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  اإلنسان حلقوق اإلسرائيلي املعلومات مركز عن الصادر التقرير ملخص
 وسياسة االستيطان ألراضيسلب ا" بعنوان" بتسيلم" احملتلة األراضي يف

  " ي يف الضفة الغربيةسرائيلاإل 
  ٥/٢٠٠٢/؟
  

  التقرير ملخص

  خلفية تاريخية

طنات، سواء من حيث جاهدةً على بناء وتوسيع املستو إسرائيلعملت حكومات  ١٩٦٧منذ عام 
مستوطن  ٣٨٠.٠٠٠نتيجة هذه السياسة، يعيش اليوم حوايل  .و زيادة عدد سكانهاتوسيع رقعتها أ

التقرير ال (ية، يف مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس سرائيلي يحملون اجلنسية اإلإسرائيل
  .)يشمل املستوطنات يف قطاع غزة

ي ، التي توص"خطة الون"بموجب ) املعراخ(ول لالحتالل، عملت حكومات حزب العمل العقد األيف 
نية فلسطينية منخفضة، والتي فيها كثافة سكا" منيةة أهميأ"ببناء مستوطنات يف مناطق ذات 

) الليكود(مع اعتالء حزب التكتل  .جزاء من جبال اخلليل، القدس وضواحيهامثل غور األردن، أ
نحاء الضفة الغربية، خاصة يف احلكومة ببناء مستوطنات يف جميع أ، بدأت ١٩٧٧يف عام للحكم 

-املناطق التي يتركز فيها الفلسطينيون، على قمم اجلبال ويف املناطق الواقعة غربي خط رام الله
  .يديولوجية معاًهذه السياسة تنبع من دوافع أمنية وأ. نابلس

فلسطينيين مل تؤثر على عملية االستيطان، حيث استمرت عملية وال إسرائيلالعملية السياسية بين 
حيث . تت بعدهاواحلكومات التي أ، )١٩٩٢-١٩٩٦(توسيعها حتى يف عهد حكومة رابين وبيريس 

ف الوحدات السكنية معللة ذلك بضرورات للتكاثر السكاين قامت هذه احلكومات ببناء آال
  .١٩٩٣- ٢٠٠٠طنين الضعف تقريباً يف الفترة ما بين نتيجة لهذا، ازداد عدد املستو .للمستوطنين

  القانون الدويل

على القوانين نساين، الذي ينص نون الدويل اإلبناء املستوطنات يف الضفة الغربية يعد خرق للقا
نسان املتعارف بل ويعد هذا أيضاً خرق حلقوق اإل. وقات احلرب واالحتاللوالنظم املتبعة يف أ

  .الدويلعليها بموجب القانون 
                                                            

  بتسيلم احملتلة، األراضي يف اإلنسان حلقوق اإلسرائيلي املعلومات مركز: املصدر  
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املناطق التي قامت باحتاللها الدولة احملتلة من نقل مواطنيها إىل نساين يمنع القانون الدويل اإل
على منع الدولة احملتلة " هاج"نظمة إىل ذلك تنص أ ضافةباإل. )نيف الرابعةالتفاقية ج ٤٩بند (

و حلاجات عسكرية أاء تغيرات ضرورية احملتلة، باستثن ألراضيمن إجراء تغيرات دائمة فى ا
  .لصالح السكان احملليين

 فيما يخص بناء املستوطنات يمس بحقوق الفلسطينيين، املنصوص عليها يف القانون الدويل
من بين احلقوق املنتهكة، احلق بتقرير املصير، حق املساواة، حق امللكية، احلق  .نسانحقوق اإل

  .ملستوى الئق للحياة وحق حرية التنقل

نساين الدويل، ال تؤثر على ة وغير قانونية بموجب القانون اإلستوطنات غير شرعيحقيقة كون امل
 .مكانة املستوطنين الذين يسكنوها، حيث يعتبرون سكان مدنيين يحق توفير احلماية الالزمة لهم

ن ال تؤثر على بقية سرائيلية، من املفروض أمن اإلة كون املستوطنين جزء من قوات األوحقيق
  .املدنيين املستوطنين

  ألراضيآلية االستيالء على ا

حة الضفة من مسا% ٥٠على حوايل  إسرائيلبواسطة آلية قضائية بروقراطية معقدة، استولت 
  .ساس لبناء املستوطنات وحتضير احتياط يف حالة ضرورة توسيعهاالغربية، وكان هذا باأل

طريقة املركزية لالستيالء ال ساس، هيكأراضي دولة وتسجيلها على هذا األ ألراضياإلعالن عن ا
العثماين  ألراضيواستند على تطبيق قانون ا ١٩٧٩ جراء بدأ اتباعه يف عاماإل هذا .ألراضيعلى ا

ء لالستيال إسرائيلخرى اتبعتها طرق أ. ، الذي كان ساري املفعول عشية االحتالل١٨٥٨من عام 
عنها  عالنإعالنها مناطق عسكرية، إ، والتي تستند على أساس قضائي، هي طريقة ألراضيعلى ا

إسرائيل ذلك، ساعدت إىل  ضافةباإل. راضي الحتياجات جماهيريةومصادرة أ" ممتلكات متروكة"
  .راضي يف السوق احلرةمواطنين أفراد على شراء أ

حيث يف الكثير من  .جراء عادلتم بمخالفة القوانين األساسية ألي إ ألراضياالستيالء على ا
راضيهم قد تم تسجيلها على اسم الدولة، وملا عرفوا بذلك كان يعرف الفلسطينيون بأن أاألحيان مل 

على الفلسطينيين الذين يدّعون بأن  موعد تقديم االعتراض متأخراً، بل وواجب االثبات وقع دائماً
األراضي ملكاً لهم، ولو جنح صاحب األرض باثبات ملكيته لألرض، يف بعض األحيان تسجل 

  ."بحسن نية"قد تم تسليمها للمستوطنة  ألرضن هذه اسم الدولة بادعاء أاألرض با

لذلك، فان  .احملتلة ألراضيبناء مستوطنات مدنية يف ا: كل هذه الطرق تصب يف هدف واحد
 ضافةإ .يين ثانويةسرائيلاإلإىل  من الفلسطينيين ألراضيالطريقة التي يتم بها نقل امللكية على ا
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غير مشروع حسب القانون الدويل، أي بناء املستوطنات، فإن حتقيق هذا  دفن الهذلك، بما أإىل 
  .يضاًالهدف غير مشروع أ

الفلسطينيين من استعمالها  إسرائيلكان مقصوراً على املستوطنات، بل ومنعت  ألراضياستخدام ا
ء ر قانوين، بغض النظر عن قانونية إجراء االستيالهذا االستخدام مرفوض وغي .ألي غرض كان

ألراضي، فإنه يترتب القوة احملتلة ل إسرائيلكون  .ردينموجب القانون الدويل والقانون األنه بوأ
  .عامة ألراضيذ بعين االعتبار احتياجات الفلسطينيين عند استعمالها عليها األخ

ألراضي، وساعدت بخلق حيان تعاونت حمكمة العدل العليا مع آلية االستيالء على ايف غالبية األ
مر قبلت حمكمة العدل العليا ادعاء الدولة بأن يف بادئ األ .جراءاترداء قانوين لهذه اإل

قامة يمتلكها سكان فلسطينيون إل راضيولة بمصادرة أحتياجات العسكرية امللحة وسمحت للداال
راضي ألراضي كأعالن عن احمكمة العدل العليا التدخل ملنع إجراء اإلورفضت  .هذه املستوطنات

  .دولة

  واحلكم احمللي ألراضيسياسة ضم ا

ية على املستوطنات سرائيلي بتطبيق معظم القوانين اإلسرائيلقامت سلطات احلكم اإل
ن الضفة الغربية، رسمياً هذا على الرغم من أ .إسرائيلواملستوطنين، وبهذا ضمتهما، عملياً، لدولة 

ونتيجة هذا الضم،  .ردين والعسكرياأللقانون الساري بها هو القانون وا إسرائيلليست جزءاً من 
احملتلة سياسة الفصل املبني على التمييز، كما اكتسبت هذه السياسة وضعاً  ألراضيت يف انشأ

طار يوجد جهازان قضائيان منفصالن يف نفس املنطقة، حتدد بموجبهما ويف هذا اإل .قانونياً
  .حقوق الفرد حسب انتمائه القومي

صورة مشابهة، ويعمل ب إسرائيلطنات يعمل على غرار احلكم احمللي داخل احلكم احمللي يف املستو
 ٢٣هنالك  .ن يكون هو الساري يف الضفة الغربيةويتجاهل القانون األردين الذي من املفروض أ
جملس حملي وستة جمالس  ١٤لديات، ثالث ب: سلطة حملية يهودية يف مناطق الضفة الغربية

ذلك بنيت إىل  ضافةباإل .ن منفصلةامستوطنة معترف بها كبلد ١٠٦قليمية، يقع حتت سلطتها إ
، وعلى هذه املستوطنات يسري ١٩٦٧القدس عام إىل  مستوطنة يف املناطق التي ضمت ١٢

  .ي بشكل رسميسرائيلالقانون اإل

اطق مناطق النفوذ التابعة للسلطات احمللية اليهودية، تشمل بشكل عام مناطق واسعة عدا عن املن
ليها حيث الدخول إ ."منطقة عسكرية مغلقة"وامر العسكرية معّرفة ة، هذه املناطق حسب األاملبني

يف الوقت الذي يمنع دخول  .يسرائيلحمظور على الفلسطينيين دون تصريح من القائد العسكري اإل
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نحاء العامل وحتى السياح يسمح يون، يهود من أإسرائيلهذه املناطق، مواطنون إىل  الفلسطنيين
  .لهم بالدخول دون احلاجة لتصريح خاص

  تشجيع الهجرة للمستوطنات

يام باتباع سياسة منهجية مشجعة لهجرة املواطنين ، وما زالت هذه األإسرائيلقامت حكومات 
فزات جل ذلك، قامت هذه احلكومات بمنح مكافآت وحممن أ .الضفة الغربيةإىل  يينسرائيلاإل

جل رفع مستوى حياة هؤالء لطات احمللية اليهودية، ذلك من أسو للاقتصادية مباشرة للمواطنين أ
  .املواطنين بغرض تشجيع الهجرة للمستوطنات

 ."ب"و أ" أ) "مناطق تطوير(الغربية، معرّفة كمناطق أفضلية قومية  معظم املستوطنات، يف الضفة
ستثمروا بها، و ايين يعملون يف املستوطنات أإسرائيلوهذا التعريف يضم املستوطنين، مواطنين 

سكان م بمنح هذه املكافائات، وزارة اإلستة وزارات تقو .هؤالء يتمتعون بمكافئات مالية كبيرة
، مديرية إدارة أراضي الدولة )منحةإىل  قروض كبيرة ملشتري الشقق، جزءاً من القروض يتحول(
من دفع قسط التعليم ء عفاحمفزات للمعلمين، إ(زارة التربية و .)ألراضييجار اتخفيضاً كبيراً بإ(

منح للمستثمرين، بنى (، وزارة الصناعة والتجارة )طفال وسفريات جمانية للمدارسيف رياض األ
ووزارة ) حمفزات للباحثين االجتماعيين(وزارة العمل والرفاه  .)...حتتية ملناطق صناعية الخ 

  .)فراد والشركاتتخفيضات يف ضريبة الدخل لأل(الية امل

احملتلة منح كبيرة مقارنة مع تلك املعطاة  ألراضياخلية السلطات احمللية يف اتمنح وزارة الد
كان معدل املنحة املعطاة للفرد الذي يسكن يف  ٢٠٠٠يف عام  .إسرائيلللسلطات احمللية داخل 

حة املعطاة للفرد الذي يعيش من املن% ٦٥كثر بحوايل يف الضفة الغربية، أ) يهودي(حملي جملس 
ل املنحة املعطاة للفرد يف ، كان معد٢٠٠٠ويف عام  .ئيلاسرس حملي داخل إضمن إطار جمل

  .إسرائيلقليمي داخل يف جملس إمن فرد % ١٦٥كثر بحوايل جملس إقليمي يف الضفة الغربية أ

حدى اآلليات لمنظمة الصهيونية العاملية، تعد إموال عن طريق دائرة االستيطان التابعة لتوريد أ
وجودة يف الضفة الغربية، مفضلة كومة للتفضيل السلطات احمللية اليهودية املالتي تستعملها احل

يزانية دائرة االستيطان مصدرها ن ممن أ على الرغم .إسرائيلياها على السلطات احمللية داخل إ
نها ال تخضع للقوانين والقواعد دولة، لكونها مؤسسة غير حكومية، إال أصالً من ميزانيات الأ

  .إسرائيلارات احلكومية يف وزلامللزمة ل

  جهزة التخطيطأ
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قامها احلكم العسكري آلية أ(الضفة الغربية، والتي تديرها اإلدارة املدنية  جهزة التخطيط يفتعد أ
تعمل هذه  .يسرائيلثيراً لالحتالل اإلإحدى األجهزة البيروقراطية األكثر تأ .)احملتلة ألراضييف ا

خرى األجهزة البيروقراطية األخرى، أحدهما لليهود واأل ة يف مسارين منفصلين، كبقيةجهزاأل
  .للعرب

جهزة التخطيط هذه، املسؤولة الفعلية عن تغيير خارطة الضفة الغربية، حيث تقوم تعتبر أ
اخملططات الهيكلية للمستوطنات وتصدر التراخيص املطلوبة لبناء مستوطنات قة على باملصاد
بتشكيل مؤسسات التخطيط  إسرائيلقامت  .لتفافيةطرق إلتوسيع مستوطنات قائمة ولشق جديدة، 

يف الضفة الغربية، ونقل العديد من صالحيات التخطيط للسلطات احمللية اليهودية، ومن هذه 
  .التغيرات جتريد مؤسسات التخطيط الفلسطينية من صالحياتها

وتقوم بهذا  .ينيةمن أجل احلد من تطور املدن والقرى الفلسط كما وتعمل أجهزة التخطيط جاهدة
يف كثير من  .عن طريق رفض الطلبات التي يتقدم بها الفلسطينيون للحصول على رخص للبناء

قليمية، والتي تمت املوافقة عليها يف حجة أن اخملططات الهيكلية اإلاألحيان يكون الرفض ب
أن هذه اخملططات  إال .ألراضي، ال جتيز البناء على هذه ا)فترة االنتداب البريطاين(سنوات األربعين 

ر عن احتياجات التطوير للفلسطينيين، وأجهزة التخطيط تتعمد عدم حتضير الهيكلية ال تعبّ
نية تقوم بهدم دارة املديجدر بالذكر، أن اإل .خمططات جديدة تتالءم مع احتياجات الفلسطينيين

  .ة بهمبملكيتها خاص أراضٍة التي بناها فلسطينيون، مع العلم أنها بنيت على البيوت غير املرخص

، تسلّمت السلطة الفلسطينية صالحيات التخطيط ١٩٩٥بعد التوقيع على االتفاقية املرحلية يف 
على الرغم من أن  .من مساحة الضفة الغربية% ٤٠، والتي تشكل حوايل "ب"و " أ"والبناء يف مناطق 

الشاغرة للبناء يف  ألراضيأن ا ينيين تسكن يف هاتين املنطقتين، إالاألغلبية العظمى للفلسط
طراف هذه البلدان أرجاء الضفة الغربية، موجودة يف أعشرات القرى والبلدات الفلسطينية يف 

  .يةسرائيلجهزة التخطيط اإل، التي تقع حتت سيطرة عليها أ"ج" واملعرّفة حسب االتفاقيات كمنطقة

  حتليل خلريطة الضفة الغربية

ار اجلغرايف للمستوطنات وتأثيرها على السكان الفلسطينيين، حتليل اخلريطة من حيث االنتش
) اجلنوبإىل  املمتدة من الشمال(أربع مناطق؛ ثالث قطاعات طولية إىل  يعتمد على تقسيم الضفة

تم هذا التقسيم فقط للقيام بتحليل اخلارطة حيث ال توجد  .ةمنطقة القدس، التي لها ميزات خاصو
يف كل واحدة من هذه املناطق يجب التمييز بين ثالثة أنواع  .قراطيةبها أي أهمية قانونية بيرو

ملستوطنة واخلاضعة للحدود املنطقة املبني عليها املستوطنة، املناطق التي حتيط با: من املناطق
قليمية وغير التابعة ملستوطنة املعرفة كمناطق نفوذ اجملالس اإل ة للمستوطنة، املناطقالبلدي
  .معينة
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 ٥٤٠٠يسكن هذه املنطقة حوايل  .ردن وشاطئ البحر امليتالقطاع الشرقي، غور األيشمل 
نطقة القطاع ريحا، تقع بقية مء جيب أباستثنا .مستوطن، معظمهم يف كيبوتسات وقرى صغيرة

 .مليون دونم ١.٢عربوت هيردين و جميلوت، والتي تضم أكثر من : قليميةحتت نفوذ اجملالس اإل
، تكمن باألساس يف تقليص ألراضيين، نتيجة وجود املستوطنات على هذه ااملساس بالفلسطيني

لسلب  وذلك نتيجة .خاص مكانيات التطور االقتصادي بشكل عام، والتطور الزراعي بشكلإ
  .واملاء ألرضا: الفلسطينيين وحرمانهم من مصدرين مهمين من أجل التطوير وهما

تم بناء معظم  .ال التي تقطع الضفة الغربيةيف قمم سلسلة اجلب" ظهر اجلبل"يتواجد قطاع 
 ٣٤٠٠٠يسكن يف هذه املستوطنات حوايل  .املستوطنات هذه بمبادرة منظمة جوش امونيم 

، حيث يعد ٦٠ينتشر جزء من املستوطنات على شكل سلسلة، ممتدة على طول شارع رقم  .مستوطن
لتأمين أمن  .جنوبهاهذا الشارع كمحور املواصالت الرئيسي الذي يصل شمال الضفة ب

ي بفرض قيود صعبة مما يحد حرية التنقل سرائيلاملستوطنين يف هذه املنطقة يقوم اجليش اإل
لذلك، تمنع  ضافةباإل .ذي يعرقل سير حياتهم الطبيعية لهمهذا احملور، األمر ال للفلسطينيين على

املوجودة على طول قطاع  ة طرق، التطور املدين للمدن الفلسطينية الكبيرةهذه املستوطنات، بعد
  .)اخلليل، رام الله، نابلس وجنين(اجلبل 

قرب  .كم ٢٠-١٠تمتد قطاع التالل الغربية من الشمال للجنوب على مساحة عرضها من 
، حوّلها ملناطق مفضلة من إسرائيلخضر وملراكز املدن يف اخلط األإىل  مستوطنات هذه املنطقة،

مكانية تمس املستوطنات بإ .مستوطن ٨٥٠٠٠يسكن هذه املستوطنات حوايل  .يينسرائيلقبل اإل
من حول هذه  ألراضيالتطوير املدين واالقتصادي للبلدان والقرى الفلسطينية، بسبب مصادرة ا

لسطينية الصالحيات ضمن اتفاقيات أوسلو، نتج ضافة لذلك ، وبعد تسلم السلطة الفباإل .خيرةاأل
حتاط  ."ا"وبعض اجليوب مصنفة مناطق " ب"جيب مصنفة مناطق  ٥٠من كثر عن هذه العملية أ

فوجود  .ية كاملةإسرائيلالتي بقيت حتت سيطرة " ج"هذه اجليوب من جميع االجتاهات بمناطق 
قليمي بين القرى، البلدات واملدن الفلسطينية املمتدة على املستوطنات يقطع أوصال االمتداد اإل

  .طول هذا القطاع

مدينة إىل  علن ضمهالتي تم بناءها يف املنطقة والتي أتروبولين القدس، املستوطنات ايتضمن مو
وطنات باألحياء وتضم أيضاً املست ي هذه املستوطنات باتت تسمىسرائيلالقدس يف الشارع اإل

كبر من املستوطنين، حوايل يسكن هذه املستوطنات العدد األ .التي تخضع لنفوذ القدس وضواحيها
ثير هذه املستوطنات على الفلسطينيين يختلف باملناطق اخملتلفة تأ .ستوطنم ٢٤٨٠٠٠

فلسطينية  ألراضيبناء املستوطنات يف شرق القدس كان تطلب مصادرة واسعة  .للموتروبولين
) مثل معلي ادوميم(فصلت مناطق نفوذ املستوطنات شرقي املوتروبولين  .ذات ملكية خاصة
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" غوش عتسيون"د مستوطنات منعت التطور املدين لبيت حلم لوجومنطقتين، وإىل  الضفة الغربية
  .يضًا عن بقية البلدات الفلسطينية حولهاوفصلها أ

خالل السنين عن طريق إعالنها أراضي دولة  إسرائيلمليون دونم، استولت عليها  ٢تم ضم حوايل 
، خاصة يف ألراضيجزء من هذه ا .قليمية، مل يتم نقلها ملستوطنة معينةحتت نفوذ ستة جمالس إ

إال أن  .يسرائيلو يتم استعمالها كمناطق تدريب للجيش اإلغور األردن، يفلحها املستوطنون أ
قامة مناطق ون احتياطي لتوسيع املستوطنات وإلية وتعتبر خمزلراضي خاأ ألراضيغلبية هذه اأ

  .صناعية وسياحية جديدة

  اخلالصة

الفصل املبني على التمييز، حيث أقامت يف نفس املنطقة  تلة نظاماحمل ألراضييف ا إسرائيلخلقت 
نسان حسب انتمائه القومي، هذا النظام منفصلين والتي فيها حتدد حقوق اإلن قضائيين جهازي
 نظمة قائمة من املاضي كنظام التفرقة العنصريةحيد من نوعه يف العامل ويذكرنا بأهو الو

  .فريقياالذي ساد يف جنوب أ) االبرتهايد(

املسلوبة استعملت لبناء  ألراضيهذه ا .من الفلسطينيين حتت هذا النظام تم سلب آالف الدونمات
 .يين فيهاسرائيلف من املواطنين اإلات آالعشرات املستوطنات يف الضفة الغربية ولتوطين مئ

وجود هذه ا، وتستغل واستعماله ألراضيمن الفلسطينيين جميعهم الدخول لهذه ا إسرائيلتمنع 
عطاء الشرعية لسلسلة االنتهاكات التي تقوم بها ضد حقوق الفلسطينيون، من هذه املستوطنات إل

 يف إسرائيلالتغيير املتطرف التي قامت به  .احلقوق، حق السكن، حق املعيشة وحق حرية التنقل
حق تقرير مكانية حقيقية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن خريطة الضفة الغربية، يمنع كل إ

  .املصير

ويف  .خضرداخل اخلط األ إسرائيليتمتع املستوطنين باملقابل بجميع احلقوق املعطاة ملواطني 
مشروع "يف  إسرائيلالتي استثمرتها  اجلهود اجلمة .ضافيةالكثير من األحيان تعطى لهم حقوق إ

جليوب مدنية يف ستوطنات و بيروقراطية، حوّلت املسواء كانت مالية، قضائية أ" تيطاناالس
ولتخليد هذا  .لت املستوطنين لذوي مكانة مفضلةراضي خاضعة للحكم العسكري، وحوّمناطق وأ

نسان نتهاكات مرة تلو األخرى حلقوق اإلبا إسرائيلساسه غير قانوين، تقوم الوضع الذي من أ
  .الفلسطيني

يجعلها غطاء قانوين شى ومصاحلها مما اساليب قضائية بالطريقة التي تتمأ إسرائيلاستعملت 
احلاالت التي يخدم بها ردين يف بالتمسك بالقانون األ إسرائيلوقيام  .لتغطية مشروع االستيطان

ردين، ملا ينصه ها أن تتعامل بموجب القانون األن عليمصاحلها وأهدافها، متذرعة باحلجة أ
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الت لكن يف احلا .احملتلة قبل احتاللها ألراضيالقانون الدويل بالسير بموجب القانون القائم يف ا
مل تتردد من  إسرائيلن ية، فإسرائيلهداف اإلالتي يتعارض فيها القانون األردين مع املصالح واأل

بفعل هذا، ضربت  .قوانين التي تتماشى ومصاحلهااللغاء هذا القانون بنص قانوين عسكري وسن إ
ت لتقليص املساس عدعت عليها والتي أية التي وقّ عرض احلائط الكثير من املواثيق الدول إسرائيل

  .نسان وحماية السكان الذين يخضعون لالحتاللوانتهاك حقوق اإل

نسان، يطالب مركز بتسيلم اإلنظراً لعدم شرعية املستوطنات واالنتهاك املترتب عليها حلقوق 
نسان حقوق اإل عملية اإلخالء هذه يجب أن حتترم .خالء جميع املستوطناتبإ إسرائيلحكومة 

  .للمستوطنين بما يف ذلك حق التعويض

مع هذا  .تمامها يستغرق وقتاً طويالًستوطنات هي مهمة مركبة ومعقدة، وإخالء املواضح أن إ
ن وانتهاك القانون نسابها حاالً، لتقليص املس بحقوق اإلهنالك خطوات مرحلية يجب القيام 

عمليات بناء جديدة سواء الكف عن  إسرائيلمات كما ويتطلب هذا من حكو .مكانالدويل قدر اإل
ستوطنات القائمة؛ جتميد شق جل توسيع رقعة املكانت من أجل إقامة مستوطنات جديدة، أو من أ

لهذا  ألراضيلتفافية جديدة وتخطيط مثل هذه الطرق، بما يف ذلك الكف عن مصادرة اطرق إ
 غير املبنية التابعة للقرى واملدن الفلسطينية التي ضمت للحدود ألراضيعادة جميع االهدف؛ إ

لغاء جلان التخطيط اخلاصة باملستوطنات، مما يؤدي املدنية للمستوطنات واجملالس اإلقليمية؛ إ
صدار ية بما يتعلق بإعداد خمططات هيكلية وبشأن إغاء صالحيات السلطات احمللإلإىل  عملياً

وتكريس  يين باالنتقال للعيش يف املستوطناتإسرائيلمواطنين رخص بناء؛ الكف عن تشجيع 
  .إسرائيلداخل إىل  نتقالموارد حلث املستوطنين لإل
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