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موجز تنفيذي:

تواطؤ الانحي في انتهاكات
إسرائيل لحقوق الفلسطينيي

نورا ليستر مرادكتبته 

٢۰۱٤أكتوبر / تشرين اللول 

.للطل ع على الورقة كاملةً أو تيميلها انوقر هنا

غير أن طريوقة توقدي هذه الوعونة تُوعي في الواقع على انتهاك حوقوق. للفلسطينيي ال ق في طلب الوعونة الدولية، وعلى الانحي اللتزام بتوقديها

الفلسطينيي ت ت مظلة الوقانون النساني الدولي. ولهذا ةثلةثة أسباب رئيسية: النظرة إلى مشاريع الوعونة بأنها مؤقتة؛ اتبا ع الانحي سياسةَ عدم الواجهة

مع إسرائيل؛ افتوقار نظام الوعونة إلى آلية رقابة أو مساءلة.

ل بد من طرح أسئلة صوعبة بشأن نظام الوعونة، بدءًا با إذا كان ت مشاريع الوعونة تُوعي إسرائيل على انتهاك اتفاقية جنيف الرابوعة. وقد يتضيمن هذا جهود

الانحي البذولة لتوقدي الوعونة بطرقٍ تراعي الاصار السرائيلي الفروض على غزة. وبالاضافة إلى ذلك، فإن الساعدات الوعسكرية الوقدمة لسرائيل

والستخدمة في انتهاك حوقوق الفلسطينيي قد تنتهك أيضًا اتفاقية جنيف الرابوعة. وينبغي أيضًا النظر في حوقيوقة أن إسرائيل تتربح من مشاريع الوعونة.

 انتهاكًا لبدأ الياد الوقاصرةوةثيمة مارسات أخرى في إطار الوعونة ينبغي التساؤل بشأنها. فوعلى سبيل الاثال، قد يُشكّل تطبي ق سياسات مكافحة الرهاب

. ويجدر أيضًا طرح السئلة بشأن الوعونة الوقدمة للسلطة الفلسطينية، فهل فوعلً ترسخ حرمان الفلسطينيي من حوقوقهم؟ وختامًا، هل عزّ ز هيكلالنساني

الوعونة الواضع الستاثنائي لسرائيل على حساب الوقوق الفلسطينية؟ وهل قوّض مفهوم الوعالية الذي يوقوم عليه الوقانون الدولي؟

بدائل أخرى مكنة من أجل التاصديهناك رغم أنه من الستبوعد بالنسبة لليمحاكم أن توفر سُبلَ انتاصاف في ظل الوقيود الوعوقدة الفرواضة على وليتها، 

لتواطؤ الوعونة، ماثل لان الوقيوقة أو التحوقيوقات الوعامة. وفضلً على ذلك، تضرب حركة الوقاطوعة لسرائيل وسحب الستاثيمارات منها وفرض الوعوقوبات

عليها ماثالً ليمارسة الضغط الوعام على التواطئي في انتهاك حوقوق النسان الفلسطيني. بيد أنه ينبغي لليمجتيمع الدني الفلسطيني والدولي قبل ذلك أن

يوعيمل على نحو بنّاء مع النظيمات الدولية لكتساب فهم أفضل بشأن سريان الدونات والوعايير والتشريوعات على حالت الحتلل الوعسكري اليمتد لفترة

طويلة. ومن دون تضافر هذه الهود، فإن اليمارسات في مجال الوعونة لن تتغير.
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"شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستوقلة غير حزبية وغير ربحية، مهيمتها نشر وتوعزيز ةثوقافة النوقاش الوعام حول الوقوق النسانية للفلسطينيي وحوقهم

في توقرير الاصير، وذلك اضيمن إطار الوقانون الدولي وحوقوق النسان. يلتزم العضاء والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للوقضايا

الطروحة.يكن اعادة نشر وتو زيع هذه اللخاصات السياسية شرط ان يتم الشارة بواضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كيماصدر اساسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد من الوعلومات عن "الشبكة"،  زوروا الوقع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتاصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي: 

الراء الفردية لعضاء الشبكة ل توعبر بالضرورة عن رأي النظيمة ككل.
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