15/6296/2017رقم الوثيقة: 
 

دامة المســــتوةنا  الدول إلى إســــلاايراايلالــــي الفلســــةينية الم تلة  د و    غيلوقف د م وا 
 القانونية
الجوالن   اتمر ةعالعالم للذكرى الخمسيييين الح إس إسيييراضية للغيييةة الار ية وقباإل ازة  لا غيييا ة إل  مع إحياء 

إ ل عمليات  وسيع المس وبنات  ي األراغي الةلسبينية المح لة لعث النشاط  ي عمد السلبات ا سراضيلية إل  
جماإل وعل  الرام من ا  للةلسيييييبينيين   مع ما ي ر ب عل  ذلك من عواقب وخيمة عل  الحقوق ا نسيييييانية  وقف

يدة  شييييييييجيع من ا دارة األمريكية الجدة حاليًا  لق  ال   إن إسييييييييراضيقانونيةالدولي عل  أن هذه المسيييييييي وبنات اير 
  ي إنشاضها  للمغي

 
وقد ثبت أن مجرد شيييييييييييجب بناء المسييييييييييي وبنات من قبة األمم الم حدة والدوس والمنلمات الوبنية والدولية لحقوق 

دولية  دعو الدوس إل  ا خاذ ال دابير الغيييييييييييرورية لوقف الدعم لاير  عاس  ولذا  إن منلمة العةو ا مرا نسيييييييييييان أ
ومنع  هذه الدوس سييييييييلع المسيييييييي وبنات إل  أسييييييييواق إدخاسووقف  وسيييييييييعها عن بري  منع   المالي للمسيييييييي وبنات

  جا ها عل  أراغيها من العمة  ي المس وبنات أو اال جار لمنالمقيمة الشركات 
 

 تجديد توسيع المستوةنا 
ن أمرًا مع ر ًا له من قبة األالبية العلم  م راضيلية لموجب القانون الدولي لةالمسيييي وبنات ا سييييقانونية عدم إن 

الدوس منذ زمن لعيد  و م ال أكيد مجددًا عل  عدم شيييييييييييييرعي ها لموجب قرار مجل  األمن ال الع لقمم الم حدة رقم 
  والذي يكرر دعوة مجل  األمن إسييييييييييييراضية إل  وقف جميع 2016  الذي ُأقر  ي ديسييييييييييييمبر/كانون األوس 2334

 عامإ ها بين   ي القرار جميع الدوس إل  "ال مييز األنشبة االس يبانية  ي األراغي الةلسبينية المح لة  كما دعا
 وبين مدنيين  ي إسييييراضية الم مثلة  ي إن سييييياسيييية   1"1967أراغييييي دولة إسييييراضية واألراغييييي المح لة منذ عام 

يرها عل  نباق واسييع   غييًإ عن اسيي اإس الموارد يإء عل  األراغييي والمم لكات و دماألراغييي المح لة  واالسيي 
لدولي نيييييارخة للقانون االببيعية لقراغيييييي الةلسيييييبينية المح لة ل حقي  مكاسيييييب خانييييية  إنما  شيييييكة ان هاكات 

 ونلام روما األساسي للمحكمة الجناضية الدولية   لقانون الدولي العر يلموجب ااضم جر ال نة إل  حد ا نساني  
 

عها  ننيييب دونالد  رمب رضيسييًا للواليات الم حدة األمريكية  ي يناير/كانون  بيد أن الحكومة ا سييراضيلية  ال ي شييج 
االدارة األمريكية   عملت لسييييييييييييرعة عل  د ع أجند ها االسيييييييييييي يبانية ُقدمًا  و ي الوقت الذي ألهرت 2017الثاني 

 ماشيي ل ي ال   ا  الجديدة أنها لم   خذ لعد موقةًا رسييميًا لشييأن المسيي وبنات   إن  نييريحات الرضي  دونالد  رمب
  موانلة االسراضيلية عل الحكومة- ما يبدو عل - شج عت  مع السياسة السالقة للواليات الم حدة والقانون الدولي

                                                 
ديسمبر/كانون األوس  23 ي  7853  الذي اعُ مد  ي اج ماعه رقم (2016) 2334)قرار مجل  األمن ال الع لقمم الم حدة رقم  1

  pdf-www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334.2016أنلر الرالط      2016
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عن  أعلنت السلبات ا سراضيلية عن إنشاء ما ال يقة     ةي يناير/كانون الثانيواغح لشكة وسيع المس وبنات 
وحدة سيييييييييكنية جديدة  ي المسييييييييي وبنات ا سيييييييييراضيلية القاضمة  ي الغيييييييييةة الار ية المح لة  لما  يها القد   219,6

 3شيييييرق رام    ة إسيييييراضيلية جديدة  ي منبقة شيييييماست الحكومة إنشييييياء مسييييي وبنالوقت أقر   ومنذ ذلك 2الشيييييرقية 
وحدة سييكنية  ي شييماس القد   10,000مسيي وبنة جديدة أخرى  غييم  بناء وأعلنت عن ُقرب نييدور الموا قة عل 

وحدة هذه  ي شييييماس القد  قد ُعلقت ن يجة لغيييياوط  10,000 وكانت الخبط الم علقة ببناء 4لالقرب من رام   
االس يإء    عل لأثر رجعي يغيف الشرعية الكنيست ا سراضيلي قانونًا  أمريكية سالقة  ولا غا ة إل  ذلك  أقر  

منزس  4,000ما ال يقة عن  ُأقيم عليهالسيييييبينيين لنيييييالح المسييييي وبنين  شيييييخنييييييًا من قبة   عل  أراٍض مملوكة
وعإوة عل  ذلك   قد دعا مسييييؤولون حكوميون  5اسيييي يبانية   ؤرةمسيييي وبنة و  53ملعثرة عل  ا سيييياإل  اسيييي يباني

ي لأكملها  أو أجزاء منها  إل  إسيييراضية  لما  إسيييراضيليون وأعغييياء  ي الكنيسيييت  علنًا  إل  غيييم الغيييةة الار ية 
لسييبينية ة ليشييمة أجزاء من األراغييي الةذلك ا خاذ خبوات قانونية لا جاه  وسيييع نباق  ببي  القوانين ا سييراضيلي

                                                 
 1منلمة العةو الدولية  "إسييييييراضية/األراغييييييي الةلسييييييبينية المح لة: هل ة النشيييييياط االسيييييي يباني ُ لهر ازدراء نييييييارخًا للقانون الدولي"   2

 عل  الرالط:  2017 براير/شلاط 
www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/israel-opt-flurry-of-settlement-activity-shows-flagrant-disregard-for-international-

law 
عامًا"  روي رز   20انلر مايان لو ية  "المجل  الوزاري ا سراضيلي المنار يوا   عل  أوس مس وبنة جديدة  ي الغةة الار ية منذ  3

   عل  الرالط:2017مار /آذار  30
idUSKBN1711K6-settlement-palestinians-israel-reuters.com/article/uswww. 

  عل  الرالط: 2017أبرية/نيسان  25منزس جديد  ي القد  الشرقية"  ها آري ز   10,000نير حسون  "إسراضية ُ حيي خبة لبناء  4
www.haaretz.com/israel-news/1.785679 

انلر منلمة العةو الدولية: إسراضية/األراغي الةلسبينية المح لة: ي عين عل   رمب معارغة جميع المس وبنات ا سراضيلية  ي  5
؛ و  www.amnesty.org/en/documents/mde15/5693/2017/en   عل  الرالط:2017 براير/شلاط  14ن نياهو"  اج ماعه مع 

"إسراضية/األراغي الةلسبينية المح لة: رسالة مة وحة إل  الرضي   رمب   حثه عل  معارغة جميع المس وبنات ا سراضيلية  ي 
 www.amnesty.org/en/documents/mde15/5696/2017/enرالط:   عل  ال2017 براير/شلاط  14اج ماعه مع ن نياهو  

http://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/israel-opt-flurry-of-settlement-activity-shows-flagrant-disregard-for-international-law
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/israel-opt-flurry-of-settlement-activity-shows-flagrant-disregard-for-international-law
http://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-settlement-idUSKBN1711K6
http://www.haaretz.com/israel-news/1.785679
http://www.amnesty.org/en/documents/mde15/5696/2017/en
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سييييراضيلية ية ا النشيييياط االسيييي يباني ا سييييراضيلي  ي المنبقة  تح  الواقعة  حت السيييييبرة األمنية وا دار   6المح لة 
 7"غم زاحف"  الكاملة يمكن أن يونف لأنه

 
لعملية السيييإم  ي الشيييرق األوسيييط نيكوالي مالدينو  أنه لم  الخاص منسييي  لقمم الم حدةو ي الوقت نةسيييه  أكد 

ُ  خذ أي خبوات لشأن وقف األنشبة االس يبانية  ي األراغي الةلسبينية المح لة من أجة االل زام لقرار مجل  
 8 2334األمن رقم 

 
 المستوةنا  تسبب انتهاكا  جما ية

واع بر ها ان هاكًا للقانون الدولي ا نسييييييييييياني وسيييييييييييبلًا لبالما عارغيييييييييييت منلمة العةو الدولية إقامة المسييييييييييي وبنات 
 سييي وبنيهامالن هاكات جماعية لحقوق ا نسيييان  وهي ال  زاس  دعو إسيييراضية إل   ةكيك جميع المسييي وبنات ونقة 

من األراغي المح لة إل  داخة إسراضية   لا غا ة إل  أن المس وبنات والسياسة االس يبانية ا سراضيلية  شكة 
للقانون الدولي ا نسيييياني   إنها لببيع ها  نبوي عل   مييز و  سييييبب لان هاكات جسيييييمة للحقوق كات خبيرة ان ها

و رحيلهم من منازلهم   ا نسييييانية للةلسييييبينيين   عل  سييييبية المثاس  ُيع بر ال هجير القسييييري للمدنيين الةلسييييبينيين
                                                 

انلر مثًإ  ناموية أوز ورن  "إدارة  رمب  حذر إسراضية من أن غم الغةة الار ية من شأنه أن يخل  "أزمة  ورية"  ذي انديبندنت   6
   عل  الرالط:2017مار /آذار  7
-crisis-bank-west-occupied-annexation-warn-israel-trump-deast/donal-www.independent.co.uk/news/world/middle

a7615811.html-strip-gaza-territory-palestinianوانلر أيغييييًا بيانات وزير الزراعة ا سييييراضيلي يوري أرضية  نقلها وليام بوث: "وزير   ؛
 8لذين يعيشييييييون هناك "  ذي واشيييييينبن بوسييييييت  الزراعة ا سييييييراضيلي يريد غييييييم ننييييييف الغييييييةة الار ية  ولكن ماذا عن الةلسييييييبينيين ا

   عل  الرالط:2016يونيو/حزيران 
-kick-and-bank-west-of-half-annex-to-wants-minister-hingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/06/08/israeliwww.was

palestinians/?utm_term=.75d32fdf0cfc-the-out ؛ وانلر أيغيييييييييًا: دعوات لغيييييييييم أجزاء من المنبقة  تح من قبية مسييييييييي وبن ي معاليه
نيسيييت يولي إدلشييي اين  ونقلها كة من موران أزوالي  وأ يإ سيييومةالةي وكو ي ناشيييو ي  "رضي  أدوميم و"اوش إ زيون"  أبلقها رضي  الك

   عل  الرالط:2017 براير/شلاط  Ynet  14 الكنيست: إسراضية س س ةيد من الغم الجزضي" 
4922317,00.html-www.ynetnews.com/articles/0,7340,Lآدم بيركو ي    "مشييروإل قانون لغييم غييواحي القد  يحنيية عل  الدعم   ؛

   عل  الرالط:2016يوليو/ موز  19 ي الكنيست"  بريكنغ نيوز إسراضية  
adumim/#OwC4Pz7PtW6ufzaI.97-maale-city-judean-annex-bill-introduces-www.breakingisraelnews.com/72187/knesset ؛

يناير/كانون  18يروساليم بوست  وانلر أيغًا لزارو    و ا  "مشروإل قانون غم مس وبنة معاليه أدوميم ُيبرح عقب  ننيب  رمب  ج
   عل  الرالط:2017الثاني 

478804-inauguration-Trump-after-illb-annexation-Adumim-Maaleh-advance-to-News/Knesset-www.jpost.com/Israel  ؛ بي ر
يناير/كانون الثاني  3بومونت  "الوزير االسراضيلي اليميني الم بر  يق رح مشروإل قانون لغم إحدى أكبر المس وبنات"  "ذي اارديان"  

 emaal-annex-bill-bennett-naftali-minister-israel-right-www.theguardian.com/world/2017/jan/03/far-  عييييليييي  الييييرالييييط:2017
territories-palestinian-settlement-adumim ؛ وانلر: شييييييييارون بولوير  "وزراء يقدمون اق راحًا ب ببي  القوانين ا سييييييييراضيلية  ي الغييييييييةة

 news/.premium-www.haaretz.com/israel-1.787549  عل  الرالط: 2017مايو/أيار  7الار ية  هاآر ز  
 انلر مثًإ  ألن إلسنر "غم إسراضية الزاحف للغةة الار ية "  هةنا ون بوست  عل  الرالط: 7

annexatio_b_11588016.html-creeping-elsner/sraels-www.huffingtonpost.com/alan 
  7908مجل  األمن  االج ماإل رقم  –انلر مجل  األمن ال الع لقمم الم حدة  "الشيييرق األوسيييط  لما  ي ذلك المسيييألة الةلسيييبينيةح  8

 الرالط:  عل  2017مار /آذار  24ب اريخ 
webtv.un.org/meetings-events/security-council/middle-east/watch/middle-east-including-the-palestinian-question-security-

council-7908th-meeting/5371718573001 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/donald-trump-israel-warn-annexation-occupied-west-bank-crisis-palestinian-territory-gaza-strip-a7615811.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/donald-trump-israel-warn-annexation-occupied-west-bank-crisis-palestinian-territory-gaza-strip-a7615811.html
http://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/06/08/israeli-minister-wants-to-annex-half-of-west-bank-and-kick-out-the-palestinians/?utm_term=.75d32fdf0cfc
http://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/06/08/israeli-minister-wants-to-annex-half-of-west-bank-and-kick-out-the-palestinians/?utm_term=.75d32fdf0cfc
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4922317,00.html؛
http://www.breakingisraelnews.com/72187/knesset-introduces-bill-annex-judean-city-maale-adumim/#OwC4Pz7PtW6ufzaI.97
http://www.jpost.com/Israel-News/Knesset-to-advance-Maaleh-Adumim-annexation-bill-after-Trump-inauguration-478804
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/03/far-right-israel-minister-naftali-bennett-bill-annex-maale-adumim-settlement-palestinian-territories
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/03/far-right-israel-minister-naftali-bennett-bill-annex-maale-adumim-settlement-palestinian-territories
file://///intsec.amnesty.org/data/users/lina.fattom/Desktop/www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.787549
http://www.huffingtonpost.com/alan-elsner/sraels-creeping-annexatio_b_11588016.html
http://webtv.un.org/meetings-events/security-council/middle-east/watch/middle-east-including-the-palestinian-question-security-council-7908th-meeting/5371718573001
http://webtv.un.org/meetings-events/security-council/middle-east/watch/middle-east-including-the-palestinian-question-security-council-7908th-meeting/5371718573001
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الملاشيييييرة  من الن اضج لهمو رض قيود عل  حرية  نق  ع  ومنيييييادرة مم لكا هم و دميرها عل  نباق واسيييييوأراغييييييهم  
 للسياسة االس يبانية ا سراضيلية 

 
د الببيعية يمنة عل  الموار  ع بر وسييييييييياضة  سييييييييي خدمها إسيييييييييراضية للهإن المسييييييييي وبنات والبن  ال ح ية المر لبة بها 

وقت الذي  ي ال –لالمعادن  المياه واألراغيييييي الخنيييييلة والمحاجر واللحر الميت الاني –الةلسيييييبينية واسييييي اإلها 
ةية عل  حرية الونييييوس إل  هذه الموارد واسيييي خدامها عسييييأو  غييييع قيودًا     منع الةلسييييبينيين من الونييييوس إليها

والقيود ال ي   وال م ع بها   عل  سبية المثاس  ونلت سيبرة إسراضية عل  إمكانية حنوس الةلسبينيين عل  الماء
بي اح ياجات السييييييييييكان الةلسييييييييييبينيين  وال يمثة  وزيعًا عاداًل للموارد الماضية إل  مسيييييييييي وى ال يل   ةرغييييييييييها عليهم

ما و ن   ح ية مر لبة بها  لقانونية كما أن االسيي يإء عل  األراغييي ألاراض بناء مسيي وبنات اير  9المشيي ركة 
دامة ي ذلك األنشيييييييييييييبة االق نيييييييييييييادية المسييييييييييييي خدمة لدعم المسييييييييييييي وبنات و    عل  ح لقاضها  أحدث آثارًا مدمرة ا 

ة  ي العمة والسييييكن والرعاية النييييحية وحرية ال نقحقهم و   الةلسييييبينيين  ي الحنييييوس عل  مسيييي وى معيشيييية الض 
 االق ناد الةلسبيني  شة  وال عليم  كما أنه 

 
 كيف تستمل المستوةنا  في البقاء

الية وغييريبية وحوا ز م كبيرة قدم لها إعانات إن المسيي وبنات  سيي مر  ي اللقاء لبرق عدة   الحكومة ا سييراضيلية 
يم اق نيييييييياد و دع  وموارد م دنية الكلةة بهد   شييييييييجيع ا سييييييييراضيليين اليهود عل  العيش  ي مسيييييييي وبنات را  وم

ن اق نيييييياد ال عها  يشييييييمة قباعات ا نشيييييياءات والزراعة مسيييييي وبنات  الذي يديم وجودها و وسييييييالمسيييييي وبنات  وا 
عن نباق  تلشكة خار الق ناد موارد  لسبينية  م االس يإء عليها والنناعة والخدمات والسياحة  ويس خدم هذا ا

  ومنها األراغييييييييي والمياه والمعادن  ال ي ي م  حويلها  من قبة الشييييييييركات لشييييييييكة رضيسييييييييي   ن ات سييييييييلع القانون 
ثم ي م  نيييييدير العديد من هذه السيييييلع  ومنها  10 االسييييي يبانيمشيييييروإل الدامة ا  ومن جات لجني األر اح الخانييييية و 

                                                 
 MDEثيقة:  رقم الو  أوغيييياإل مغييييبر ة: حرمان الةلسييييبينيين من الحنييييوس عل  المياه لشييييكة مننييييفانلر منلمة العةو الدولية   9

  www.amnesty.org/en/documents/MDE15/027/2009/en   عل  الرالط:2009ح  أك و ر/ شرين األوس 15/027/2009
 

 عل  الرالط: 2016  حقاض  عل  األرضانلر  الح    10
alhaq.org/publications/publications-index/item/facts-on-the-ground?category_id=10&_sm_au_=iVVvHKNvwVKMLFND ؛ بنيييامين

   عل  الرالط:2015"  الح   للم بيضيدي لوسيا  خيسا  ااميرو رو   " بون ين   ي و
alhaq.org/publications/publications-index/item/environmental-injustice-in-occupied-palestinian-territory?category_id=10 ؛

   عل  الرالط:2013  الح  مياه لشعب واحد  قطإليزابيث كويك  
alhaq.org/publications/publications-index/item/water-for-one-people-only-discriminatory-access-and-water-apartheid-in-

the-opt?category_id=10  
يأليساندرو  ونون ي      عل  الرالط:2013  الح  عل  االح إس ال اذ ِّ

alhaq.org/publications/publications-index/item/feasting-on-the-occupation-illegality-of-settlement-produce-and-the-
responsibility-of-eu-members-states-under-international-law?category_id=10  سيييييييييييييلييب اللحر ؛ كلوديييا نيكولي ي وآن ميياري هيرن

 عل  الرالط:  2012  الح   يوليو/ موز الميت
alhaq.org/publications/publications-index/item/pillage-of-the-dead-sea-israel-s-unlawful-exploitation-of-natural-resources-

in-the-occupied-palestinian-territory?category_id=10  إنه شييأن كة إنسييان: مسييؤولية ؛ مركز دياكونيا لموارد القانون الدولي ا نسيياني
 عل  الرالط: 2016  أك و ر/ شرين األوس البر  الثالث

http://www.amnesty.org/en/documents/MDE15/027/2009/en
http://alhaq.org/publications/publications-index/item/facts-on-the-ground?category_id=10&_sm_au_=iVVvHKNvwVKMLFND
http://alhaq.org/publications/publications-index/item/environmental-injustice-in-occupied-palestinian-territory?category_id=10
http://alhaq.org/publications/publications-index/item/water-for-one-people-only-discriminatory-access-and-water-apartheid-in-the-opt?category_id=10
http://alhaq.org/publications/publications-index/item/water-for-one-people-only-discriminatory-access-and-water-apartheid-in-the-opt?category_id=10
http://alhaq.org/publications/publications-index/item/feasting-on-the-occupation-illegality-of-settlement-produce-and-the-responsibility-of-eu-members-states-under-international-law?category_id=10
http://alhaq.org/publications/publications-index/item/feasting-on-the-occupation-illegality-of-settlement-produce-and-the-responsibility-of-eu-members-states-under-international-law?category_id=10
http://alhaq.org/publications/publications-index/item/pillage-of-the-dead-sea-israel-s-unlawful-exploitation-of-natural-resources-in-the-occupied-palestinian-territory?category_id=10
http://alhaq.org/publications/publications-index/item/pillage-of-the-dead-sea-israel-s-unlawful-exploitation-of-natural-resources-in-the-occupied-palestinian-territory?category_id=10
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ن جات المنييييييييييييين عة  إل  األسيييييييييييييواق الخارجية لبيعها هناك  و ي حين ال   و ر أرقام دقيقة معلنة حوس القيمة الم
ل ي يمكن اا جمالية لسيييلع المسييي وبنات ال ي ي م  نيييديرها لاايات الر ح  ي كة عام   إن ثمة لعض المعلومات 

مثًإ  وهو عل  ما يبدو العام األخير الذي   و ر لشييييييييييييييأنه  قارير حوس النييييييييييييييادرات  2012 جميعها   ةي عام 
النيييييناعية من الغيييييةة الار ية  لما  يها القد  الشيييييرقية  وهغيييييلة الجوالن  ونيييييلت قيمة النيييييادرات النيييييناعية 

النناعية  مليون دوالر من النادرات 100مليون دوالر أمريكي  مع حوالي  250ا جمالية من المس وبنات إل  
قد رت وزارة االق نيييييييياد ا سييييييييراضيلية قيمة نييييييييادرات المسيييييييي وبنات إل   2015و ي عام  11إل  اال حاد األورو ي 
 12 سنوياً  مليون دوالر أمريكي 300-200اال حاد األورو ي بنحو 

 
 2013 المسييي وبنات  ي  قرير عام اسييي دامةوقد  عززت النيييلة بين األنشيييبة ال جارية للمسييي وبنات والنيييادرات و 

 قنييي الحقاض  لشييأن المسيي وبنات ا سييراضيلية  ال ي أنشييأها مجل  حقوق ا نسييان ال الع ل الدولية المسيي قلة للعثةا

                                                 
www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/ihl---briefs/everyones-business-third-party-responsibility-and-the-

enforcement-of-international-law-in-the-opt.pdf  المؤسيييسيييات ال جارية للمسييي وبنات ؛ مركز دياكونيا لموارد القانون الدولي ا نسييياني
   عل  الرالط:2015  مايو/أيار   سبب بزعزعة االس قرار 

www.diakonia.se/globalassets/documents/ihl/ihl-in-opt/briefs/the-unsettling-business-of-settlememt-business.pdf ؛ مييييييييييركييييييييييز
ر  حلية قانوني للسيييياسيييات األركيولوجية ا سيييراضيلية  ي الغيييةة الار ية: منلو  –االح إس لاٍق د القانون الدولي ا نسييياني  دياكونيا لموار 
   عل  الرالط:2015  ديسمبر/كانون األوس القانون الدولي

www.diakonia.se/globalassets/documents/ihl/ihl-resources-center/archeology-report-report.pdf; ؛ هيومان راي   ور ش  شيييييييييييييركة
يناير/كانون الثاني   عماس ال جارية  ي المسيي وبنات  ي االن هاكات االسييراضيلية للحقوق ا نسييانية للةلسييبينييناالح إس: كيف  سيياهم األ

   عل  الرالط:2018
www.hrw.org/report/2016/01/19/occupation-inc/how-settlement-businesses-contribute-israels-violations-palestinian ؛ ب سيييييييييييليم

عل   2016: الممارسييييات ا سييييراضيلية الم علقة لاالسيييي يإء عل  األراغييييي الةلسييييبينية الريةية  ديسييييمبر/كانون األوس البرد واالسيييي اإس
 ؛www.btselem.org/publications/summaries/201612_expel_and_exploit الرالط:

  عل  2011ر إياس حيرو ني  نزإل الملكية واالسيييي اإس  السييييياسيييية ا سييييراضيلية  ي وادي األردن وشييييماس اللحر الميت  ب سييييليم  مايو/أيا
سيييييييياسيييييييية االسييييييي يبان لأية وسييييييييلة ممكنة:  ؛ www.btselem.org/download/201105_dispossession_and_exploitation_eng.pdfالرالط:

   عل  الرالط:2016لم  يوليو/ موز   ب سيا سراضيلية  ي الغةة الار ية
www.btselem.org/download/201007_by_hook_and_by_crook_eng.pdf :ياس وايزمان  االسييييييييييييي يإء عل  األراغيييييييييييييي ؛ يهيزكية لين وا 

   عل  الرالط:2002 ي الغةة الار ية  ب سليم  مايو/أيار  سياسة االس يبان ا سراضيلية
www.btselem.org/download/200205_land_grab_eng.pdfزرق أبيض لكن أسييييييود":  ري  الخط األزرق ؛ وانلر أيغييييييًا درور إي ك   "أ

 عل  الرالط: 2016  كريم نا وت  ديسمبر/كانون األوس الار ية ي الغةة 
media.wix.com/ugd/cdb1a7_04c9fe5f2c954d17953d9c5114041962.pdf   حييديقيية مالقيية: إعإن منيياب  مالقيية  ي الغيييييييييييييةيية؛ درور إي ك 

   عل  الرالط:2015  كريم نا وت  مار /آذار الار ية
media.wix.com/ugd/cdb1a7_5d1ee4627ac84dca83419aebf4fad17d.pdf ؛ درور إ يك   ُكروم نابوث: اس خدام الزراعة من قبة

 عل  الرالط: 2013ا سراضيليين كوسيلة لإس يإء عل  األراغي  ي الغةة الار ية  كريم نا وت  أك و ر/ شرين األوس  المس وبنين
wix.com/ugd/cdb1a7_370bb4f21ceb47adb3ac7556c02b8972.pdfmedia. 

جودي مال ز  "من اير المرجح أن يؤدي اال جاه  ي اال حاد األورو ي ل ننيف نادرات المس وبنات  ي الغةة الار ية إل  إلحاق  11
 www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.661679الغرر بإسراضية"  عل  الرالط: 

رو ن إموت ولوك بيكر  "اال حاد األورو ي يمغي قدمًا  ي بري   ننيف السلع المننوعة  ي المس وبنات ا سراضيلية"  روي رز   12
   عل  الرالط:2015نو مبر/ شرين الثاني  11

idUSKCN0T013B20151111-labelling-eu-israel-www.reuters.com/article/us  

https://www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/ihl---briefs/everyones-business-third-party-responsibility-and-the-enforcement-of-international-law-in-the-opt.pdf
https://www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/ihl---briefs/everyones-business-third-party-responsibility-and-the-enforcement-of-international-law-in-the-opt.pdf
https://www.diakonia.se/globalassets/documents/ihl/ihl-in-opt/briefs/the-unsettling-business-of-settlememt-business.pdf
https://www.diakonia.se/globalassets/documents/ihl/ihl-resources-center/archeology-report-report.pdf
https://www.hrw.org/report/2016/01/19/occupation-inc/how-settlement-businesses-contribute-israels-violations-palestinian
http://www.btselem.org/publications/summaries/201612_expel_and_exploit
http://www.btselem.org/download/201105_dispossession_and_exploitation_eng.pdf؛
http://www.btselem.org/download/201105_dispossession_and_exploitation_eng.pdf؛
http://www.btselem.org/download/201007_by_hook_and_by_crook_eng.pdf
http://www.btselem.org/download/200205_land_grab_eng.pdf
http://media.wix.com/ugd/cdb1a7_04c9fe5f2c954d17953d9c5114041962.pdf
http://media.wix.com/ugd/cdb1a7_5d1ee4627ac84dca83419aebf4fad17d.pdf
http://media.wix.com/ugd/cdb1a7_370bb4f21ceb47adb3ac7556c02b8972.pdf
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.661679
http://www.reuters.com/article/us-israel-eu-labelling-idUSKCN0T013B20151111
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 روإلمشييييالللمسيييي وبنات  ي  ةال جاري المؤسييييسييييات  وي ناوس ال قرير بوجه خاص دور 2012لقمم الم حدة  ي عام 
مؤسسات األعماس قامييييييييت  بيييييييينورة ملاشرة واير ملاشرة  لال مكين لعملية  ويشير إل  أن  ي ا سراضيلياالس يبان

مؤسسات األعماس  قوم لأنشب ها  ال قرير إل  أن يشيرإنشاء ونمو المس وبنات و  يسيرها واالس ةادة منييييييييها " كما 
وما ي نة له   اهنوهي  علم  مام العلم الوغع الر   و بويرها ودعمها   ي المس وبنات وُ يسهم  ي الحةياظ عليهيا
ليييييييييييييييييييييييييييها  لعة ذلك  من اح ماالت  حم 

المشييييييييييييياريع ال جارية ال ي  عمة  ي أثار ال قرير أسيييييييييييييضلة حوس دور كما  13
 االن هاكات غد الةلسبينيين  و ناء عل  هذا ال قرير   قد أقر  اس مرار و   المس وبنات  ي إدامة هذه المس وبنات

لحقوق ا نسان  لقمم الم حدة قرارًا بلب  يه من المةوض السامي  2016 ي مار /آذار   مجل  حقوق ا نسان
مؤسسات األعماس قاميييييييييييييييت  بييييييييييييييينورة ملاشرة واير  " أن ال جارية ال ي أدت إل  للمؤسساتوغع قاعدة بيانات 

ن من أجة  و ير المزيد م  "ملاشييييييرة  لال مكين لعملية إنشيييييياء ونمو المسيييييي وبنات و  يسيييييييرها واالسيييييي ةادة منييييييييييييييييييييها
 14ان هاكات القانون الدولي"   زيد منرشادات و رض المساءلة عل  أنشب ها ال ي ا 
 

اع مد مجل  حقوق ا نسييييييييييييييان ال الع لقمم الم حدة قرارًا دعا  يه الدوس  من جملة أمور  2017 ي مار /آذار 
  لما  ي ذلك عدم 1967أخرى  إل  "ال مييز  ي  عامإ ها بين أراغييي دولة إسييراضية واألراغييي المح لة منذ عام 

لبرق ك هذه األراغي  وذلعل   قديم أية مساعدة إل  إسراضية يمكن أن ُ س خدم  حديدًا  ي المس وبنات المقامة 
لموجب  الواجب ب وخي الحرص نليم ال جارة مع المسييييي وبنات لما ي سييييي  مع ال زاما ها الخانييييية  عدة  من بينها
 15القانون الدولي 

 
 الثالثة مسؤولية الدول

لغييييمان مة "الدوس األبرا   ي ا ةاقية جنيف الرالعة ملز  أشييييارت منلمة العةو الدولية  ي الماغييييي إل  أن جميع 
القانون الدولي العر ي   إنه ي عين عل  جميع الدوس عدم ال شيييييييييييييجيع عل  ار كاب ولموجب  16اح رام" اال ةاقية 

 17أن  مار  نةوذها من أجة وقف مثة  لك االن هاكات  ينلاي  ي الحقيقةو ان هاكات للقانون الدولي ا نسيييييييييياني؛ 

                                                 
 مجل  حقوق ا نسان ال الع لقمم الم حدة   قرير اللعثة الدولية المس قلة ل قني الحقاض  من أجة ال حقي   ي 13

ي جميع أنحاء عية والثقا ية للشييعب الةلسييبيني  آثار بناء المسيي وبنات ا سييراضيلية عل  الحقوق المدنية والسييياسييية واالق نييادية واالج ما
    عل  الرالط:2013 براير/شييييييييلاط  7  ب اريخ A/HRC/22/63األرض الةلسييييييييبينية المح لة  لما  يها القد  الشييييييييرقية  رقم الوثيقة: 

www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-63_en.pdf   مجل  حقوق ا نسيييييييييييييييان 
  97  96  الةقر ان 20 قرير اللعثة الدولية المس قلة ل قني الحقاض  من أجة ال حقي   ي آثار بناء المس وبنات ا سراضيليةح   ص 

أنلر مك ب المةوض السيييييامي لحقوق ا نسيييييان  "مجل  حقوق ا نسيييييان يع مد سييييي ة قرارات ويخ  م دور ه العادية الحادية والثإثين"   14
   عل  الرالط:2016مار /آذار  24

documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G16/057/71/PDF/G1605 
www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=18535&LangID=E  ؛ انلر أيغًا مجل  حقوق ا نسان

رقم الوثيقة:   ح ة"المس وبنات ا سراضيلية  ي األراغي الةلسبينية المح لة  لما  يها القد  الشرقية  و ي الجوالن السوري الم
A/HRC/31/L.39  عل  الرالط:2015مار /آذار  22ب اريخ   www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/31/L.39 

 عل  الرالط: 2011مار /آذار  22  ب اريخ  A/HRC/34/L.41/Rev.1أنلر مجل  حقوق ا نسان  رقم الوثيقة: 15
ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/34/L.41/Rev.1ap. 

 المش ركة  1ا ةاقيات جنيف  المادة   16
  144: القواعد  القاعدة Iاللجنة الدولية للنليب األحمر  القانون الدولي ا نساني العر ي  المجلد  17

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-63_en.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G16/057/71/PDF/G1605771.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G16/057/71/PDF/G1605771.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/31/L.39
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/34/L.41/Rev.1
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ولا غييا ة إل  ذلك   إن أ عاس إسييراضية الم علقة بإنشيياء المسيي وبنات والمحا لة عليها  شييكة ان هاكًا لةضة خانيية 
ل  خح  ال ي ال يجوز االن قاص أو ال ننة منها  وهذه بدورها  اآلمرةمن  ضات االل زامات لمعايير القانون الدولي  

 18ال زامات للدوس الثالثة   جاه المج مع الدولي ككةح 
 

إن قيام إسييراضية بإنشيياء المشيياريع االسيي يبانية و وسيييعها المسيي مر  ي األراغييي الةلسييبينية المح لة وغييم القد  
كما  19 آلمرةالي القانون الدو لقواعد الجوالن السييييورية المح لةح لقانون  ُيع بر لحد ذا ه ان هاكًا  مر ةعاتالشييييرقية  و 

ن االن هاكات  20االن هاكات الجسييييييييييييييمة ال ةاقيات جنيف  لحلر ةالم علق القاعدة اآلمرةأن إسيييييييييييييراضية  ن هك  وا 
القانوني ومنها االل زام لعدم االع را  لالوغييييييع اير  21 خل  مسييييييؤوليات الدوس الثالثة  للقواعد اآلمرةا سييييييراضيلية 

جة   وال عاون الةعاس من أالقانونيالذي  خلقه هذه االن هاكات  وعدم المسييييياعدة  ي المحا لة عل  الوغيييييع اير 
ية   و ي ال ونيييييييييييات ال ي قدم ها اللعثة الدولالقواعد اآلمرةالذي ين ج عن ان هاكات القانوني اير الوغييييييييييع إنهاء 

 ي جميع الدوس األعغييييياء إل  ال قيد لال زاما ها ال ل قنيييييي الحقاض  لشيييييأن المسييييي وبنات ا سيييييراضيلية  دعت اللعثة
 22 للقواعد اآلمرة  ر ب عل  ان هاك إسراضية 

 
نما يشيييمة   و  حسيييب االع را  النيييريح حلريق نييير عل   الالقانوني اير لالوغيييع إن االل زام لعدم االع را   ا 

دي بإدخاس سييلع المسيي وبنات  ال ي  ؤ  الدوس الثالثة ذا سييمحت إ كذلك األ عاس ال ي  نبوي عل  اع را  غييمني 
ل ي  أ ي منها ااير القانونية اع را ًا غييمنيًا لالمسيي وبنات  سييلغر ما  ُ  إنها إل  إدامة المسيي وبنات  إل  أسييواقها  

كما أن هذه الدوس  قدم المسيييييياعدة إل  المشييييييروإل االسيييييي يباني  و سييييييهم  ي المحا لة عل  اق نيييييياد   لك السييييييلع 
الدوس    وي عين عل القانونيةسيييياعد عل   موية اسيييي مرار وجود و وسيييييع المسيييي وبنات اير المسيييي وبنات  الذي ي

عدة للمس وبنات  وعدم  قديم المساالقانوني وغمان عدم االع را  لالوغع اير   غمان اح رام ا ةاقيات جنيف
 للمس وبنات  لما  ي ذلك وساضة إدامة لقاضها 

 

                                                 
  وال ي  عك  القانون الدولي 2001لجنة القانون الدولي  مسيييييييييييييودات المواد الم علقة لمسيييييييييييييؤولية الدوس عن األ عاس الخابضة دوليًا   18

 مسييييييييييودات المواد الم علقة لمسييييييييييؤولية  legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf العر ي  عل  الرالط:
  41الدوسح  المادة 

جدار  خلنت محكمة العدس الدولية إل  أن المس وبنات  مق رنًة بإنشاء الجدار داخة  ي رأيها ال شاوري لشأن العواقب القانونية لل 19
نون الدولي حدد ها لجنة القا اآلمرة ال يالقواعد ح  إن قاعدة آمرةالغةة الار ية المح لة   شكة ان هاكًا للح   ي  قرير المنير  وهو 

 شمة القواعد األساسية للقانون الدولي ا نساني  وحلر ال مييز العننري  والح   ي  قرير المنير  مسودات المواد الم علقة لمسؤولية 
 ح 40الدوس   علي  عل  المادة 

 لغرورات عسكرية ويشمة عمليات الهدم واالس يإء عل  األراغي عل  نباق واسع ولشكة أرعن  ولي   20
  أكدت محكمة العدس العليا لأنه ينبب  عل  الدوس الثالثة  ي 41مذكورة  ي مسيييييييييييييودات المواد الم علقة لمسيييييييييييييؤولية الدوس  المادة  21

األراغيييي الةلسيييبينية  ي لرو  الجدار/السيييور: أنلر محكمة العدس الدولية  الن اضج القانونية  نشييياء الجدار  ي األراغيييي الةلسيييبينية 
  cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&case=131&p3=4-www.icj ح  عل  الرالط2004يوليو/ موز  9لمح لة  رأي اس شاري  ا
 
  22مجل  حقوق ا نسان   قرير اللعثة الدولية ل قني الحقاض  من أجة ال حقي   ي آثار بناء المس وبنات ا سراضيلية  النةحة  22

  116الةقرة 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&case=131&p3=4
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ع يراد سيييييييييييييلالدوس الثالثة  من خإس القوانين واألنلمة  إل  منع اسييييييييييييي  ولهذا السيييييييييييييبب  دعو منلمة العةو الدولية
 والي ها القغييياضية  من العمة  يل الخاغيييعةداخة أراغييييها أو  المقيمة ها  ومنع الشيييركاتالمسييي وبنات إل  أسيييواق

المسييييييييييي وبنات أو اال جار لمن جا ها  إن مثة هذا الحلر من شيييييييييييأنه أن يكون م سيييييييييييقًا مع ا يةاء لال زامها لعدم 
جة إنهاء من أ   وال عاون لالوسيياضة القانونيةقانونياالع را  لالمسيي وبنات  وعدم المسيياعدة  ي خل  وغييع اير 

 ر ها إسراضية للقانون الدولي االن هاكات الجسيمة ال ي  ق 


