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ي احلقائق بشأن املستوطنات اإلسرائيلية تقرير للجنة الدولية لتقصّ

 ةتعددتقرّ فيه بانتهاكات حقوق الفلسطينيين بأشكال وطرق م
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بشأن املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض ي احلقائق قامت اليوم اللجنة الدولية لتقصّ

الفلسطينية احملتلة بنشر نتائج حتقيقها بخصوص اآلثار املترتبة على حقوق اإلنسان للشعب 

 .سرائيليةالفلسطيني بسبب املستوطنات اإل

التقرير على انتهاك العديد من حقوق اإلنسان للفلسطينيين وبأشكال وطرق  وينصّ

 .ستوطناتخمتلفة وذلك بسبب وجود امل

زها تأتي هذه االنتهاكات بشكل مترابط، وتشكل جزءاً من نمط شامل من االنتهاكات يميّ

باألساس رفض حق تقرير املصير للشعب الفلسطيني والتمييز املنهجي الذي يحدث بشكل يومي 

 .ضد هذا الشعب

رة قامت وبشكل علني بإدا ١٩٦٧سرائيلية ومنذ عام ويقول التقرير إن احلكومات اإل

عمليات تخطيط املستوطنات وبنائها وتطويرها وتوطيدها والتشجيع لها، كما وشاركت وبشكل 

 .مباشر يف هذه العمليات وسيطرت عليها سيطرة كاملة

                                                           

 :املوقع اإللكتروين للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان: املصدر  *

http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/Media.aspx?IsMediaPageAR=true&LangID=A 
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من  ٤٩وامتثاالً للمادة "حت السيدة كريستين شانيه، رئيسة اللجنة من فرنسا بأنه وصرّ 

 ."ون شروط مسبقة جميع أنشطة االستيطاناتفاقية جنيف الرابعة فعلى إسرائيل أن توقف ود

نشاء املستوطنات وتطويرها يتم ملصلحة اليهود اإلسرائيليين إويذكر التقرير أن 

ويتم رعاية املستوطنات وتطويرها وذلك من خالل نظام فصل تام ما بين املستوطنين . احلصرية

القوانين والنظم العسكرية وتقوم . وبقية السكان الذين يعيشون يف األرض الفلسطينية احملتلة

 .الصارمة بتسهيل ودعم نظام العزل هذا وكل ذلك على حساب حقوق الشعب الفلسطيني

نحن ندعو اليوم احلكومة : "وقالت السيدة أسماء جهاجنير، عضوة اللجنة من باكستان

اإلسرائيلية لضمان املساءلة الكاملة عن جميع االنتهاكات، ووضع حد لسياسة اإلفالت من 

 ."العقاب وضمان العدالة جلميع الضحايا

ويذكّر التقرير بأن إسرائيل ترتكب انتهاكات خطيرة اللتزاماتها النابعة من وجوب احترام 

ويخلص التقرير إىل أن نظام روما األساسي للمحكمة . نساينحق تقرير املصير والقانون الدويل اإل

نقل السكان يف األرض الفلسطينية اجلنائية الدولية ينشئ اختصاص هذه احملكمة بخصوص 

 .احملتلة

إن حجم االنتهاكات املرتبطة : "وقالت السيدة يونيتي داو، عضوة اللجنة من بوتسوانا

على أن  بسياسات السلب والطرد والهدم والتشريد من األرض التي تقوم بها دولة إسرائيل تدلّ

ه ضد فع وراء العنف والترهيب املوجّإن الدا. نسان هذه تأتي على نطاق واسعانتهاكات حقوق اإل

عن أراضيهم، والسماح بتوسيع  الفلسطينيين وممتلكاتهم يهدف اىل دفع السكان احملليين بعيداً

مكّنت هي  ـ سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ـويذكر التقرير أن الشركات اخلاصة " .املستوطنات

 .األرباح منها توقامت بتسهيل عملية بناء املستوطنات ودرّ أيضاً


