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 مدخل 

  ، 1967  العام  من  انير حز   في   الفلسطينية  ألرضا  احتاللها  منذ  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  اعتقلت
  نسبة   وهي   عتقال،الل  ض ر  تع  فلسطينيين   خمسة  كل   من   ا  واحدن  أ  يعني   ما   ؛فلسطيني   مليون   حوالي
  في   ووسيلة    أداة    الحرية   وحجز   االعتقال   أسلوب م  استخدا  على   اإلسرائيلي   المحتل   اعتماد  مدى   توضح

  لالحتالل   رافض  اط شن  أو   عمل   بأي  القيام  عن  لردعهم  ،وإرهابهم  الفلسطينيين  على  الضغط
 .لي اإلسرائي

 
  المعتقلين   عدد  بلغ   ينية،لسطالف  الرسمية  الجهات   عن  الصادرة   ئياتحصاإلوا  البيانات   وبحسب

 2022  العام   من   األول/أكتوبر   تشرين  شهر  نهاية  حت ى   ئيلياإلسرا  االحتالل   سجون   في   الفلسطينيين 
  أي   ؛إداريا    المعتقلين   عدد  بلغ   حين   في   ، طفال    160  ونحو   ،ةامرأ   33  منهم   ،معتقال    ( 4760)   نحو

  ،نساء   ثالث   بينهم  نم  ، ا  إداري    معتقال    820  حوالي  ،االحتالل  سلطات  نع  در اص  قرار  بمقتضى 
 .أطفال  ةوأربع

 
  70  منهم  قتل،   قد  ، هذا  يومنا  ولغاية  1967  العام  منذ  ، ا  فلسطيني   معتقال    197  بأن  رالتقاري   تفيد  كما
  بعد   ار اإلصر   سبق  ومع  دا  مع  وامأعد  71و  الطبي،   اإلهمال   نتيجة  واقتل  49و  التعذيب،  جراء  قتلوا

 1.اعتقالهم
 

  برصد   ليةدو ال  اإلنسان   حقوق   منظمات   عن  الصادرة  والتقارير  يةسطينالفل  التقارير   غلب أ   اهتمت  لقد
  تلك   وتحديدا    ،ن و الفلسطيني  المعتقلون   لها   ض يتعر   التي   واالنتهاكات   الممارسات   وتحليل   وتوثيق

  وما   ، قيق التح  خالل  ينيينلسطالف  المعتقلين  بحق  ترتكب  التي   هاكاتالنتاو   الممارساتب  المتعلقة
  ة والحاط    ينة المه  المعاملة   ضروب   من   وغيرها  ، نفسي و   جسدي   وعنف  ذيب عت  من   المعتقل  له  يتعرض
  علقة متال  تلك   و أ  ،إليه   المنسوبة   بالتهم  اإلقرار  على   إجباره   ثم  ومن  ،اعترافه  النتزاع  ،اإلنسانية  بالكرامة 

 االحتالل. سلطات  محاكم أمام دلةالعا المحاكمة  ضمانات   وتغييب  إنكار وتوثيق  برصد

 
1 https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2010/1/12/197- 

https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2010/1/12/197-
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الو  بو   الشائعة  هي   واالنتهاكات   الممارسات  هذه  نأمن    رغمعلى    صعيد   على   سواء  ؛ تماماالهتحظى 

  ض ر األ  في  نساناإل  حقوق   هكتتن  التي  الممارسات  في  بالتحقيق  المعنية  كاللجنة  ؛ المتحدة  األمم  لجان
  بمسألة   المعني الخاص  والمقرر  ،الفلسطينية ض باألر  ص الخا المتحدة   األمم مقرر  و أ  محتلة، لا ةربيالع
  أوضاع   ومتابعة  ، وحرياته   اإلنسان  ق قو بح  المعنية  الدولية  والجهات  المقررين  من  وغيره  ،بعذيالت

  ارسات المم  من  ر  خآ  ا  جانب  هناك   نإف  المحتلة،  الفلسطينية   األرض  في   الفلسطينيين   المعتقلين   وشؤون 
  ياسات لسوا  االنتهاكات  أخطر  من  واحدا    باعتباره   مامواالهت  المكانة  ،بعد  ، يجد  لم  واالنتهاكات

  الفلسطينية   العائالت   نفوس   في   الذعر   وبث   ،اإلرهاب   في   اإلسرائيلي   المحتل   يمارسها   التي   الممنهجة
أو    ، المنازل   بتفتيش  تتعلق  "نيةمأ"  إجراءات  ه تنفيذ  حال  أو  باالعتقال،   فرادهاأ  أحد  استهداف  لحظة

 .أخرى  ألسباب  أو ،ال لالعتق مطلوبين أشخاص عن لبحث ا حال
 

  عتقال ا   لحظة  في  ، حقيقة   ، ي تهتن  ال  ينيينالفلسط  المعتقلين  وذوي   أسر  معاناة  نإ  بل  ، فحسب  هذا  ليس
  هذه   دتمت  إذ  بالكرامة،   ةلحاط  ا  المعاملة   ضروب  من  وغيره   وإرهاب  رعب   من  ايصاحبه   وما  ، ذويهم

  أقارب   وإدراج  ، ماعية الج  العقوبات  خالل  من  سواء  ؛ ين المعتقل  وذوي   سر أ  بحق  ذلك  بعد  اةعانالم
  عما   فضال    السفر،  أو   التنقل   ريحتصا  على  الحصول   من  المنع   قوائم  على   للمعتقلين  األولى  الدرجة

  بحيث   ئيلية، ا اإلسر   ون السج  في   لذويهم  زيارتهم  حال   للكرامة  ممنهج  وانتهاك   إذالل   من  له   ن يتعرضو 
  ي ف  ، والمعتقل   لألسر  طبيعيال  والحق  اإلنسانية  الحالة  لهذه   المحتل   الل استغ  ، ثابت   هو   كما  ، يتم

  حال   بالكرامة  ةوالحاط    الالإنسانية  ارسةملموا   لمعاملةل  عمدا    وإخضاعهم  المعتقلين  ذوي   استهداف
 .االحتالل  سجون  في  وذويهم أبنائهم زيارتهم

 
  الضوء   تسليط  بمحاولة  مفتاح( )   ةديمقراطيلاو   العالمي  الحوار  لتعميق  فلسطينيةل ا  المبادرة  في  قمنا  لقد

  وأيضا    ،تقالعاال  لحظة   أو  ، المنازل   لتفتيش  المداهمة  لحظة  ب ترتك  تي ل ا  واالنتهاكات  لممارساتا  على
  هم،ذوي  رةزيا   ناء أث  بالكرامة  ةوحاط    إنسانية   ال  معاملة  من  المعتقلين  وذو   له  ضيتعر   وما  المعاناةرصد  

  من   ، المحتلة  ةطينيالفلس  األرض  في  واألطفال  النساء  وتحديدا    ، ن و الفلسطيني  يعانيه  لما  النتباها  لفتل
  القانوني   لإلرشاد   المرأة  مركز   مع   ون بالتعا  ،قمنا   حيث   ،ومقصودة  متعمدة   وانتهاكات   ممارسات

  مشفوعة   ادة هش"  إفادة   146  حوالي و   ،استمارة   535  منها   ،حالة   681  حوالي   بتوثيق   واالجتماعي، 
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  : هي  يةفلسطين  محافظات   خمس  في   واالنتهاكات  الممارسات  لهذه  تعرضوا   من  بها   أدلى   سم"لقبا
  والممارسات   االنتهاكات   ه هذ  على   ء الضو   لتسليط  وذلك   ،(قلقيلية  طولكرم،   نابلس،   طوباس،  ،جنين) 

  ش تفتي  تمال بح  المحتل  قيام  حال   أو   ، همذوي  قال اعت   حال  الفلسطينيين  المدنيين  بحق  ترتكب  التي
  ناة معا  عن  فضال    ، أخرى   سباب أ  و أ  ، انتقامية   لغايات   أو  "،أمنية"  ألسباب  سواء  ؛الفلسطينية  لمساكنا

 .لمعتقلين ناءهم ا بأ زيارتهم حال ، وإذالل رامةلكبا ةحاط   ممارسات من له  ن يتعرضو  وما  الفلسطينيين 
 

اإلطارهذ  وفي   بالشراكة   ، مفتاح( )   والديمقراطية  ميالعال  الحوار  لتعميق  نيةالفلسطي  المبادرة  قامت  ، ا 
 بتوثيق: واالجتماعي  القانوني لإلرشاد المرأة مركز مع
 

  اعتقال   حال  للمساكن   اإلسرائيلي   االحتالل  قوات   واقتحام  دخول   يفيةبك   علق تت  استمارة   318 -
 .األسرة فرادأ حدأ

  تفتيش و   مداهمة   حال   اإلسرائيلي   اللاالحت  قوات   وممارسات   بسلوك   تتعلق   رة ستماا  190 -
 مختلفة. " أمنية" ألسباب  المنازل

  بالستيكية  ت وبيو  طة بسي  ريفية نومساك لخيم  تفتيش يات وعمل بمداهمات   تتعلق ستمارة ا 27- -
  خالل   من  مالخي  هذه  سكان  لها  يتعرض   التي   ت اق ايوالمض   ، طوباس   مناطق  في  زراعية 

  مناطق   ترك  ىلع  مهإلكراه  ، المبررة   وغير  ،ةالمتكرر   والتدمير   والتخريب  التفتيش  حمالت
 المحتلة. الفلسطينية األرض داخل أخرى  مناطق ى لإ واالنتقال  ، سكنهم

  حال   تهم ومعانا  الفلسطينيين   بظروف  تعلق ت  إفادة   134  منها   ،بالقسم  مشفوعة   فادةإ  146 -
 .اإلسرائيلي  اللاالحت سجون  في ذويهم زيارة 

 .اإلسرائيلي حتالل الا قوات وتفتيش القتحام  امنزله تعرض  اإلعاقة تذوا من لسيدة  إفادة -
  اإلسرائيلية   للمستوطنات   المحاذية   الزراعية   يض الألر   وتخريب  تدمير   لعمليات  إفادة  11 -

 .ها يف فات والمخل العادمة  المياه ضخ  جراء ، قلقيلية  محافظة في  ةقاممال
 

  الفلسطينيون   له   يتعرض  لما   قانوني   تحليل   تقديم  لىإ  تهدف  التقرير  اهذ  من  الغاية  كون ى  لإ  وبالنظر 
  من  انطالقا   ،خصوصيتهم وانتهاك  بشرفهم المس سياسةو  ،اإلنسانية لكرامتهم ممنهج نتهاكوا مس من

  الدولي   األمن  مجلس  روقرا   ، ننسااإل  لحقوق   الدولي  والقانون   ،اإلنساني  الدولي  ن انو الق  أحكام
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  نهجية لموا  الخطة  وفق  أساسية  أقسام  أو  محاور  أربع  في   التقرير  هذا  تناول  يناتأار   فقد  ، ( 1325) 
 :التالية 

 
  ها سماح  ل اح  أو   ،الفلسطينيين  منازل  ها تفتيش  أثناء   وأ   ، االعتقال   لحظة  االحتالل   قوات   سلوك . أوال  

 .السجون  في همأبنائ زيارةب األسرى  ي لذو 
  وإنسانيتهم   كرامتهم  واحترام  اإلنسانية  المعاملة   في  لاالحتال   تحت  الفلسطينيين  السكان  حقوق  .ا  نيثا

 .دولية الق يب المواث بموج
 .هاعن الناشئة القانونية المسؤوليةو  ،االحتالل قوات هاكات نتال القانوني  التكييف .ا  ثالث
 وتوصيات. خاتمة .ا  رابع
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 منازل  هاتفتيش أثناء وأ ،االعتقال لحظة االحتالل قوات سلوك أوالا.  
 السجون  في همأبنائ  زيارةبذوي األسرى ل هاسماح   حال  أو ، ينينيلسطلفا

 
  لتعميق   الفلسطينية  المبادرة  باحثات  قبل  من  وتوثيقها   جمعها  تم  التي  فاداتواإل  ماراتاالست  على   بناء

  عن   ،Wclac))   واالجتماعي   نيالقانو   شادر لإل  المرأة  مركز و   مفتاح()   والديمقراطية   ي العالم  رالحوا
  من   الفلسطينية  العائالت  له   تتعرض  ما  حول   ، 2022و  2020  ينعامال  بين  ما   الممتدة   الفترة 

  أو   ،لتفتيشها  المنازل   ودخول   اقتحام   حال   ،اإلسرائيلي   االحتالل  قوات   قبل   من   وانتهاكات   ارسات مم
  حصر   يمكننااالحتالل،    سجون   في   ذويهم  زيارةب  لسطينيينللف  السماح  حال  أو   ،ذويهم  لقا عت ا   لغايات

 التالية: حاور بالم في هذه الحاالت المتبع اإلسرائيلي   حتاللاال  قوات وكسل يدوتحد
 

 والتفتيش العتقالل المنازل اقتحام حال  اإلسرائيلي  ل االحتال  قوات سلوك   . 1.1
  قوات   ذتنفي  وكيفية   ،معاملة  من   ن و الفلسطيني  هل  يتعرض  ما   قت ث و   ستمارةا  535  ن مو مض  من  يتضح

 :ما يلي الفلسطينية،   للمساكن والتفتيش  االعتقال عمليات  اإلسرائيلي االحتالل
 
  تقوم   يالت  القوة  ة طبيعل  تعريف  أو  توضيح  أي   يوجد  ال  نه أ  لىإ  أشارت  االستمارات  جميع .1

  هذه   مثل  في   ، االحتالل   جنود  يكتفي  إذ  ، منها   والغاية   ، مهمتهم   وطبيعة  ، االقتحام  بعملية
  االحتالل   جنود   فعر  ي    ال  ولهذا   بأنفسهم،  للتعريف  " جيش"  بكلمة   أنفسهم  بتقديم   ،األحوال

  و ه  ومن  ن،و بعيت  قوة  أو   وحدة  وألي  ، هم   ومن  ، بأنفسهم  ،المنازل  اقتحام  حال  ، اإلسرائيلي 
  بالتعريف   الجيشر  عناص  قيام  لىإ  االستمارات  من  استمارة  أي  تشر  لم  حيث  ، مسؤولهم

  ،حتالل اال  قوات   سلوك  خالل  من  المهمة   يعةبط  على   السكان  تعرفي   ولهذا  هم،بأنفس
  القوة   عيةومرج  طبيعة  األهالي  يحدد  بل  ، فحسب   هذا  وليس  .  والقانون   األصول  وفق  وليس
  المناطق   في   وبخاصة  ،االحتالل  قوات  بتشكيالت   الخبرة   خالل   من  منزلهم  اقتحمت  التي
 الحتالل.ا قوات  مع ا  دائم  ا  احتكاك هاانسك يشهد  التي

  االحتالل   قوات  تبرز  ال  إذ  واعتقال،   ضبق   أو  تفتيش   مذكرة  أو   قانوني  سند  أي  يوجد  ال .2
  قوات   قبل   من  تتم  التحركات  عيمج   وبالتالي  ، قضائي   أمر  أو   نونية، قا  مذكرة   أي  اإلسرائيلي
  هذا   في  ،ليه إ  اإلشارة   ر تجد  ما   ولعل    .نيةقانو   ضمانة   أو   إجراء   أي   عن  بمعزل   االحتالل
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  جانب   إلى  ،اإلنسان  ق حقو   أجل  من  أطباء   ومنظ مة  "، ندي  ييش "  منظ مة  ديمتق  ، الصدد
  يا علال  ةحكمللم  ا  التماس  ، 2020  مارسآذار/   22  بتاريخ  فلسطينيين  مواطنين  ستة

  االحتالل  قوات  يلزم نحو  على  العسكرية  التشريعات  تغييرب  خالله من  مطالبين ،ئيليةاإلسرا
  بموجب   ، شها تيتف   بغية  يني  نيفلسطال  نازلم  عناصرها   دخول   يكون   أن  بمراعاة   ئيليسرااإل

دة  عيني ة  حاالت  باستثناء  قضائي،   أمر   وال   ، ا  ضروري  المنازل  إلى  الدخول  يكون   حيث  محد 
ه الت  تظار نا  تمل حي ل   ي فو     .المحكمة  إلى   وج  رت   ، 2021  عامال  سبتمبر أيلول/   من  األو    قر 

  أي   از إبر   مبعد  ا ه ومبرر   االحتالل  دولة   موقف   وقبول   ،االلتماس   رفض  العليا   العدل   محكمة
  المحكمة   لتدخ ل   داع    أي    القضاة  يجد   لم  ،المحكمة  لقرار  ا  وفق   إذ  ،قضائية   مذكرة   أو  رأم
  المحكمة   اعتبرت   بل   ،قضائي    أمر  بموجب  الفلسطيني ين  منازل   في  بالتفتيش  ةالدول  لزامإو 
  التفتيش   وضوابط  ، المنطقة  في  المقيمين  الفلسطينيين  زلمنا  تفتيش  ضوابط   بين  التمييز   ن  أ
  إلى   إسرائيل  دولة  يدفع  الذي  األمني    الواقع  –  مهم  اختالف    من  ينبع  ،ئيلإسرا  دولة  خلاد

 2.باستمرار  المنطقة  في  هابيةر اإل المنظمات  طةأنش مكافحة
  االحتالل   اتقو  تعمد  على  تؤكد  ، والتفتيش  لالعتقال  واالقتحام المداهمة  عمليات  من 90% .3

  وأهل   ،ولىاأل  الفجر  اعات س  وفي   ،ليال    يشوالتفت  والمداهمة  االعتقال  علميات   تنفيذ
  من   يتضح  حيث   ،فجرا    امسةوالخ  ليال    ة عشر   الحادية  الساعة  بين  ما  أي   ،نيام   المسكن

  الليل   آخر   في   المداهمةو   قتحاماال  عملية   االحتالل   قوات   تنفيذ   جمعها،   تم   التي   االستمارات 
  والتفتيش   اهمة مدال  ات عملي   أن  يتضح  بل   ،فحسب  هذا   ليس     .األولى  الفجر   وساعات 
  مارات االست  إجمالي  من  ( 44)   عددها  والبالغ   ،النهار  ساعات  في  تمت  التي  واالعتقال

  األصول   أو   ،بالقانون   اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  قبل   من  والتزاما    اما  تر اح  تكن  لم   ، ( 535) 
  ب سب ال  كان  وإنما   ،االعتقالل  خال  أو   ،وتفتيشها  زلالمنا  دخول  في   مراعاتها  الواجب

ال  ، الوقت   هذا  في  تنفيذها ل  ر باشالم   التحرك   سرعة  تقتضي   ملحة  "أمنية"  رات عتبايعود 
  سياسة   اإلسرائيلي  االحتالل   سلطات  وتبرر    .ائيلي اإلسر   االحتالل   قوات  قبل   من  والتدخل

  العسكري ة   الحتالل ا قو ات  دخول  نإ  إذ ؛السكان مع  الصدام  تجنب  لغاية   الليلي ة االقتحامات 
  الفلسطيني ين   عم  مواجهات  إلى  سيؤد ي   ،النهار  ساعات   في  يةر ق  أو  مدينة  أي   إلى

 
2 hhttps://www.yesh-din.org/ar 

https://www.yesh-din.org/ar
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  . ا  عدد  أكثر   قو ات   إحضار  يستوجبو   ،المهم ة   تنفيذ  من   ي صع ب   ما   هناك،  الم قيمين
  والقاصرين   غينالبال  اعتقاالت   بغالبية  القيام  على  ا  أخير   صد ق   االحتالل   جيش   فإن    وعليه، 

  الحياتي    النسيج  على  بالحفاظ   والرغبة   ةميداني    اعتبارات "  ضوء  في  الليل،  ساعات  في
وي    3".اإلمكان قدر وعيني ة  م ركز ة نشاطات راءجوإ ،الس 

  لى إ   أشارت  توثيقها،  تم  استمارة   535  بين   من  استمارة   221  أي   ؛ات االستمار   من  41% .4
  تحذير   و أ  طلب   أي   ودون   ،للمنازل  ف نبع  دخول ال  أسلوب   االحتالل   قوات  ستخداما

  إلقاء   خالل   من  وذلك   ،كريةسع  لعملية   يذ تنف  وكأنها   المداهمة  عمليات  تتم   بحيث  لسكانها،
  االقتحام   ثم  ومن  المستهدفة،  لمنازل ا  ب أبوا  تفجير و   ر تكسيو   خلع   تعمد   و أ  ،الصوت   قنابل 

  أرجاء   في  لحتال اال  لقوات  السريع  نتشارالوا  الصراخ  يتخللها  ، همجية  طريقةب  والدخول
  ،االحتالل   قوات  مدتع  يعني  ما  االعتقال،  أو  تيشتفال   لغايات  االقتحام  كان  سواء  ، المنزل
 .األعمال  هذه  ثل م ل تنفيذها حال  المنازل هذه  ساكني  لدى  والفزع الرعب  إثارة  ،حبوضو 

  جنود   تكسير   تعمد  لىإ  تشير   التفتيش  أو   االعتقال  لغايات   االقتحام  عمليات   من  98% .5
  تعمد و   ،هاوإتالف  الغذائية  المؤن   خلط و   ، ها مقتنياتو   المنازل  محتويات   مهوتخريب  لاالحتال
  وجود  ، 535الـ االستمارات  مجمل  من يتضح حيث يش،التفت  أثناء  المنزل  بمحتويات  العبث 

  المطلوب   للشخص   اعتقالها   أو   يشهافتوت  االحتالل   قوات  دخول   لى إ  تشير   فقط   تمارة سا  14
  ن أ  ني يع  ما   ،رامةبالك  ةحاط    معاملة  أو   تخريب  أو   عبث  وأ  عنف   أي  ودون   طبيعي  بشكل

  والتخريب   والعبث  اءة اإلس  هو   حوالاأل  هذه   مثل   في  المحتل   سلوك   في   مةالعا  السياسة
 .المتعمد  والتدمير

  على   بالضرب   واالعتداء  الجسدي  لعنفا  االحتالل  جنود  استخدام  لى ع  ارةاستم   51  أكدت .6
  مهينة   بطريقة  همواعتقال  صاألشخا  وتكبيل  ، اعتقاله   المطلوب   الشخص  أو   ألسرة ا  رب

  ارتداء   و أ  ،مالبسهم  باستبدال   أحيانا    لهم  السماح   دون   اعتقالهم  وتعمد  ية،إنسان  وغير
  االحتالل   قوات   قةافمر   على  المعتقل   أجبر  ت الحاال  بعض   في   بل  ،البرد  من  تقيهم  مالبس

  تجاه   امة بالكر   ةالحاط    ةالمعاملو   والشتم   والضرب   العنف   في   الملفت   ولعل   . القدمين   حافي
  أهل   مأما  األسرة  رب   أو  المطلوب  الشخص  على  االعتداء  األسرة،  رب   أو  المعتقل  صشخ

 
كة الحياة  3 تالغربي   الضف ة في الفلسطيني ين  لبيوت العسكري ة االقتحامات..    الم نته  إسرائيلية )تقريرة،  منظمات  لثالث   مشترك قرير مشترك 
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  اإلنسانية   ص لشخا  ة امكر   انتهاك   في   إمعانا    وذلك   ، الصغار   فيهم   نبم  ،ءواألبنا  المنزل
  مع   تسامحه  وعدم  االحتالل   جيش  سطوة  لمدى   رسالة  إليصال   وأيضا    أسرته،   أمام  هإذاللو 
 .مواجهته ل عمل بأي  يقوم قد نم

  ،بوليسية   كالب   رفقة  االحتالل   قوات   قبل   من   المنازل   قتحاما  لى إ  استمارة   57  أشارت .7
  كما   األطفال،  وتحديدا    ،سراأل  لدى   الرعب   من  حالة  خلق  ما   ،المنزل  داخل  هاوإطالق
  ،ة األسر   فرادأ  ة مهاجلم  طليقة   الكالب   ترك   الحاالت   بعض   في   االحتالل   جنود   تعمد  يتضح

 ثيقها.و ت تم  مختلفة حاالت في جسدية ضرار أ بإلحاق   تسبب ما
  تنبيه   أو   ضجة  أي   ودون   ، خلسة    المنازل  االحتالل   جنود  ل و دخ  استمارة  21  أظهرت .8

  أسرتهم،  انب وبج  نومهم  فغر   في  نيام  وهم  المنزل  وأهل  السكان  يفاجئون   بحيث   ، للسكان
  أو   صدمة  من  الدخول  هذا  مثل  هلفيخ  قد  لما   مراعاة  أو  احترام  أدنى  دون و   مرعبة  بطريقة

 .خصوصية الب مس  من يمثله  عما فضال   ، نفسي   أثر
  ن بم  ،المنزل   مغادرة   على   السكان  إجبار ب   االحتالل   جنود   قيام   على   استمارة   27  أكدت .9

ال  ، السن   وكبار   فال طاأل  فيهم في    فترة   طوال   الحال   هذا  على  بقائهمإو   ،عراء وإيقافهم 
  الجوية   ألحوالل   ةمراعا   أي  دون و   ، وساعتين   ساعة  فصن  بين  ما   تراوحت   التي  ، التفتيش 

 . ديدالش بردوال
  كرهائن   ،األم  أو  االبن  أو  والدلل  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  احتجاز  استمارات   7  أظهرت .10

  على   إجباره   وبالتالي   ،المنزل في    يكن  لم   إذا  اعتقاله   المطلوب   صالشخ  على   غطللض
 . ذويه  عن فراجاإل مقابل االحتالل لقوات نفسه وتسليم لحضورا
  التوتر   من  وحالة   ،إنسانية  ال   ظروف  في   انسك ال  وضع   تعمد  ات االستمار   ثلث   أظهرت .11

  غرفة  في  بيتلا  أهل   أو  نساءال  تجميع  ، الحاالت   من  العديد  في  ، يتم   حيث  ، والخوف  والقلق
  ، الجيش قوات من  أفراد أو  فرد قبل من  حراسة هناك كون ت وأحيانا   ، عليهم غلقها  يتم ةواحد

  ، للسكان يسمح  ال  بحيث  له،اعتقا المطلوب  الشخص  واب استج وخالل  ،التفتيش فترة  الطو 
  ماء   من  احتياجاتهم  على   ولالحص  أو   ،يةنسانإلا  حاجاتهم  قضاءب  ، االحتجاز   ترة ف  طوال

  ليتم   المطلوب،  الشخص   ووضع   ،منزلهم   في  يجري   ما   بحقيقة   السكان   يعلم  ال  كما   ودواء، 
 .ا من المنزلهروج خو  االحتالل  قوات  ابانسح فور  بالتحرك لهم السماح



 

12 
 

  أنحاء   في  شارهمتوان   ، كبيرة  اتبمجموع  الجنود  دخول  تعمد  لىإ  أشارت  تاالستمارا   جميع .12
  أو   العشرين  تتجاوز  كبيرة  إعداد  تواجد  لىإ  االستمارات  غلبأ   أشارت  حيثب  ، كافة  المنزل

  دخول   يتم   بل   ،فحسب  هذا   سي ل     . واالقتحام  الدخول   لحظة  المنزل   في  ا  جندي  الثالثين
  سكان   رعب   يثير   ما   ،قتالية  ومهمة  عسكري   عمل   سياق  في  وكأنهم   همجي   بشكل   الجنود
 .وفزعهم المنزل

  يثير   ما  ، والتحقير   مشتال  عبارات   واستخدام  ،دخولال  لحظة  عالية  صواتبأ  صراخ ال  تعمد .13
  النساء   وبخاصة  ،المنزل  أهل  لدى   الموقف  من  والصدمة  والخوف  الرعب   من  حالة

 .لواألطفا
 

  مع   لي رائياإلس   االحتالل   ات و ق  تعامل   كيفية و   سلوك   عن   ويعبر   يلخص   ما   أفضل   ولعل 
  طوباس   مدينة   من   فة كفي   سة لمدر    إفادة   في   ورد   ما   منازلهم،  اقتحام   حال   فلسطينيين ل ا

  شقيقتها   مع   فيه   تسكن   الذي   منزلها   االحتالل   قوات   مداهمة   أثناء   له   تعرضت   ما   حول 
 ، حيث تقول:السن في  ة الطاعن وأمها  ،أيضا    كفيفة لا

 
  ،2/2022/ 23  بتاريخ  .  ة المسن  دتي الوو   ءدعا   الكبرى   أختي  مع   سكن أ   نا أ "

  مفزوعة   نومي  من  صحوت   ، ليال    والنصف  الرابعة   الساعة   تمام   في  تقريبا  
  وال   جن  أنت   ؟ أنت  مين  صوتها   بأعلى   تصرخ   وهي   دعاء   أختي   اخ صر   لى ع
  وفي   .  المكان   يمأل   خها صرا  كان   ؟ البيت  في   ي ل ل إ  نتي إ   علي   ردي   مها   ؟ نس إ

  سحب   هو   ما   ف عر أ   ال   بشيء   وإذا   ،يري ر س   في   زلت   ما   كنت   ،اء األثن   هذه 
  بدأت   وصدمتي   خوفي   شدة   من و   األرض،  على   بإلقائي   وقام  الغطاء   عني 

  بأشخاص   شعرت  ،ناء األث   هذه   في   .  دعاء   أختي  على  دي أنا  بالصراخ 
  على   أنادي   بدأت   خوفي   ومن   ،وضربي   بشدي   يقوم   من   عرف أ   وال  ،حولي 
  أنها   والدتي   على   وأكثر   أكثر   خائفة   صرت   .  صوتها   سمع أ   لم   ولكني   ،والدتي 

  من  حالة  ،وصفها   يمكن  ال   الخوف   من   حالة   .  مكروه   أصابها   -هللا  سمح   ال-
  من   الحالة   بهذه   وأنا   كاملة   ساعة   نصف   ،عمري   ل ا طو   بها   أمر   لم   العجز 

  ،ء األثنا   هذه   في   ،ولكني   ،حولي   يحصل   ما   عرف أ   ال   وأنا   والخوف   الذهول 
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  كلب   معهم   ، االحتالل   د جنو   هدول   يمة   لنا   تقول   وهي   والدتي   صوت   سمعت 
  تصرخ   وأختي   ، األرض   على   ملقاة   زلت   ما   نيأ و   خاصة   ، خوفي   زاد   ، كبير 

 .  ...  جن ..   جن   وتقول 
  يدور   ما   فهم أ  حتى   ضريرة   ذلك   بعد   وأعود   فقط   المشهد   ا هذ   أرى   لو   نيت م ت

  والدتي   مساعدة   وتمنيت   ،ها تهدئ تو   الضريرة   ي أخت   مساعدة   تمنيت   .  حولي 
 4".تام  بعجز  شعر أ جعلتني   االحتالل قوات  ...

 
 االحتالل  سجون   في المعتقلين  ات زيار   حال   االنتهاكات  .2. 1

  والديمقراطية   العالمي  الحوار  لتعميق  فلسطينيةال  المبادرة  هاوثقت  التي  اإلفادات  مجموع  نم  يتضح
  لذويهم   الفلسطينيين  زيارة  بشأن  ، Wclac))  عي جتماواال  القانوني  لإلرشاد  رأة الم  ومركز  ، (مفتاح) 

  لها   ض يتعر   التي   الالإنسانية   والمعاناة   الظروف  عن  فضال    ،النفسي   والضغط  اإلرهاق   مدى   ن،تقليالمع
  االحتالل   سجون   في  ذويهم  بزيارة  همامقي  حال   اإلسرائيلي  االحتالل  تطا سل  بلق  من  ن و الفلسطيني

 .يينالفلسطين بحق ممنهجة  وإذالل معاناة   رحلة  بأنها ات يار الز  هذه  وصف  يمكن بحيث  اإلسرائيلي، 
 

  والسلوكيات   الظروف   حول  والعائالت   األسر  من  وتوثيقها   جمعها تم    تي ال  اإلفادات   خالل   من  كنويم
  السلوكيات   استخالص  ، السجون   في  ذويهم  زيارتهم  حال   األسر  هذه  مع  حتل الم  بها   مل عايت  التي

 التالية: والممارسات
 
  وتنسيق   تإجراءا  قوف  تتم  هي  إذ  ومعتاد،  طبيعي  بشكل  يرغب  لمن  متاحة  ستيل   الزيارة -1

  تمتلك   التي  ، االحتالل   سلطاتل  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  قبل  من  مسبقا    تقديمها  يتم
 عن  االستفسار   أو   باالعتراض  حق   أي   دون   مقدم  طلب  ي أل  رفضال  أو  فقةالموا  حق

  ،تنفيذها   وموعد  ، الزيارة   في  ن و الراغب  شخاصاأل  يخضع  وبالتالي  ، الرفض  ودواعي  أسباب 
 .فقط  االحتالل طاتلس لقرار 

 
 . محتلة، في محافظة طوباس في الضفة الغربية ال12/3/2022وثيقها بتاريخ  إفادة تم ت  4
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  واألشقاء   مواأل  األب  أي   ؛طفق  األولى  الدرجة  من  المعتقل  ألقارب  سوى   بالزيارة   يسمح  ال -2
  ذويهم   زيارة   في  األقارب  من  الدرجة  هذه  لغير   حق  أو   مجال  ال  وبالتالي  ، ألبناءاو   لزوجةاو 

 .المعتقلين
  الترتيبات  جراءبإ مر حاأل ليب للص الدولية اللجنة  تقوم  ،للزيارة  تالموافقا  ى عل الحصول بعد -3

  الزائرين   نقل  على  تعمل  ثم  ومن  ، االحتالل   سلطات  قبل  من  ددةالمح  المواعيد  وفق
 للزيارة. المحددة للسجون  بها  خاصة التافبح

  دقيق   تفتيش  يتخللها  حيث   ، ساعة  14-12  بين  ما  فاداتاإل  وفق  الزيارة   عملية  تستغرق  -4
  اإلسرائيلي،   االحتالل   ودولة   ، المحتلة  يةسطينالفل  األرض  بين   ما   الفاصلة  الحواجز  على
  الجسدي   والتفتيش   منية ألا  اإلجراءات   من  ينساعت  لىإ  ساعة  بين   ما   ،أيضا    ، تغرق ست  كما
  الذهاب   رحلة  في  الحافالت  تستغرقه  الذي  الوقت  جانب   لىإ  ،السجون   لىإ  الوصول  لدى

 واإلياب.
  قوات ل  يروق   ال  قد  تصرف  يأل  والتدقيق  رللتأخي   بالحافلة  الزائرين  جميع  ضيتعر   قد -5

  أفراد   قبل  من  مقصود  فلتصر   نتيجة  وأحيانا    ، ا  عفوي  أو   هامشيا    كان  ومهما  ، االحتالل
  .. "   نابلس   محافظة  من  الزائرات  إحدى   إفادةفي    جاء  ،المثال  سبيل  فعلى  ل،االحتال  قوات
 5." ..  استراحة  تأخذ   بالتفتيش تقوم   التي  ة المجند  ن أل ،رد الب  ي ف  المعبر  في  ساعة  نا انتظر 

  الزائر   بين  ما  اشر بم   تواصل  هناك  ون يك  ال  بغرف  تتم  فقط  دقيقة  45  هي  الزيارة   مدة -6
  الزائر   بين   ما   يفصل  حيث   الهاتف،   عبر   والحديث  اصل التو   خالل  من  وإنما   ،والمعتقل
  لخلل  ينواضح  رغي  لصوت او  التواصل  يكون  األحيان بعض وفي  ، زجاجي  جدار  والمعتقل 

 .الزائرين أصوات عن الناشئ يج ضجال عن فضال   ، الهاتف  أجهزة  في
 

  السجون   لىإ  الوصول  فور   الزائرون   يتعرض  تجاوزها، ل  الزائر  يضطر  لتيا  تقيدا التع  هذه   جانب  والى
  ها ومن  ، نيةنسااإل  للكرامة  واالنتهاك  اإلذالل  ضروب   من  ضربا    تشكل  التي  الممارسات  من  جملة  لىإ

  خلع   ىلع  النساء  جبرت    بحيث  ، االحتالل  قوات   مجندات  قبل  من  للنساء  العاري   الجسدي  التفتيش
 

 . 28/8/2022موثقة بتاريخ لسيدة من نابلس  إفادة  5
أي  من خشية   ؛عن النشر  ا  محجوب االسميكون ن أبشأن زيارة السجون، طلب مقدمها  التي وثقت  اإلفاداتغلب أ أن لى إتجدر اإلشارة 

 . يارة عقابه ومنعه من الز  وتحديدا    ، تقع عليه  مستقبلية تبعات 
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  بعض   في  الحساسة  بالمناطق   المساس  وتعمد  ، لجسدي ا  اليدوي   للتفتيش  والتعرض  ، يةالداخل  هنمالبس
  تها إنساني  انقدبف  وشعورها  الزائرة  بإحراج  ويتسبب  ، الحياء   يخدش  ما  ،المجندة  قبل  من  األحيان
 .ر وتوت  صعبة نفسية ظروف  في وضعها   وأحيانا   ، وكرامتها 

 
  لتأكيد ل   وأيضا    ،بالكرامة  ماسة   كات تهاوان   ممارسات  من  ن و المدني  له   يتعرض  ما  حقيقة  وضحن   لكيو 

  المعتقلين   ذوي   إخضاع   تعمد  وفي  ،اإلنسانية   الكرامة   انتهاك   في   مقصود الو   ضح او ال  تعمد ال  على
  ظات محاف  خمس   من  المعتقلين  ذوي   إفادات   في   جاء   مما   بعضا    سنستعرض  صعبة،  سانية نإ  لظروف

 .زيارتهم وظروف  مسار قتوثي تم  ، فلسطينية
 

  في   جاء   فقد  ة، إنساني  وغير  بل  ، سبة منا  وغير  مريحة  غير  أماكن  في  الزائرين  وضع  تعمد -1
  في   هالي األ  وجميع   وضعوني  ...  "   المعتقل   ا أبنه   زيارتها   خالل   النساء   ى حدإل   فادة إ

  نضيف   ومش   وسخ  كثير   المكان  ألن   فيه،  الجلوس   للحيوانات   حتى   يصلح   ال   مكان
  سلمت   دوب   يا   الكبيرة   المرة   نا أ  بالناس،  يتحركشوا   والجنود   لحراس وا  ،كويسة   مش   ئحة ورا 
  عليهم   وردت   ، األوساخ   من  الساحة  تنظف   أن  وأمروها  صبية   ت ببن   وتحركشوا  نهم، م

  فادة إ  وفي     6"....جماعية   عقوبة   أكلنا   كان  اليوم  اكبهد  م عليه  ردت  ما   لو   ألنه   المسكينة
  حيث   ، ساعة   نصف   يقارب   ما   انتظار   ةقاع   في  انتظرنا   صول الو   عند  ...  "   ورد   أخرى 

  ، والقاذورات   األوساخ   بسبب   الحمام   دخول   حدأ  يستطيع   الو   ،سيئة   نتظار ال ا  قاعة  نإ
 7".... مغطاة  وغير  مكشوفة   والقاعة  ،تدفئة  توجد   وال  ،ا  بارد  الجو  وكان 

  وصولهم   د بع  المعتقل   ة ورؤي  الزيارة   استكمال  من   بمنعهم  شخاص األ   بالغ إ  محتلل ا  تعمد -2
ا ل إ   تكبد   التي   الكبيرة   قة والمش  عوبات والص  للمعاناة   اعتبار   أو   مراعاة   أي   دون   ،لسجن ى 

  مراعاة   ،باإلمكان   كان   إذ   ،فحسب   هذا   ليس   .  السجن   لىإ   حتى وصلوا   األهل  هاء اعن 
  من   ألهل ل  لياإلسرائي  االحتالل  سلطات   غإبال  ،النفسية   وحالتهم   األشخاص   لمشاعر 

  أو   ،زيارتهم   بتأجيل   ،الحاالت   من   العديد   في   ،األحمر   للصليب   الدولية   نة اللج  خالل 
  السجن   من   المعتقل   كنقل   تحققها   تمنع   التي   لألسباب   ا مالهاستك  من   منعهم   أو   ،رفضها 

 
 . 8/6/2022من محافظة طوباس بتاريخ  سيدةإفادة ل  6

 . 2022/ 2/ 14وثقت بتاريخ   وباس من محافظة ط لسيدة إفادة  7
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  ، تقل بالمع  ئهم التقا   تمنع   التي   األسباب   من   لغيرها   أو  ، آخر   سجن   لى إ   زيارته   المقرر
 نتيجة.  دون  السجن  لى إ  والوصول  السفر  ي ف  والمشقة  ناء الع   يتكبدوا   ال  لكي   وذلك
  ر س األ  ترك   االحتالل   قوات   تعمد   يؤكد   ما   ،األشخاص   من   العديد   به   أفاد   ما   في   ولعل 

  عند   ،إعالمهم   يتم   ثم   ومن   ،والمرهقة  الطويلة   الرحلة   ومشقة   عناء   تتكبد   الفلسطينية 
  زيارة   ية إمكان   بعدم  ، واالنتظار   التفتيش   ت إجراءا   من   واالنتهاء   السجن  لى إ  وصولهم

 مختلفة. ألسباب  ذويهم 
  ا وصوله   بعد  بنها ا  ةرؤي   من   جنين   قضاء   رمانة  بلدة  من   امرأة  منع   تم   ، المثال   سبيل  فعلى

ال إ   األمنية،   الحواجز  عبر   رورلم وا   ،لساعات   ه تومشق   السفر  معاناة تجشمها  و   ،تقل لمع ى 
  فعل   ورد   كعقاب   الزيارة  من   البلدة   هذه  أهل  منع   قررت   قد   تالل ح اال  سلطات  لكون   وذلك
  كل   وبعد "  البلدة،   لهذه   ينتمون   أشخاص   قبل   من  االحتالل  قوات   ضد   عمل  وقوع  على 
  التي   العملية   بسبب   بالزيارة  لهم  يسمح   ال   رمانة   هل أ   لنا  ا لو قا   ا عندم  األسود  واليوم   ،هذا 
 8"....   رمانة   شباب  بها   قام 

  لم   ،رة زيا ل ل  هل األ  ودخول   ،جلبوع   سجن   ى ل إ  الوصول   د بع  ...  "   ،جاء   أخرى   إفادة   وفي 
  خبرني أ  ،زوجي   اسم   اع م س  عدم   عن   الجندي   سؤالي   وبعد   .  زوجي   اسم   على   المناداة  يتم 
 9"....   قوبة كع  االنفرادي   الحجز  في  ه ألن ،زيارته  مسموح  غير  نه بأ 

  حوالي   وانتظرنا   ،حة السا  في  ونزلنا   النقب  سجن   لى إ  وصلنا   ...  "   أخرى   إفادة   في   وجاء 
  ،الزيارة   من   ممنوع  أنه   ة أ المفاج   كانت   وهنا   ،ويات واله  التصاريح  تقديم   أجل  من   ساعة

  لي   حوايسم  لم  ، المتاعب   هذه   بكل   والمرور   المسافة  هذه   كل   قطع   بعد  ...   معاقب   ألنه 
 10.".ته..ؤي بر   وألبيه 

  الشخص   ي بلغن أ   ،نفحة   سجن   ى إل   وصولي   بعد   من   ...  "   جاء   أخرى   لسيدة   إفادة  في و 
  لى إ   منقول   وأنه   ،الزيارة   قائمة   في   ود موج   غير   ...  ير ساأل   بأن   الدخان   لبيع   موجود ال

 11"....   له  عقوبة  آخر   سجن 

 
 . 13/6/2021محافظة جنين بتاريخ من لسيدة  إفادة  8

 .25/5/2022خ من محافظة طولكرم بتاري إفادة 9

 . 16/5/2022خ اريمن محافظة طولكرم بتلسيدة  إفادة 10

 . 22/5/2022خذت بتاريخ  أ  فادة إ 11
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  األشخاص   التقاء   ل تعطي   أو   نع لم  ب سب   و أ   رر مب   أي   استغالل   االحتالل   جنود   يتعمد  -3
  لة حا خلق   سوى  منه   غاية   ال  ،آخر   سبب   ألي  أو  ،إلذالل ا من   كنوع  المعتقل،  في   هم بذوي
  تم   ...  "  لسيدة  إفادة   في  جاء   ثال الم   سبيل   فعلي   ، للفلسطينيين   واالستضعاف  التوتر  من
  خلع   على   الجنود   ره جب أو   ،سالح   عليها   وم مرس  بلوزة   يرتدي   نه أل  الزيارة   من   ابني   منع 

 12"....بالزيارة   له  السماح  يتم  حتى  البارد   الجو  ي ف  البلوزة 

  جعل   ما   ،األصوات   بإصدار   قوم ت  ،تفتيش لا   آلة   من   االقتراب   عند   ..."   أخرى   إفادة   وفي 
  ، بنظام   والوقوف   االبتعاد   منهم   طالبين  األسرى   أهالي   ويشتمون   يصرخون   االحتالل   ود نج
  لبا  طا  الجنود   على   فصرخ   ع،الراب   عقده   في   نه أ   ويبدو   المتواجدين   شباب ل ا  أحد   استفز   ما 

  التفتيش   يوقفون   االحتالل   جنود   جعل   ما   ،األسرى   أهالي   مع   باحترام   يتعاملوا   أن   منهم 
 13." رةالزيا  من   الشاب   ويمنعون 

  8  عمره   أصغرهم   ،أطفال   لثالث   أم   وأنا   بزيارته   لي   سمح   ..."   أيضا    إفادة   ي ف   وجاء 
  السبب   ولهذا   اعي، الصن   الحليب   ل يقب   وال  ، الطبيعي   الحليب  يرضع  وكان   شهور، 
  في   دوري   ء ا ج  ...  النقب   سجن   لى إ  ة متجه  وكنت   ،الزيارة   يوم   معي   خذه أل   ت ر اضطر 

  من   قرابة   ليس   أنه   بحجة   يع رضال  بإدخال   لي   يسمحوا   لم   ولكنهم   ،ورؤيته   أخي   زيارة 
  بزيارة   واألبناء  والزوجة  األم   واألب   واألخت  لألخ   سوى   يسمح   ال   حيث  ،األولى   الدرجة 

  الحليب   يقبل   وال  ، رضيع   طفل  أنه  إقناعهم   عدة   مرات  حاولت   ممنوع،   ذلك  وغير  ، سير األ
  لهم   ل بالتوس   وبدأت   رفضوا   ولكنهم   معه،  ابني  جعل أ  ى حت  حد أ   معي   وليس   ،الصناعي 

  للنساء   الطفل   عطاء إل  فاضطررت   بالفشل،  باءت   محاوالتي   كل   ولكن   ،وطفلي   دخل أ  نبأ 
 14."...  بالخارج  ن نتظر ي   اللواتي 

 
 . 20/4/2021فادة لسيدة من قلقيلية بتاريخ إ 12

 . 5/2022/ 16ن طولكرم بتاريخ يدة ملسدة إفا 13

 . 22/6/2022ريخ يدة من طولكرم بتا إفادة لس 14
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 المعاملة في  لاالحتال  تحت  الفلسطينيين  السكان حقوق . ثانياا 
 ق الدوليةيواثب المبموج وإنسانيتهم كرامتهم واحترام اإلنسانية

 
  التي   القانونية  جعيةالمر   توضيح  أهمية   نرى   اإلنسانية،  ممتهكرا  احترام  في  الفلسطينيين  حق  توضيحل

  أو   ها، ومضمون الفلسطينيين  حقوق  طبيعة  تحديد صعيد على  سواء  بالفلسطينيين،   المحتل عالقة تحكم
 المحتلة. فلسطينيةلا األرض  سكان تجاه اتهوواجب  المحتل تالتزاما  تحديدو  حصر  صعيد على

 
 المحتلة  الفلسطينية األرض على  ري س ت التي  القانونية المرجعية . 1.2
  من   الخامس   ب حر   أعقاب   في   اإلسرائيلية   القوات  سيطرة   تحت   وقعت   التي   الفلسطينية  األراضي   ر تعتب

  انين قو )   1907  لعامل  ي الها  الئحة  مفهو مو   إطار   ضمن  تندرج   محتلة،  أراضي   1967  عامال  حزيران
  عليه   أكدت   ما   وهذا  لالحتالل،  1949  امعل ل  الرابعة  جنيف   اتفاقية  وأيضا    ، البرية(  الحرب  افعر وأ 

  األمن  مجلس  عن  درةالصا  الدولية  القرارات  وعشرات  ، الدولية  العدل  ومحكمة  ، المتحدة  األمم  لأعما
 15.اإلنسان  وق حق ومجلس  ، المتحدة  لألمم  العامة والجمعية

 
  التي   فةكاة  الفلسطيني  األراضي  على  المحتلة  األرض  وصف   انطباق  على  يترتب   ، األساس  هذا  وعلى
  األرض   خضوعو   الشرقية،  القدس  فيها  بما   ، 1967  العام  في  اإلسرائيلية  القوات   سيطرة  تحت  وقعت

  على   ب الواج  ساألسا  القانون   رهباعتبا  ، اإلنساني   الدولي  القانون   ومبادئ  ألحكام  نهاوسكا  الفلسطينية

 
القرارات  15 المثال ال  ،من هذه  الحصرعلى سبيل  العامة رقم    ،  الجمعية  بتاريخ  ا  (23-د)  2443قرار  األول  19لصادر  ديسمبر /كانون 

–د)  2727وقرار الجمعية العامة رقم    ،1969ديسمبر  /لكانون األو  11  ( الصادر بتاريخ24-د)  2546ية العامة رقم  ، وقرار الجمع1968
  ، 1971ديسمبر  /ولكانون األ 20الصادر بتاريخ    ،2851ية العامة رقم  وقرار الجمع  ،1970ديسمبر  /كانون األول  15( الصادر بتاريخ  25

والقرار رقم ،  1973يسمبر  د/األول  كانون   7بتاريخ    3092، وقرار الجمعية العامة رقم  1972ول  كانون األ  15بتاريخ    3005رار رقم  القو 
رقم    ،1974نوفمبر  /الثانيتشرين    29بتاريخ  الصادر    3240 األول  15تاريخ  ب  الصادر  3525والقرار  والقرار    ،1975ديسمبر  /كانون 

 قمر   القرارو   ،1988ديسمبر  /كانون األول  6بتاريخ  الصادر    43/58  رقم  والقرار   ،1977ديسمبر  /كانون األول  13بتاريخ  الصادر    32/91
تاريخ  ب 72/240والقرار رقم  ،1990ديسمبر /كانون األول 11، بتاريخ 45/74 رقم والقرار ،1988ديسمبر /كانون األول 6، بتاريخ 43/54
 . 2018 ديسمبر/كانون األول 20بتاريخ  73/255والقرار  ،2017بر ديسم/كانون األول 20

 446والقرار    ،1969عام  ال   271منها القرار    ،طباق اتفاقية جنيف الرابعةانكدت على  مجلس األمن العديد من القرارات التي أ صدر  أ كذلك  
 .1979م عاال 452والقرار  ،1979عام ال
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  وأيضا    المحتلة،  األرض  ن سكا  والتزامات   حقوق   تنظيم  في   وتطبيقه  سريانه   رام واحت  ،به  االلتزام  المحتل 
  لة و د  أن  وبخاصة  16، المحتلة  األرض  في  وممتلكاتهم  المدنيين  السكان  تجاه  المحتل  والتزامات  حقوق 

  يوليو /تموز  6  يخار بت   انضمت   حيث   ، اقيات االتف  هذه  في  اقدمتع   طرف  دولة   هي  اإلسرائيلي   االحتالل
 . 1951 لعامل ربعاأل يف جن تفاقيات ال 1951

 
  اني، اإلنس   الدولي   القانون   جانب   لى إ  ، المحتلة  الفلسطينية   راضياأل  ع تخض  ، آخر   جانب   من

  إذ   ،اإلسرائيلي   االحتالل   دولة   عليها   صدقت   التي   سان اإلن  لحقوق   الدولي   للقانون   الدولية   التفاقيات ل
  ،الدولية   العدل   محكمة   رت اعتب  حيث   ساني،ن اإل   الدولي   انون الق   جانب   لى إ  القانون   هذا   أحكام   ري س ت

  العهدين   أن   ،تالل ح اال  تحت   الفلسطينيين   حقوق   تحكم   التي   القانونية   للمرجعية   وتحديدها   ها لتحلي   في 
  وواجبة   ة زممل  اتفاقيات   وهي   الفلسطينية،  األرض   على   تسري   فل الط   حقوق   واتفاقية   ،الدوليين 
  االدعاء   على   ردها   ي ف   المحكمة   عللت   بل   ،ب فحس   هذا   يس لو   ،االحتالل   دولة   قبل   من   التطبيق 

  كما     .لائي إسر   نظر   وجهة  قبول  للمحكمة  يمكن  ال   ...  "   العهدين   وتطبيق   سريان   حول   اإلسرائيلي 
  لواليتها   تخضع   ة سن  27  من   أكثر  مدار   على  ظلت  إسرائيل   تحتلها   التي  األراضي   أن   تالحظ  أنها

  هذا   على   لها  المتاحة  صالحياتلل  إسرائيل  ممارسة  وعند    .لحتالباال  القائمة  القوة  باعتبارها  ، اإلقليمية
   .والثقافية  واالجتماعية   ية االقتصاد  بالحقوق   الخاص   الدولي   العهد   بأحكام   ملزمة   تكون   إنها ف  األساس،

  التي   الميادين  في  الحقوق   هذه  ممارسة  وجه  في   عراقيل  أية  وضع  بعدم  ملزمة  إنهاف  ، ذلك  على  وعالوة
 17."الفلسطينية  السلطات ى إل تصاص االخ فيها  انتقل 

 
  الدول   االتفاقية  من   الثانية   المادة   تلزم  إذ   الطفل،  حقوق   التفاقية  بالنسبة   ا  م قائ  ه ذات  الحكم  اعتبرت   كما

  يخضع   طفل  لكل  وتضمنها  ، االتفاقية  هذه  في  حةالموض  الحقوق   رافاألط  الدول  تحترم"  بأن  األطراف
  األطفال   خضوعى  لإ   وبالنظر   ،المنطلق   هذا  ن وم  ،" ... التمييز   أنواع  من   نوع   أي   دون   لواليتها 

 
اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري لمستوطنات ا .تقرير األمين العام لألمم المتحدة 16

 .4، ص 2014فبراير شباط/ A/HRC/25/38 ،12ة رقم قالمحتل، وثي

 A/ES- /27310لوثيقة رقم ا ،المحتلة لفلسطينيةا األرض في جدار دتشيي عن الناشئة القانونية اآلثار بشأن لدوليةا  العدل محكمة فتوى 17
 .108-105، فقرة 2004 يوليو/تموز 13بتاريخ 
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  وتحمل   بيق وتط  احترام  اإلسرائيلي   االحتالل   دولة   على  يجب   االحتالل،  دولة  لوالية   فعليا    ن الفلسطينيي
 18.المحتلة الفلسطينية األرض في  ةفاقياالت ههذ  عن ةاشئالن  االلتزامات 

 
  لدولة   " سيداو"  الدولية   االتفاقية   لجنة  وجهتها  التي   الختامية  المالحظات   في   تأكيده   تم  ه ذات  األمرو 

  ق تنطب  ال   االتفاقية   أن   يعتبر   الذي   الطرف   الدولة  موقف   إزاء   أسفها   عن   اللجنة   أعربت   إذ   إسرائيل،
  أي   من  إسرائيل  لدولة  والخامس  الرابع   الدوريين  التقريرين  ول خ  سبب  هو  هذا  وأن  ، إقليمها   خارج

  ن أ  ، أخرى   مرة   اللجنة  وتؤكد   ...   المحتلة،  فلسطينيةلا  ي األراض  في  االتفاقية   تنفيذ  حالة  عن  معلومات 
  مع   يتعارض  رأي   هو  ،المحتلة  األراضي   على  تنطبق   ال  االتفاقية   أن  يعتبر   الذي   الطرف   الدولة  رأي 

  المعنية   واللجنة   اإلنسان،  بحقوق   المعنية   اللجنة  فيها   بما   المعاهدات،  هيئات   من  ا هوغير   ، اللجنة   اء ر آ
  العدل   محكمة  رأي  عم  وكذلك  لتعذيب، ا  مناهضة  ولجنة  والثقافية،   عيةجتما الوا  االقتصادية  بالحقوق 

  ع يجم  إن   حيث  تلة،محال  سطينية فلال  األرض  في  جدار   لبناء   القانونية   اآلثار  بشأن   فتواها  في   الدولية
  بموجب   وكذلك   ، اإلنسان  لحقوق   الدولية  االتفاقيات  بموجب  االلتزامات  أن  الحظت  قد  ، الهيئات   هذه

  أو   ،طرف  لدولة   قضائية لا  للوالية   عينالخاض  األشخاص  جميع   على  تنطبق   اإلنساني  القانون 
  ق و قلح  الدولية  اقياتاالتف  جببمو   الطرف  الدولة  التزامات  انطباق  على  وشد دت  الفعلية،   لسيطرتها

 19.المحتلة األراضي في اإلنسان

 
  اتفاقيات   باقوانط  انريلس  المحتلة،  الفلسطينية  األرض  في   ن و الفلسطيني  يخضع   ، األساس   هذا  وعلى

  الدوليين  العهدين وتحديدا   ،اإلنسان لحقوق  الدولي القانون  مواثيق  عن  فضال   اإلنساني، الدولي  القانون 
  الفلسطينية،  األرض  في  والتطبيق  السريان  واجبة  اتفاقيات  باعتبارهما  ، الطفل   لحقوق   ةالدولي  يةواالتفاق

  في   ا عنه  الناشئة   لاللتزامات  اإلسرائيلي   حتاللالا  دولة  وتطبيق   احترام  وجوب  ويتطلب   يقتضي  ما
 المحتلة. الفلسطينية  األرض

 
 

 . 113و 112 انتالفقر  ،السابق  المصدر 18

ر دولة  على تقري  ةالتعليقات الختامي   ،2005  ويوليز/تمو   22-5الدورة الثالثة والثالثون    يز ضد المرأة،المعنية بالقضاء على التمي  اللجنة  19
 المالحظات الختامية على تقرير دولة إسرائيل السادس: في هذاتالتأكيد ك ورد كذل، 23 إسرائيل الثالث، الفقرة

نوفمبر  تشرين الثاني/ 17إلسرائيل، بتاريخ  السادس  الدوري  التقرير على ةالختامي  المالحظات  المرأة  ضد زالتميي على بالقضاء المعنية اللجنة
2017، 6CEDAW/C/ISR/CO/14 ، فقرة . 
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  من   الدولي   مناأل  مجلس  عزز   ،اإلنسان  لحقوق   لي الدو   والقانون   ،اإلنساني  الدولي   القانون   جانب  لىإو 
  لقرار   إصداره  خالل   من  وذلك  واالحتالل،   الدولية   النزاعات  حال  في  بالمرأة   الخاصة  الحماية  تدابير

  الجلسة   في  ، 2000  عامال  أكتوبرشرين األول/ ت  31  في  الصادر  1325  رقم  واألمن(   والسالم  المرأة ) 
  كامال    احتراما    حترمت  أن  ،لحالمس  راعالص  في  األطراف   عجمي   من  مضمونه   طالب   الذي   ، 4213  رقم

  سيما  ال و  مدنيات،  باعتبارهن خاصة بو  ، وحمايتهن والفتيات  النساء  حقوق  على المنطبق  الدولي  القانون 
  اإلضافي   وبروتوكولها   ، 1949  لعام ل  يف جن  اتفاقيات   وجببم  األطراف   هذه  على  ةالمنطبق  االلتزامات 

  جميع   على   القضاء   واتفاقية   ، 1967  معالل  وبروتوكولها  1951  عام لل  جئين الال  واتفاقية   ، 1977  لعامل
  المتحدة   األمم  واتفاقية  ، 1999  لعامل  االختياري   وبروتوكولها  ، 1977  عاملل  المرأة   ضد  التمييز  أشكال
  تضع   وأن  ، 2000  و ماي/أيار  25  المؤرخين  ياريين االخت  وبروتوكوليها   ، 1989  لعام ل  فل الط  لحقوق 

 :الدولية الجنائية للمحكمة اسي األس روما  نظام من صلةلا ذات  األحكام ار االعتب في
 

  خاصة  تدابير   تتخذ  أن  إلى   المسلحة   الصراعات   في   األطراف  جميع  يدعو -
  حاالت   في  الجنس  أساس  ىعل  القائم  العنف  من  والنساء  تياتالف  تحمي

 ي.الجنس لإليذاء األخرى  واألشكال االغتصاب سيما  ال  لح، المس الصراع
 

  العقاب   من  لإلفالت   نهاية  وضع  نع  الدول  جميع   مسؤولية  على  يشدد  . 11
  وجرائم   اإلنسانية   ضد  والجرائم  الجماعية   اإلبادة   عن  المسؤولين  ومقاضاة 
  عنف   من  فتياتوال  النساء   له  عرضتت  بما  المتعلقة  تلك  ذلك   في  ماب  الحرب، 

  استثناء   ضرورة  الصدد،   هذا  في   ويؤكد،   العنف،  أشكال  من  وغيره   نسيج
 20.أمكن حيثما الصلة،  ذات  تشريعاتوال العفو   أحكام من رائمالج تلك

 

 
، 2006عام ال 4167والقرار  ،2005عام ال 1612القرار ت ذات الصلة منها )عديد القرارا  األمنمجلس صدر  أ  ،جانب هذا القرارلى إ 20

 2122والقرار  2006والقرار  ،2010عام ال  1960والقرار  ،2009عام ال 18894و 1889و 1882والقرار  ،2008عام ال  1820والقرار 
 . 2019عام ال 2467 والقرار ،2015عام ال 2242 والقرار ،2013عام ال
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  ، ملزمة  ،المتحدة  ماألم  هيئة   في   عضوا    بصفتها  ،اإلسرائيلي   االحتالل   دولة   إنف  ،المنطلق  هذا  ومن
  ثم   ومن   *، واألمن  بالمرأة   المتعلقة  الدولي  ناألم  مجلس  قرارات   اعاة ومر   باحترام  ،الدول   من  كغيرها 
  أساس   على  القائم   العنف  من   والنساء  الفتيات  تحمي  خاصة  تدابير  وضع   واحترام  اة راعم  واجب   عليها

  مقاضاة و   الجنسي،  لإليذاء   خرى األ  واألشكال  االغتصاب   سيما   ال   المسلح،  الصراع   حاالت   في   الجنس
 العنف. أشكال  من وغيره ، جنسي عنف من والفتيات  النساء له ض تتعر  عما لينالمسؤو 

 
 ةاإلنساني تهممكرا احترام في  نالفلسطينيي حقوق   . 2.2

  على   بالعمل  االحتالل   دولة  ، اإلنسان  لحقوق   الدولي  والقانون   اإلنساني  الدولي  القانون   قواعد  ألزمت
  مساس   أو   اعتداء  أي   لمنع   دخل التو   ، واألطفال   النساء  خاص   وجه  وعلى  ،المدنيين  نالسكا  حماية

  ا ويمكنن  ،المحتل  على  االتفاقيات   هذه  فرضتها  لتيا  االلتزامات  مجمل  من  يتضح  ما   وهذا  ، حقوقهمب
 بالتالي: االتفاقيات هذه  أحكام كفلتها التي   االلتزامات أهم  حصر

 
  حياة و   وحقوقها،   األسرة  شرف  احترام  "ينبغي   : ىعل   الهاي  الئحة  من  46  المادة   تأكيد -

  مصادرة   وز تج  ال     الدينية.  ئر والشعا  المعتقدات   وكذلك   ،الخاصة  والملكية   شخاصاأل
 .الخاصة" الملكية

  إصدار   ينبغي   ال "  : الجماعية   العقوبات   حظر   على   هايال  الئحة   من  50  المادة   تأكيد -
  ال   .  أفراد  ارتكبها  أعمال  ببسب   السكان  ضد  غيرها،   أو  مالية  جماعية،   عقوبة  أية

 .جماعية بصفة ولين ؤ مس السكان ؤالء ه يكون  أن يمكن
  جميع   في  المحميين  لألشخاص"  :على  الرابعة  جنيف  ةاتفاقي  من  27  لمادة ا  تأكيد -

  ،الدينية   وعقائدهم  العائلية   وحقوقهم  وشرفهم  ألشخاصهم  االحترام  حق  لاألحوا
  وحمايتهم   إنسانية،  معاملة   األوقات  يعجم  في  معاملتهم  ويجب    وتقاليدهم.  وعاداتهم

  .هيرالجما   وفضول   السباب   وضد   التهديد،  و أ  العنف   أعمال   جميع  دض  خاص  بشكل
  د ض  سيما  وال  شرفهن،   ىعل  اعتداء  أي  ضد  ، خاصة   بصفة  ، النساء  حماية  ويجب

  المتعلقة األحكام  مراعاة  ومع    .لحرمتهن هتك  وأي  ،الدعارة  ى عل واإلكراه االغتصاب،

 
 ".س األمن وتنفيذها وفق هذا الميثاققرارات مجل متحدة" بقبوليتعهد أعضاء "األمم ال " :على 25لمادة يثاق األمم المتحدة في ا نص م *
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 طرف  بواسطة  ميينالمح  األشخاص  جميع  يعامل  والجنس،   ، والسن  ، الصحية  بالحالة
  أساس   ى عل  ضار   تمييز   أي   دون   ه نفس  االعتبار ب   لسلطته،  يخضعون   ي الذ  النزاع

 ...".  .السياسية  اآلراء أو  ،الدين أو ، العنصر 
  بهدف   بخاصة و   المحميين،   األشخاص   إزاء   معنوي   أو   بدني   إكراه  أي  ممارسة  ظرح -

 .غيرهم من أو  ،منهم لومات مع ىعل الحصول 
  أي   معاقبة  يجوز   ال "  : على  1949  ماع لل  الرابعة   جنيف   ية اتفاق  من   33  المادة  نص -

  الجماعية  ت العقوبا  تحظر    .شخصيا    هو   يقترفها   لم   مخالفة   عن  محمي   شخص
  تدابير   تحظر     .محظور  السلب     .اإلرهاب  أو  التهديد  تدابير  يع جم  وبالمثل

 .وممتلكاتهم نالمحميي األشخاص  من االقتصاص
 ." محظور رهائنال أخذ" :لىع ابعة الر  جنيف  اتفاقية  من 34 المادة  نص -
  معتقل شخص  لكل  يسمح"  : على  1949 عام لل الرابعة  االتفاقية   من 116 المادة   تأكيد -

  من   يمكن  ما   وبقدر   منتظمة،  فترات   ى عل  أقاربه،  خص األ  ىوعل  زائريه،  باستقبال 
  ستطاعة،اال  بقدر  العاجلة،   الحاالت   في  ائالتهمع  بزيارة  للمعتقلين  ويسمح    .التواتر

 ."خطير  بمرض مرضه  أو األقارب  أحد فاة و  حاالت  في  خاصةوب
  والتي   ،المدنيين  السكان  بها  يعامل   التي  المعاملة   عن  مسؤولية   بتحمل   المحتل   التزام -

  لهم   أقرتها  التي  الحقوق   من  أيا    أو  ، ممتلكاتهم  أو  شرفهم  أو  كرامتهم  تمسال    نأ  بيج
  الرابعة   جنيف   ةاقياتف  من  29  ادةلما  عليه  وأكدت  ضمنته  ما  وهذا  الدولية،   تفاقياتاال

  عن   مسؤول  ن و محمي  أشخاص  سلطته  تحت   يكون   الذي   النزاع  طرف: "1949  لعامل
  يمكن   التي  الفردية  بالمسؤوليات  مساسال  دون   وكالئه،   من  يلقونها  التي  المعاملة
 ."لها التعرض

  ين،المدني  للسكان  ةمعانا   يسبب  تدبير   و أ  جراء إ  أي   ظرح  على  بالعمل   المحتل   التزام -
  األطراف  تحظر"  : على   بنصها  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من  32  المادة  دتهكأ  ما  وهذا

  أو   ،بدنية   معاناة   تسبب   أن  شأنها   من  التي   التدابير   يع جم  ،صراحة  ،المتعاقدة  السامية
  ى عل  الحظر   هذا  ريقتص   وال    سلطتها.   تحت  الموجودين  المحميين  لألشخاص   إبادة
  تقتضيها   ال   التي   العلمية   الطبية  رب اوالتج   والتشويه  يةالبدن  والعقوبات  تعذيب وال  القتل 



 

24 
 

  وحشية   أعمال  أي  ، أيضا    ، يشمل   ولكنه  وحسب،   المحمي  للشخص  الطبية  المعالجة
 ." عسكريون  وكالء أو  ،مدنيون  ء وكال بها قام سواء ،ى أخر 

  جنيف   اتفاقية  أحكام   بمقتضى   االحتالل   لة و د  عاتق  على   الملقاة   االلتزامات   أهم   لعل -
  األرض   داخل   في   المحتلة   األرض  لسكان   تالل االح  دولة  احتجاز   وجوب   ،الرابعة

  يحتجز " على بتأكيدها  االتفاقية  من 76 المادة االلتزام  هذا على  نصت حيث  المحتلة، 
    ا. أدينو   إذا  قوبتهم ع  فيه  ويقضون   المحتل،  البلد  في  المتهمون   المحميون   خاصاألش

  ل يكف  يوصح  غذائي  لنظام  ن ويخضعو   المحتجزين،  بقية  عن  أمكن  إذا   ويفصلون 
    .المحتل  البلد  سجون   في   المتبع  النظام   األقل  ى عل  ويناظر   ،صحتهم  ى عل  المحافظة

  ،أيضا    ،الحق  لهم   ويكون     .صحيةال  حالتهم  تتطلبها   التي   الطبية   الرعاية   هم ل  وتقدم
  منفصلة  أماكن   في   النساء  تحجز    .إليها  تاجون يح   قد  يالت  الروحية  معاونةال  تلقي   في
  النظام   االعتبار  في  يؤخذ     .نساء  ىإل   عليهن  اشر المب  اإلشراف  ويوكل   ، لرجال ا  عن

  الدولة  بوو مند  يزورهم  أن  في  الحق  يينالمحم  لألشخاص    .للصغار  الواجب  الخاص
 ...".  حمراأل للصليب الدولية اللجنة  وب و ومند الحامية

 
  لحقوق   الدولي  القانون   مواثيق  أكدت  فقد   نساني، اإل  الدولي   القانون   اتفاقيات  ته منتض  ما  جانب  لىإو 

  الدولي   دوالعه  ،اإلنسان  لحقوق   العالمي   اإلعالن  تأكيد  أهمها   ؛الحقوق   من  جملة  على   ، اننساإل
  ى عل  األمان  وفى  حريةوال  الحياة  في  حق  فرد  لكل"  : على   والسياسية  المدنية  بالحقوق   الخاص
  أو   ،الالإنسانية  أو   ، لقاسية ا   العقوبة  أو  للمعاملة  وال  ، للتعذيب  أحد  إخضاع  رحظ  وعلى  ، "شخصه

  أسرته   ون شؤ   في  أو  ، الخاصة   حياته  في  تعسفي  لتدخل  األفراد  تعريض   حظر  وعلى  ، مة كرابال  ةالحاط  
  ون القان  يحميه  أن  في  قح  شخص  ولكل    وسمعته.   شرفه  تمس  لحمالت  وال  مراسالته،  أو  مسكنه  أو

 حمالت.ال  تلك أو  تدخل ال ذلك  مثل من
 
  أو   القاسية  العقوبة  أو   ة المعامل  ضروب   من  وغيره   التعذيب  مناهضة   فاقيةات  عليه  أكدت   هذات  مراألو 

 األفراد. بحق  فعالاأل هذه  من أي    ارتكاب حظرت  إذ ، المهينة   أو الالإنسانية 
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 االحتالل  قوات اكاتالنته القانوني  التكييف . اا ثالث

 ها عن الناشئة القانونية المسؤوليةو 
 

  ،فحسب   هذا  وليس  ذكرها،  السالف  االلتزامات   من  بأي     تلتزم  لم  لياإلسرائي  االحتالل  دولة  بأن  شكال  
  ومشاركتها   ماحها س  عبر   ،جميعا    زاماتتلك االلتانتهاك    ، جةهممن  سياسةفق  و و   ،قصد  عن  دتتعم    إذ

 .يينالفلسطين بحق هموتصرفات االحتالل قوات جنود انتهاكات عن وسكوتها
 

 تاللاالح قوات النتهاكات القانوني  التكييف 1.3
  اعتقال   حال   وسلوكهم  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات   من  المرتكبة  الممارسات   مدلول  على  نقف   لكي

  حديدت  الى  نشير   ، لسطينيينفال  المعتقلين  بزيارة   السماح  ثناءأ  أو  ، منازلال  تفتيش  حال  أو  ، ين الفلسطيني
  يجسد   التي  رفات والتص  األفعال  من   جملةل  ،الحصر   سبيل  على   ، 1949  ملعال  الرابعة  جنيف   اتفاقية 
  من  147  المادة  تنص   حيث   ، التفاقية ل  جسيمة  مخالفات  بكونها  المكيفة  األعمال  من  عمال    اقترافها

  إذا  التالية  األفعال  أحد تتضمن  التي  هي السابقة المادة  ليها إ تشير التي  الجسيمة لمخالفات ا" :تفاقيةاال
  والمعاملة   ،والتعذيب  ،العمد  قتل ال  :باالتفاقية  محمية   ممتلكات   أو   محميين  أشخاص   د ض  اقترفت

  ضرار األ  أو   ،دةشدي  م الآ  إحداث   وتعمد  ،الحياة   بعلم  الخاصة  التجارب   ذلك   في   بما   ،الالإنسانية 
  وإكراه  ، المشروع  غير  والحجز  ، المشروع   غير  النقل  أو  والنفي  ، الصحة   أو  ، البدنية   بالسالمة  الخطيرة

  أن   في  حقه  من  هحرمان  أو  ، المعادية  ولةبالد  المسلحة  القوات  في  الخدمة  على   المحمي  الشخص
  وتدمير   ، الرهائن  وأخذ  ، اقية االتف  هذه  في  اردةالو   للتعليمات  وفقا    متحيزة  وغير  قانونية  بصورة  حاكمي

 مشروعة  رغي  وبطريقة   ،كبير   نطاق  وعلى  ، لحربية ا  الضرورة   تبرره  ال  نحو  على  الممتلكات   واغتصاب 
   "وتعسفية

 
  قمع ب   المتعلقة  االتفاقيات  كامأح  تنطبق  . 1"  : األول   جنيف   بروتوكول  من  85  المادة  نص  في  جاء  كما

  الجسيمة  واالنتهاكات  االنتهاكات  على  القسم  هذا  بأحكام  بذلك  مكملة  الجسيمة هاكاتواالنت االنتهاكات
  الفقرات   في  المحددة   االنتهاكات   عن  ضال  ف  التالية   األعمال   تعد   .4  ...  لبروتوكول" "ا  لحقمال  لهذا
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  عمد   عن  اقترفت  إذا  كول" "البروتو   لحقمال  لهذا  ةجسيم  انتهاكات  بمثابة  االتفاقيات   وفي  السابقة
 "البروتوكول": حقلمال أو  لالتفاقيات  الفةمخ

 
  بمثابة   ، 11  المادة  من  المحددة  مةي الجس  االنتهاكات   عن  فضال    التالية،   األعمال  تعد  . 3

  الخاصة   للنصوص   مخالفة  عمد،   نع   اقترفت  إذا  "البروتوكول"  لحقمال  لهذا  جسيمة  اتانتهاك
 .بالصحة   أو لجسدبا بالغا   أذى أو  وفاة  وسببت  "، "البروتوكول لحق مال هذا في  بها
  التمييز   ى لع  المبنية   األساليب  من  وغيرها   يد( ابارته)األ  العنصرية   التفرقة  ممارسة  ج( 

 .صيةالشخ الكرامة من النيل شأنها  من التي ، والمهينة  لإلنسانية  والمنافية العنصري 
  وذلك   ،حرب   جرائم  بمثابة  البروتوكول" "  لحق مال  هذاول  ات لالتفاقي  الجسيمة   االنتهاكات   تعد   . 5

 .المواثيق هذه  بتطبيق اإلخالل عدم مع
  المادة   نص  ىبمقتض  ، رب حال  جرائم  ق نطا  ضمن   الدولية  الجنايات  محكمة   ميثاق  أدرج  كذلك
 .اإلنسانية الكرامة انتهاك ،المحكمة ميثاق  من  نةالثام

  إطار   في  ترتكب   عندما   سميا  وال  لحرب، ا  ائمبجر   يتعلق  فيما   اختصاص  للمحكمة  يكون -1
 .الجرائم لهذه النطاق  واسعة  ارتكاب عملية ر إطا في أو  ،عامة ةسياس أو خطة

 :الحرب" "جرائم عنىت األساسي،  النظام  هذا لغرض -2
  من   فعل   أي   ، 1949  آب/أغسطس  12  المؤرخة   جنيف  التفاقيات   لجسيمة ا  االنتهاكات   أ( 

 :الصلة ذات جنيف اتفاقية أحكام تحميهم  الذين الممتلكات أو  اصاألشخ ضد  التالية األفعال
 بيولوجية. تجارب إجراء ذلك ي ف بما  الالإنسانية،  المعاملة أو التعذيب -2
 بالصحة. أو الجسمب خطير  أذى  إلحاق أو شديدة  معاناة ثداإح تعمد -3
  ضرورة   هناك  كون ت  أن  دون   عليها  واالستيالء  ممتلكات بال  النطاق  واسع  تدمير   إلحاق-4

 عابثة... قةوبطري نون للقا وبالمخالفة ، ذلك تبرر  عسكرية
 الرهائن... ذأخ-8

 .بالكرامة  ةط  حاوال المهينة المعاملة وبخاصة الشخص، كرامة على االعتداء -21
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  أو   ،المنازل   تفتيش   حال   أو   ،نالفلسطينيي  اعتقال   حال   اإلسرائيلي   االحتالل   قوات   سلوك  لى إ  وبالرجوع 
  أهم   يدوتحد  حصر   ننا يمك  ،تهمزيار   إثناء   المعتقلين   وذو   لها  يتعرض  التي  المعاملة  صعيد  لىع

 التالية: لنقاط اب  األحوال هذه  مثل في  المحتل ارتكبها  التي  المجرمة واألفعال  االنتهاكات
 

 ينيين الفلسط كرامة  وانتهاك  بالكرامة   ةالحاط   المعاملة  جريمة  ارتكاب -1
  الجنائية   للمحكمة  الجرائم   أركان   في  ية" الشخص  الكرامة   على   االعتداء"   هوممف  تعريف   تم

  عموما    "معروفة  درجة  إلى   تنتهكها،  أو   منها،  تحط   أو   الشخص،  كرامة   تهين   كأفعال   الدولية
  واعيا    ا  شخص   الضحية  يكون   أن  بالضرورة  وليس  ، الشخصية"  الكرامة  على  ءتدااع  أنها  على

   عقليا .  المعوقين   أو   ي الوع  فاقدي  لألشخاص   المتعمدة   انةاإله  تشمل   بحيث   ،لإلهانة
  عر فت   كما  بالحسبان،   للشخص  الثقافية  لفيةالخ  أخذ  وجوب  الجرائم  أركانإلى    ويضيف

  تهين "  عقوبة   أو   عاملة كم  بالكرامة"   الحاطة   عاملة "الم  فكرة   اإلنسان  لحقوق   األوروبية   اللجنة
  و أ  إرادته  رغم  ما  بأمر  القيام  على  لمحتجزا  تجبر  أو  ين، آخر   أمام  فاضح  بشكل  الضحية

 21.ه ضمير 
 

  والثقافة   والدين  والتقاليد  والعادات  القيم  من  ا  انطالق  اإلنسان  كرامة   تتشكل  ،المنطلق  هذا  ومن
  ،األفعال  هذه   يحدد  الذي   المجتمع   سلوك   ها ونطاق  الكرامة   ه هذ  معيار   يحدد  ولهذا   الجمعية،

  ضرب   المنطلق  هذا   ومن  ، ته وقيم  نسان اإل  بمكانة   ا  مس    بر ت تع  تي ال  ل فعاألا  هي   ما  ويحدد
  وانتهاكا    ا  مس    يعتبر  األسرة  فرادأ  امم أ  هادهطضا  أو  شتمه  أو  األب  وإهانة  ذاللإ  أو  صفعو 

  وانتهاكا    ا  مس    يعتبر   ومالن   بمالبس  وهن   النساء   على   االحتالل   قوات   ودخول   ،بكرامته
  حين   في   ، نسان اإل  بكرامة  ا  مس  و   انتهاكا    االستهزاء  ابب  من  عمل  أي  يعتبر  كما  ، لكرامتهن

 .مظاهرها من  ومظهرا   الممارسة هذه  أشكال   حدأ العاري  التفتيش يعتبر 
 

 الرهائن  أخذ جريمة  تكابار  -2

 
21 https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule90 

https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule90
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  االحتالل   اتقو ل   فسهن  تسليم  على  أفرادها  أحد  إلجبار  األسرة  أفراد  حدأ  احتجاز  يندرج
  القانون   اتفاقيات  بمقتضى   المحظور  نائهالر   أخذ  جريمة  ومدلول   نطاق   ضمن   ، اإلسرائيلي 

  العام   الدولي   ن القانو   صعيد  على  ، الرهائن   أخذ  جريمة  تفعر    حيث  ارتكابها،   الدولي
  غيرها   و أ  لها  التابعة  الجهات  أو  الرسمية  السلطات   به  تقوم  الذي  االحتجاز   ا بكونه  ، نسانيواإل
  القيام   على  لحمله  ثالث  طرف  زازابت   أو   والتأثير  الضغط  بهدف  ، فرادواأل  مجموعاتال  من

  أو   فرد  محاكمة  عن  بامتناعه  الحال  هو  كما  ،بعمل   القيام   عن  االمتناع  أو  ، ين مع  بعمل
  من  ذلك   غير  أو   ، محددين  فرادأ  و أ  فرد  مالحقة   عن  امتناعه  أو   ، ادفر األ  من  محددة  مجموعة

 ثالث.  طرف على ير والتأث للضغط ووسيلة أداة إال النهاية  في هو  ما  الرهينة فأخذ  عمال، األ
 

  على   بناء   عتمدت ا   التي   الرهائن  أخذ  لمناهضة   الدولية   االتفاقية   من   األولى   المادة   عرفت   كما
  على   يقبض   شخص  أي -1"  :بقولها  الرهائن   أخذ   ، A/ 34/ 819  رقم  العامة   الجمعية  ارقر 

  أو   ،دولة  كان  سواء  ، ثالث  طرف  إكراه   أجل  نم  يذائهإ   أو  بقتله  ويهدد  يحتجزه  أو  آخر  صشخ
  على   األشخاص   من  مجموعة  أو  ،اعتباريا    أو  طبيعيا    شخصا    أو  ،حكومية  أو  ،دولية  منظمة

  الرهينة،  عن  فراج لإل  ضمني  أو  صريح  كشرط  ، معين  بفعل  قيامال  عن  متناعاال  أو  القيام
 . "اقيةتف اال هذه  في الوارد بالمعنى  الرهائن أخذ  جريمة يرتكب

 
  للمحكمة   األساسي  روما  نظام  في  األطراف  الدول  ااعتمدته   التي  الجرائم  ركانأ  ثيقةو   عرفتو 

، 2002  أيلول/سبتمبر   10  بتاريخ   رك نيويو   في  المنعقدة  األولى   دورتها  في   الدولية  الجنائية 
 التالية: بالنقاط  وأركانها  هائنالر  أخذ جريمة

 
 رهينة. ذهيأخ أو  يحتجزه أو  ر أكث أو  شخص  على الجريمة مرتكب  يقبض  أن  -أ

 احتجازه. في  يستمر أو  إيذائه أو أكثر  أو  شخص بقتل ريمةالج مرتكب  يهدد نأ  -ب
  أو   ،الدولية  نظمات الم  إحدى  أو  ، ل الدو   إحدى   إكراه  الجريمة   مرتكب   ينوي   أن  -ت

  أو   ، بعمل   القيام  على   ، األشخاص  من  جماعة   أو   ،اعتبارية  أو  ،طبيعية  شخصية
  أو   الشخص  هذا  لسالمة  ي ضمن  أو  صريح  كشرط  ، بعمل   القيام  عن  متناعاال
 عنهم. أو عنه  لإلفراج أو  ، شخاصاأل
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 للممتلكات  المبرر  غير والتخريب التدمير -3

  ات عملي  خالل   أو   لالعتقال   المنازل   اقتحام   حال   سواء   ؛االحتالل  قوات   ممارسات  من   يتضح
  أي   يوجد  ال  إذ  اتها، بمحتوي  والعبث  هاوتدمير   الممتلكات  تخريب  الواضح  تعمدهم  ، التفتيش 

  يوجد   ال   كما   ،المنازل  أبواب   تفجير ى  لإ   المحتل   يدفع   حربي   أو   أمني   مقتضى   أي   أو   ،بررم
  ،الماشية  ظائر ح إتالف أو  ، الغذائية  دالموا إتالف  أو  ،هوتخريب األثاث تكسير  لتعمد مبرر  أي
 .السكن  خيم أو
 

 والسكان طفال واأل النساء إرهاب -4
الإ  الدخول  إن   بطريقة و   ، م نيا  والسكان  الفجر  اتوأوق  الليل  ساعات  في  تحامهاواق  لمنازلى 

  ، عالية  بأصوات   والصراخ  ،الكالب  رفقة  االحتالل   قوات   وانتشار   ،قتالية   مال أع  تنفيذ  تحاكي 
  ا  انتهاك   يشكل   ،والسكان  واألطفال   لنساء ل   والترويع  الرعب   من  الة ح  خلق   دهم تعم  يؤكد  ما

 .ألعمال ا هذه  مثل حظرت  التي  الرابعة جنيف  ةاتفاقي من 33 والمادة ، 27 لنص  ا  صريح
 
العلو    تجنب ى  لإ  بسعيه   والدخول  االقتحام  لعمليات   تنفيذه   يبرر   المحتل   كون من    رغمى 

  يسعى   من  لكون   ، باعتقادنا   ، له  مةقي  ال  المبرر  هذا  نإف  ، معهم  واالشتباك  بالسكان  االحتكاك
  بمراعاة   سلوكه  في   أولى  ابب  من  يلتزم  ، معهم  االشتباك   أو  كان بالس  المساس  تجنبى  لإ

  تنفيذه   حال   ،وممتلكاتهم  وأسرهم   األشخاص  مع   التعامل   في   نيةنسااإل  والضمانات   المعايير 
 التفتيش. أو  االعتقال   عمليات

 
 صعبة معيشية  ظروف  في ووضعهم  نالسكا تجويع  تعمد -5

  يشة مع   مقومات   تدمير و   إتالف   وتحديدا    ،االحتالل  جنود   ينفذها   التي   الممارسات   من  يتضح 
  للسكان  صعبة  معيشية   وفظر   خلق  م هتعمد  معيشة،  وأسس  ومزروعات  موارد  من  السكان
  جنيف   التفاقيات   المكمل   األول   البروتوكول  من  54  المادة   يخالف   ما   وهو  تجويعهم،   وتعمد
 على: صراحة  صتن ي تال 1977 عاملل األربع
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 .الحرب أساليب  من كأسلوب  المدنيين تجويع يحظر -
  لبقاء   عنها  ى غن  ال  التي  الموادو   األعيان   تعطيل  أو  نقل  أو   ميرتد  أو  مهاجمة  يحظر -

  ،والمحاصيل   ،تنتجها  التي   الزراعية  والمناطق  ،الغذائية   المواد  ومثالها   ، المدنيين   السكان
  في   ذلك  من  القصد  تحدد  إذا  ،الري   وأشغال   ، اتها بكوش  ،الشرب  مياه  ومرافق  ، والماشية

  انك   سواء  ؛الباعث   كان   مهما   الحيوية   قيمتها ل  الخصم   أو   ، المدنيين   السكان   عن   نعهام
 .آخر باعث ألي أم ، النزوح  ى عل لحملهم أم ،دنيينالم تجويع بقصد

 
  مواجهة في    ائيلي اإلسر   الل االحت  قوات   ترتكبها  التي  مارسات والم  االنتهاكات   تندرج  ، المنطلق   هذا  ومن

  له   يتعرض  ما   مواجهة   أو  ، التفتيش   حال   أو   ،االعتقال  ليات عم  تنفيذها  حال  سواء   ؛ الفلسطينيين 
  المكيفة  األفعال  ومدلول  نطاق  ضمن ،المعتقلين ذويهم  زيارة حال  وإذالل ملة معا ءسو  من ن و الفلسطيني

 من  85  المادة و   ، لرابعةا  جنيف  اتفاقية  من  147  المادة  تضى بمق   الحرب  وجرائم  الجسيمة  بالمخالفات 
  محكمة   ميثاق  من  85  المادةو   ، 1977  امعل ل  ربع األ  جنيف  اتالتفاقي  المكمل  األول  جنيف  برتوكول
 دولية.ال الجنايات

 
  االحتالل   قوات  تتبعه  ا  منهجي  ا  وسلوك  ا  ونمط  سياسة   الجرائم  هذه  تعتبر  بل   ، فحسب   هذا  وليس

 خالل: من كيدهتأ  يمكن ما  وهذا ،الفلسطينيين  مع التعامل  ي ف يلياإلسرائ
 

  ما  ،المحتلة  األرض  مناطق   جميع  ي ف  ذ ذاتها تنف  يث بح  ،وشموليتها   ها ذات  الممارسات   تكرر  .أ
 الفلسطينيين. مع التعامل  في ه ذات والسلوك النهج عتبااب  وتعليمات توجه بوجود  يعني

  التفتيش  في  ن الفلسطينيي مع  التعامل  في  محتل ال بها   يقوم التي  والسلوكيات  الممارسات  تمثل  .ب
  القانون   في  خصوصي ة بال  الحق    ي شكل    إذ  نصري،الع  التمييز   أشكال   أحد  ، المنازل   واقتحام

  " وح ريت ه  اإلنسان  كرامة "  أساس   قانون   في  صراحة   النص   تم  وقد  ، ا  اسي  أس   ا  حق    اإلسرائيلي  
  نسانإل  الخاص  الحي ز   إلى  الدخول  وز جي  وال  ،ةبالخصوصي    يتمت ع   أنب   إنسان  كل     حق    على
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  على   الضمانة   لهذه  اإلسرائيلي   االحتالل  لةدو   وتطبيق  احترام  ظل  وفي    . موافقته  أخذ  بدون 
 22.سطينيالفل  على المطلق ب قها تطبي وتنكر  تسقطها ، اإلسرائيلي 

  ضروب   من  وغيرها   الالإنسانية   والسلوكيات   سات الممار   كون   حقيقة   على   يؤكد   ما   لعل  .ج
  وتجاهل   غفالإ   ،ا  ونهج   سياسة  الفلسطينيين  حقب  االحتالل  قوات  ترتكبها  التي  اتاالنتهاك

  راجع الم   تفيد  بحيث  الفلسطينيون،  بها   يتقدم  التي   ى و كاللش  اإلسرائيلي   االحتالل  يشج  قوات
  له  سب ب  إسرائيلي  جندي   ضد  لسطينيفال  قدمها ي  شكوى   وصول   احتمال  بشأن  اإلسرائيلية

  تم   التي  اوى الشك   مجمل  نسبة  بلغت  بل  ،فحسب  هذا  وليس  ، % 2  ته نسب  تعدىت   ال  ا  ضرر 
  بدون   أغلقت   ،ينيينفلسط  ضد  مخالفات    جنود   ب ارتكا  بشبهة  2020-2019  في  تقديمها 
 23.% 72 واليح جنائي  تحقيق

 
 االحتالل  قوات انتهاكات مواجهة في  الدولي  مع المجت مسؤولية  2.3

  في   بةالمرتك  هاوجرائم  هاوممارسات  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  سلوك  بمواجهة  الدول  التزامات  تتجسد
  و أ  أمر   من  ومساءلة   ،سات الممار   لهذه  التصدي  على  العمل   واجب   في  ،لمحتلة ا  الفلسطينية   األرض

  االتفاقيات   هذه  جميع   في  المكررة  األولى  ادةالم   نص  من  يتضح  ما  وهذا  ،ئمالجرا  هذه  نفذ  أو  خطط
  السامية   األطراف  تتعهد"  :العمل  بواجب  ، اتاالتفاقي   ههذ  في  األطراف   الدول  مالتزا  على  أكدت   التي

 ."األحوال عجمي  في  احترامها وتكفل االتفاقية هذه  حترمت بأن المتعاقدة
 

  أحكام   انتهاكات  لوقف"  لتدخلا  على  العمل  بواجب  ، فيها  افاألطر   الدول  االتفاقيات  تألزم  كذلك
  وهذا   ،"الوطنية  محاكمها  أمام  ومحاكمته  ،االنتهاكات  هذه  يرتكب   من   ومالحقة  ومساءلة  ، االتفاقيات 

  السامية   طراف األ  تتعهد"   :فيه  جاء   الذي   ، االتفاقية  من  146  لمادة ا  ومضمون   نص   من  يتضح   ما
  الذين  شخاصاأل  على  الةع  ف  جزائية  عقوبات   لفرض   يلزم  ريعيتش  جراءإ  أي   تتخذ  بأن  تعاقدةالم

  طرف   كل   يلتزم     .التالية   المادة   في   المبينة   ة تفاقياال  لهذه   الجسيمة   المخالفات   إحدى   باقتراف   يأمرون 
  ،ة محاكمال  لىإ  هموبتقديم  باقترافها،   باألمر   أو  ، المخالفات   ههذ  مثل   رافباقت  همينالمت    بمالحقة  دمتعاق

 
 .20ص  ،سابق مصدر الغربي ة، الضف ة في ينالفلسطيني   لبيوت سكري ةالع االقتحامات..  الم نته كة الحياة 22

 الم شتب هين الجنود على القانون  تطبيق حول  ،اإلنسان لحقوق  متطوعين منظمة ؛ "دين ييش "اإلسرائيلية منظمة الصدرتها أ  ورقة معطيات 23
 . 2022، آذار وممتلكاتهم لسطيني ينبف األذى بإلحاق
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  متعاقد   طرف  لىإ  يسلمهم  أن   ، ية تشريع  حكامأل  وطبقا    ،ذلك  فضل   ذاإ  ،أيضا    وله  ،نسيتهمج  كانت  أيا  
  على    .شخاصاأل  هؤالء  ضد  كافية  اتهام  أدلة  المذكور  الطرف  لدى  وفرتت  دامت  ام   ، لمحاكمتهم  آخر
  االتفاقية   هذه  أحكام  مع   تتعارض  التي  فعالاأل   ميع ج  لوقف  ةالالزم  التدابير   ذخاات  متعاقد  طرف  كل

 ." ... الثالثة  ادةالم  في نة المبي   الجسيمة  ات المخالف  بخالف
 
  السادسة   المادة  بمقتضى  ، األربع  جنيف   تفاقياتال  المكمل  األول  جنيف  بروتوكول  أكده  هذات  التوجهو 

  واتخاذ   ،الجسيمة  االنتهاكات   معق  على  النزاع  طرافوأ  اقدةلمتع ا  السامية  األطراف  عمل ت":  نيوالثمان
  جنيف  اتفاقية  فأحكام  .  " لحق... مال  ذاوله لالتفاقيات  رى خاأل كات االنتها كافة  لمنع   ةالالزم جراءات اإل

  كما   ،الدول  عاتق  على  فرضت   ، األربع   جنيف  التفاقيات   لم المك  وتوكولالبر   نصوص  يضا  وأ  ،الرابعة
  هذه   أحكام   هاوانتهاك  األطراف   الدول  خرق   حال   ودورها  لياتهاو ؤ بمس  واضحة  مات التزا  ،بت ثا  هو
 .هاوقواعد فاقيات االت

 
  من األ  ومجلس  العامة   الجمعية)   الرئيسة  بأجهزتها  لمتحدة ا  األمم  هيئة   على   تنسحب   ها ذات  يةالمسؤولو 

  التدخل   ومسؤولية  جبوا  المتحدة  مملأل  عامةال   والجمعية  الدولي  األمن  مجلس  على   يقع  إذ  ؛الدولي( 
  ،المتحدة  مماأل  ميثاق  ألحكام  اإلسرائيلي  تالل االح  دولة  نتهاكاتا  مواجهةفي    دوالجا  لفعليا

  في   ساء الن  اية بحم  الخاص  مناأل  مجلس  وتوجه  وقرار   ،اإلنساني  ي للدو ا  للقانون   الدولية   قياتواالتفا
  المتحدة   األمم  لهيئة  العامة   عية والجم  الدولي  األمن  مجلس  على  يجب   إذ  ؛ ( 1325)   المسلحة  النزاعات 

  ب موج ب محظورة و  مجرمة  وتصرفات  أعماال   تالل االح قوات  ارتكاب  مواجهةل بالتدخل  دورها  تمارس  نأ
 .المتحدة األمم ميثاق موأحكا ،الدولي القانون 
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 يات وتوص خاتمة. رابعاا 

 
  صعيد   على   اإلسرائيلي  االحتالل   دولة  وممارسات   لوك س  وفضح  توثيق   وضرورة  أهمية .1

،  لمتحدةا  األمم  ومقرري   ، اإلنسان  حقوق   مجلس  فيها  بما  ،يةالدول  ل والمحاف  الهيئات  تلفمخ
  بالتعذيب   الخاص  والمقرر  ، لةالمحت  الفلسطينية   رضاألب  المعني  متحدةال  األمم  مقرر  وتحديدا  

  هذه   لنشر  ، وغيرهم  ، المرأة  ضد  العنف  بشأن  المتحدة  األمم  ومقررة  ، بالكرامة  ةحاط  ال  والمعاملة
 .مواجهتها ل عام رأي  وخلق ،هاوتعميم رسات المما

  ة الخاص  القانونية  مسؤولياتها  تحمل  بواجب  ، الرابعة   نيفج  باتفاقية  طرافاأل  الدول  مطالبة .2
  في  دورهم تمثل  سواء  ، م الجرائ هذه  قترافا عن المسؤولين شخاص األ جميع  اءلة ومس بمالحقة

  التزام  وهو  كابها،وارت  تنفيذها  أو   ، ارتكابها  على  التحريض  أو  ، الجرائم   هذه  رتكاببا  األمر
  احترام   بواجب  ،المشتركة  األولى   المادة   بمقتضى   تعهدت   التي   األطراف   للدول   ساسيأ

  لة المساء  بواجب  146  المادة  بمقتضى  تعهدت  كما  احترامها،   كفالةو   وضمان  ،االتفاقية
 االتفاقية. هذه  أحكام ينتهك  لمن والمالحقة

  ،المصير   قريربت  للتصرف  القابلة   ر غي  الفلسطيني   الشعب  بحقوق   المعنية  اللجنة  مطالبة .3
  هاكات انت  لبحث  ، ة المتحد  األمم  لمقرري   موسع  اجتماع  بعقد  ، واتهوثر   موارده  على  والسيادة

 .امنه  والحد ، مواجهتها  وسبل  ،لي اإلسرائي  االحتالل قوات
  ، الدولي  األمن  مجلس   صعيد  على  للتحرك  نساناإل  حقوق   منظمات  من  دولي   ائتالف  شكيلت .4

  رضاأل  صعيد   على   ،( 1325)   واألمن  م والسال  المرأة ب  المتعلق  قراره   بيق وتط   بتفعيل   لمطالبته 
  حمل ت  في   وتحديدا    ، العالم   من  أخرى   طقمنا  في  بتدخالته  أسوة  ،المحتلة  الفلسطينية
  لمرتكبي   العقاب   من  اإلفالت  وعدم  ،المساءلة  وتعزيز   ،االنتهاك  ه هذ  بوقف  مسؤولياته

 الفلسطينية. والطفلة المرأة بحق  االنتهاكات
  المعنية   الدولية   والمؤسسات   ،ينيةالفلسط  نساناإل  حقوق   مؤسسات   اهتمام  وضرورة   يةأهم .5

  فلسطينية ال  األسر   لحقوق   لياإلسرائي  االحتالل  قوات  انتهاكات   ثيقوتو   برصد  ، نسان اإل  بحقوق 
  التي   اإلنسانية  بالكرامة   ةالحاط    واالنتهاكات  الممارسات   عن  فضال    ، ذويهم  اعتقال   حال

 .الفلسطينيين مواجهةفي  ونهج كسياسة  سرائيلي اإل  لالمحت  يمارسها
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  سياسة   فضح   عبر   ،عنصري   ييز موت  بارتهايدأ  بدولة   اإلسرائيلي   االحتالل   دولة  وصم   تعزيز  .6
 والتفتيش. االعتقال   حال واإلسرائيلي  الفلسطيني  بين ما  التمييز  بشأن بها عامل تت التي التمييز 

  على   المشروعية   فاء إلض  ووسيلة  أداة   رهاباعتبا  ،ةاإلسرائيلي  العليا  العدل  محكمة  وتعرية  فضح .7
  وبخاصة   ،المحتلة  فلسطينيةال  رضاأل   في   ياإلسرائيل   االحتالل   قوات  وممارسات   انتهاكات 

  الدولية   عاييرموال  القواعد  بمراعاة  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  زامل إ  فضهاور   نكارهاإ  صعيد  ىعل
  التقييد   شرط  من  عفائهمإ   عبر   ، عليهم  ضائية الق  للرقابة   طهاوإسقا  ،والتفتيش  االعتقال   في

 والتفتيش. االعتقال  حال قضائية مذكرات  على  لبالحصو 
  من  المتحدة   مملأل  ةالعام  الجمعية  طلب   طينية، الفلس  للقضية  القانونية   وراتالتط  أهم  من .8

  نهاية   في   الصادر   ،18  الفقرة   (،A/77/400)   رقم  قراراها   بمقتضى   ،الدولية  العدل   محكمة
األول/ كان  شهر   القانونية   ثاراآل  ةماهي  ل حو   ( فتوى )   استشاري   يرأ ل  ، 2022  ديسمبرون 
 وعن  المصير،   تقرير   في  الفلسطيني  بالشع   لحق  المستمر  رائيلإس   كاه انت  عن  ئةالناش

  وضمها   ،يطانهاواست  ، 1967  عامال  منذ  المحتلة  الفلسطينية  رضلأل  األمد  ويلط  لالتحاال
  وعن   ، يفر الش  القدس  لمدينة  يافر غو الديم  وينك الت  تغيير  لىإ  الرامية  التدابير  ذلك  في  بما  لها، 

  ا هوممارسات  رائيل إس  تسياسا   تؤثر  يفوك  ، أنالش   هذا  في   تمييزية  وتدابير  تشريعات   اعتمادها
  القانونية   ثاراآل  هي   وما   ،الحتاللل   القانوني   عضالو   على  )أ(18  قرةفال   في  ا هإلي  المشار 

 ؟المتحدة واألمم الدول  لجميع  ة ببالنس  عضالو  هذا  على ةبالمترت
 

  لهذه   المحكمة   اشنق   فرصة  تستثمر   أن  المدني  المجتمع  مؤسسات  لى ع  يجب  ، المنطلق   هذا  ومن
  الحقوق   صعيد   على   ممارسات و   انتهاكات  نم  وثقته   ما  تقدم  ن أ  ،هانع  إلجابات ا  وضعو   ، األسئلة

  ، اإلسرائيلي  الل االحت  دولة   لعنصرية  الممنهجة  السياسة  ويثبت   يعزز   ما   صعيد  وعلى   ،والحريات
  واالقتصادية   والسياسية  المدنية  وحرياته  ولحقوقه  وكرامته  يسطينالفل  إلنسانية  جالممنه  وإنكارها 

  فصل   بدولة  إسرائيل  لدولة  الستشاري ا  الرأي   أو   فتوى ال  هذه  وصم  ودعم  لتعزيز  ، لثقافية وا  جتماعيةواال
  باألرض  الخاص  مقررها  تقرير  خالل  ومن  ،المتحدة  األمم  أن  خاصةوب  أبارتهايد،  ودولة  عنصري 
  في   الصادر   األخير   ريره تق  في   ،الصفة   بهذه   اإلسرائيلي   االحتالل   دولة   وصم  قد  ،لينك  مايكل   ،المحتلة

 . 2022 مارسآذار/ 
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  ن أ  على  أكد  كما  قهر،   في  ون يعيش  فلسطيني  ينمالي  مسةخ  هناك  نأ  على   خاصال  المقرر  أكد  فقد
  لى إ  انتقلت   قد  ،اإلسرائيلي   االحتالل  دولة  أن  ترى   تتبا  ،العالم  صعيد  على   ، الشخصيات   من  الكثير 

  كي   بان  السابق   العام   األمين   فيهم  نبم  ، المحتلة  الفلسطينية  األرض  سكان  مواجهة  في   يدها بارتأ  دولة
  القول   يمكن  الفلسطينيين،   على  يقع  الذي  الالمحدود  مع والق  والهيمنة  الهيكلية   نأ  على   أكد  الذي  ، مون 

  مهامهم   نهوا أ  لذينا  ،تهس وسا  االحتالل   دولة  قادة   من  العديد  كدأ  كما   ،يا  عنصر   فصال    تشكل  ا هنأب
  يل ائإسر   دولة  نإ  ، السابق   العام  النائب  يائير  بن  مايكل  قال   حيث  لتوصيف، ا  هذا  على  لرسميةا

الداخلي  جهاز  رئيس  يعلون   عامي  طلقأ  كما  عنصري،   فصل  نظام  أصبحت   " بيت  الشين"  األمن 
  السفير   قول   في   جاء   ه ذات  التأكيد و   "،عنصري   فصل   نظام  بالفعل   خلق   لقد "  بقوله   ه ذات  الوصف   السابق 

 24.باروخ  إيالن  فريقياأ جنوب  لةدو  في السابق   رائيلياإلس

 
24 Report of the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in the Palestinian territories 
occupied since 1967, A/HRC/49/87, Pa 18. 


