
 
 
 

 قانونية دراسة 
 كافة بوقف عباس محمود الرئيس قرار تداعيات حول

 الموقعة  االتفاقيات

 بين السلطة الفلسطينية و االحتالل االسرائيلي
م 97/03/0000 مداء الثالثاءخصاب بث في رئيذ مشطسة التجخيخ برفتة محسػد عباس الديج أعمغ   

ل مغ جسيع االتفاقات والتفاىسات مع الحكػمتيغ في ح مشطسة التحخيخ الفمدصيشية، ودولة فمدصيغأن 
 األميخكية واإلسخائيمية، ومغ جسيع االلتدامات الستختبة عمى تمظ التفاىسات واالتفاقات، بسا فييا األمشية .

ع السدؤوليات وااللتدامات أمام السجتسع الجولي كقػة يأضاف انو عمى سمصات االحتالل أن تتحسل جس
فمدصيغ السحتمة، وبكل ما يتختب عمى ذلظ مغ آثار وتبعات وتجاعيات، استشادًا أرض دولة  عمىاحتالل 

 .9727إلى القانػن الجولي والقانػن الجولي اإلنداني، وبخاصة اتفاقية جشيف الخابعة لعام 
السزي في مخصط ضع أجداء مغ الزفة  حػللقادة االحتالل  ةالستكخر بعج اإلعالنات االعالن ولقج جاء 
القادم في مخالفة لكافة االتفاقيات السػقعة والقخارات الجولية واحكام بجء مغ أول يػليػ ، لسحتمةالغخبية ا

 .القانػن الجولي  
في التعامل مع سمصات االحتالل خرػصا أن الدمصة تجاعيات إن اعالن وقف االتفاقيات يتختب عميو 

دصيغ دولة غيخ عزػ في األمع الستحجة ، ل فمقبػ  ،قبل تفاق مع دولة االحتالل ال وفقاقائسة بشاء كانت 
 تفي السجاال توالتعامال الحياتيةمغ االمػر  العجيجحيث يتختب عمى االتفاقيات السػقعة مع االحتالل 

 تداعيات ىذا األعالن :تناول  الدراسةسنحاول في ىذه مسا سيجعشا أمام مذيج ججيج خىا االنداني وغي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 . االحتالل االسرائيميالفمدظينين وسمظات وقعة بين االتفاقات المأوال : 
 اتفاقية اوسموا

، وقعت مشطسة التحخيخ الفمدصيشية وإسخائيل، في العاصسة األمخيكية 9771سبتسبخ/أيمػل  91في 
واششصغ، اتفاق "أوسمػ" ندبة إلى السجيشة الشخويجية التي شيجت عاميغ مغ التفاوض أو ما سسي "إعالن 

ختيبات الحكع الحاتي االنتقالي"، ليكػن بحلظ االعتخاف الفمدصيشي الخسسي األول باالحتالل السبادئ حػل ت
 اإلسخائيمي.

كانت اتفاقية أوسمػ بجاية االتفاقيات الثشاية السػقعة بيغ الدمصة الفمدصيشة واالحتالل االسخائيمي ،حيث 
ن القػمية والجولية في مشطسة مثل محسػد عباس الجانب الفمدصيشي برفتو حيشيا رئيذ دائخة الذؤو 

التحخيخ الفمدصيشية آنحاك، ووزيخ الخارجية اإلسخائيمي شيسػن بيخيد، بحزػر رئيذ مشطسة التحخيخ 
الخاحل ياسخ عخفات، ورئيذ الػزراء اإلسخائيمي آنحاك، إسحق رابيغ، والخئيذ األمخيكي األسبق بيل 

 البية زعساء دول العالع .كميشتػن حيث كان االتفاق بخعاية أمخيكية وبحزػر غ
نز االتفاق عمى اقامة سمصة حكع ذاتي انتقالي وحجدت الفتخة االنتقالية لفتخة ال تتجاوز خسذ سشػات مغ 

م لتكػن غصاء لمعجيج مغ االتفاقيات بيغ 9771تاريخ التػقيع عمى االتفاق ، وجاءت اتفاقية أوسمػا لعام 
) اتفاقيات تتشاول الجانب االقترادي وغيخىا تتشاول الجانب الدمصة الفمدصيشية واالحتالل االسخائيمي 

األمشي  ومشيا ما يتعمق بالسياة الكيخباء ( وكحلظ كانت غصاء لمعسل تحت مدسى التشديق األمشي 
 واالستخباراتي بيغ الدمصة واالحتالل .

جت رئيذ مشتخب وكحلظ نتج عغ اتفاقية أوسمػا اجخاء انتخابات رئاسية وتذخيعية تعتبخ األولى انت
 ومجمذ تذخيعي مشتخب مغ قبل الذعب .

فكان االتفاق كسا جاء في الشز ىػ "وضع حج لعقػد مغ السػاجيات والرخاع بيغ الجانبيغ، واالعتخاف 
الستبادل لحقػقيع الدياسية والذخعية"، كسا نز أيزا عمى "تحقيق تعاير سمسي وكخامة وأمغ متبادل، 

دلة وشاممة ودائسة، ومرالحة تاريخية مغ خالل العسمية الدمسية الستفق والػصػل إلى تدػية سمسية عا
عمييا" التي ستؤدي في نياية السخحمة االنتقالية الى تدػية نيائية مبشية عمى أساس قخاري مجمذ األمغ 

 )إقخار مبادئ سالم عادل بالذخق األوسط(. 116و 020رقع 
ائيمية مغ األراضي التي احتمتيا في الشداع عقب ( عمى سحب القػات اإلسخ 020حيث يشز قخار رقع )

، وىي سيشاء في مرخ، والجػالن في سػريا، وقصاع غدة والزفة الغخبية في 9745حخب يػنيػ/ حديخان 
 .فمدصيغ

االتفاق بانصالق السفاوضات لقزايا  الػضع الشيائي "في أقخب وقت مسكغ، عمى أن ال يتعجى أقخ لقج  
ة لمفتخة االنتقالية بيغ حكػمة إسخائيل ومسثمي الذعب الفمدصيشي"، وكان يفتخض أن ذلظ بجاية الدشة الثالث



 
 
 

تغصي تمظ السفاوضات القزايا الستبقية والتي تذسل "القجس، والالجئيغ، والسدتػششات، والتختيبات 
 األمشية، والحجود، والعالقات والتعاون مع جيخان آخخيغ، وقزايا أخخى ذات أىسية مذتخكة".

التعميع والثقافة والرحة، الذؤون  االتفاق نقل الدمصة إلى الفمدصيشييغ في مجاالتتشاول كسا  
ضسانًا  لمشطام  ، وذلظتذكيل قػة الذخشة الفمدصيشيةتشاول االجتساعية، والزخائب السباشخة والدياحة، كسا 

خائيل تحسل مدؤولية العام واألمغ الجاخمي لمفمدصيشيغ في الزفة الغخبية وقصاع غدة، بيشسا تػاصل إس
الجفاع ضج السخاشخ الخارجية، وكحلظ مدؤولية أمغ اإلسخائيمييغ العام بغخض حساية أمشيع الجاخمي 

 والشطام العام.
حيث انتيت ىحه  سشػات، العالقة التعاقجية بيغ شخفيو بالسخحمة االنتقالية وىي خسذلقج حجدت اإلتفاقية 

مخالة الصخف اآلخخ )االحتالل( لبشػدىا، وإخاللو و  مجتيابإنتياء  بحلظ فإن ىحه االتفاقية انتيتالسخحمة 
 استحالة تشفيحىا بحكع األمخ الػاقع الحي تفخضو قػات االحتالل.وكحلظ  الجػىخي بيا

 م :3991االتفاقات الثنائية المنبثقة عن اتفاق أوسموا 
وبعج ذلظ أريحا أوال. –و باتفاق غدة اإلسخائيمي" أ –يعخف اتفاق أوسمػ "باتفاق إعالن السبادئ الفمدصيشي 

االتفاقيات التي تبعتو بيغ مشطسة التحخيخ الفمدصيشية وبيغ االحتالل"اإلسخائيمي" بشاء عجد مغ تػقيع  تع 
 :ذا االتفاق جاءت كل مغ االتفاقيات التاليةھعمى 

 9772. اتفاقية غدة أريحا 9
، 9772م، حيث ُوقع في الخابع مغ أيار/مايػ 9771اسع أشمق عمى االتفاق التشفيحي لالتفاق أوسمػا 

 وتزسغ الخصػة األولى الندحاب إسخائيل مغ غدة وأريحا وتذكيل الدمصة الفمدصيشية وأجيدتيا.
ُألحق االتفاق باتفاقيغ تشفيحييغ األول ىػ اتفاق باريذ االقترادي في تسػز/يػليػ مغ نفذ العام، والحي 

السالية واالقترادية بيغ الصخفيغ، والثاني االتفاق التسييجي الحي وقع نطع العسالة الفمدصيشية والعالقات 
 في آب/أغدصذ لشقل الرالحيات السجنية في الزفة.

 9773. اتفاقية شابا )أوسمػ الثانية( 0
، حيث ُعخفت باتفاق السخحمة 9773أيمػل/سبتسبخ  06االتفاقية بسجيشة شابا السرخية في  تع تػقيع ىحه

 " خالليا إسخائيلسمصات االحتالل "حاب إسخائيل مغ األراضي الفمدصيشية، وتعيجت الثانية مغ اند
عزػًا لمسجمذ  60انتخاب وتع االتفاق عمى  ،9774قخية بجاية  200باالندحاب مغ ستة مجن رئيدية و

 التذخيعي، واإلفخاج عغ معتقميغ في الدجػن اإلسخائيمية.
ة إلى )أ( و)ب( و)ج( لتحجيج مشاشق حكع الدمصة والسشاشق قدست اتفاقية شابا السشاشق الفمدصيشيحيث 

 .الخاضعة إلسخائيل وغيخ ذلظ
 



 
 
 

 .9776. اتفاق واي ريفخ األولى 1
بجأ االتفاق باجتساع لمخئيذ الخاحل عخفات بخئيذ الػزراء اإلسخائيمي بشياميغ نتشياىػ إلى جانب الخئيذ 

 ع واي ريفخ، حيث تع التػقيع عمى اتفاق "واي ريفخ".األمخيكي بيل كميشتػن، في تذخيغ أول/أكتػبخ بسشتج
% 91ويشز االتفاق عمى مبجأ األرض مقابل األمغ، وتشفيح إسخائيل مخحمة ججيجة مغ إعادة االنتذار في 

 (.مغ الزفة الغخبية مقابل قيام الدمصة الفمدصيشية بتكثيف حسمتيا ضج )العشف
 .9777. اتفاق واي ريفخ الثاني 2

مصة الفمدصيشية رئيذ الػزراء اإلسخائيمي األسبق إييػد باراك عمى األساس نفدو الحي عقجت وقعو مع الد
 عميو "اتفاقية واي ريفخ األولى"، حيث وقع الصخفان بذخم الذيخ السرخية االتفاقية.

وتع تعجيل وتػضيح بعس الشقاط التي كانت في االتفاقية األولى مثل: "إعادة االنتذار وإشالق الدجشاء 
 والسسخ اآلمغ وميشاء غدة والتختيبات األمشية وغيخ ذلظ".

 .0003اتفاقية السعابخ  3
وىي اتفاقية إسخائيمي فمدصيشية تتعمق بالحخكة والعبػر لمفمدصيشييغ وتحجيجًا في قصاع غدة، وبيجف 

 .تحديغ الػضع االقترادي، حيث كانت بسثابة التدامات عمى الجانبيغ تشفيحىا
 .اتفاقية باريذ.4

 عام تػقيعو تع الحي اوسمػ باتفاقية السمحق االقترادي لمبخوتػكػل الستجاول االسع ىي باريذ تعتبخ اتفاقية
، والتي كانت تيجف إلى تػشيج العالقات  مشطسة التحخيخ الفمدصيشيةمسثميغ عغ بيغ االحتالل االسخائيمي و  9772

الصخف عمى عكذ لو ّن ىحه االتفاقية كانت نقصة قػة أوبخأي العجيج مغ الخبخاء  االحتالل ، معاالقترادية 
 اذا االتفاقية بشػد مغ بشج يأ تعجيل شمب لمدمصة ، ويحق الفمدصيشي الحي ما زال يعاني مغ تبعاتيا إلى ىحا اليػم

 انتقالي يعتسج عمى اشار ىػ االتفاقية اشار فان، التػقيع قبل االحتالل  عميو وافق شخشا يعتبخ وىحا ذلظ، ارادت
 ل.مع االحتال االقترادية العالقة عمى مبشية فخضيات
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 .القانون الدولياالتفاقيات و قيات الموقعة وفق ندحا  نن االتفاأليات اال  :ثانيا
لالتفاقيات والسعاىجات وفق عشرخ اإللتدام فييا ، وال بج مغ أن تبقى أي التدامات القانػن الجولي يشطخ 

 .مرانة بيغ الجول وفقا لمسبجأ القانػني "العقج شخيعة الستعاقجيغ" 
يخز تصبيق أحكام القانػن الجولي عمى االتفاقيات والسعاىجات الجولية فان االندحاب مشيا أو  أما ما 

أو بصالنيا يكػن وفقا لسا تزسشتو مغ أحكام في ذاتيا تتعمق بيحا األمخ، وبرػرة عامة تعميقيا و اأنيائيا 
تبو مغ أثخعمى شبيعة السعاىجة يحطخ االندحاب مغ االتفاقيات الثشائية الجانب، لسا يخ الجولي  فان القانػن 

واالتفاقية يؤدي الى انياء االتفاقية والسعاىجة نيائيًا عمى أساس أن بقاء دولة واحجة في االتفاقية ىػ 
ية الجانب تكػن قج استحالة لعجم جػاز تعاقج الجولة مع نفديا وبالتالي في االتفاقيات والسعاىجات ثشائ

السعاىجات الثشائية تشز عجد مغ ،وعميو نجج أن  أعجمت االتفاقية باالندحاب مشيا مغ قبل أي شخف
عمى جػاز االندحاب إذ تدتصيع الجولة االندحاب مغ ىحه السعاىجات وبالتالي إنياؤىا بذخط إتباع 

فييا ال يجوز التي لمعاىدات انوعا نن ىناك كما وأن باإلتفاقية نفديا، الذخوط السشرػص عمييا 
 االندحا  ننيا كما ىو الحال في :

 . السعاىجة التي حجدت لدخيانيا أجل معيغ 
 . السعاىجات السشطسة ألوضاع دائسة كسعاىجات الحجود 

إذ  9659وىحا ما أكجه بخوتػكػل لشجن لدشة  ئيا ،لسعاىجات الثشائية يؤدي إلى إنياا مغن االندحاب إ 
سعاىجات متعجدة األشخاف تطل نافحة في حق باقي أشخافيا في حال اندحاب أحج أشخافيا أشار إلى أن ال

في ضػء الشز الرخيح بحلظ، ألنو ليذ ألحج أن يشدحب بجون ىحا الشز بعسل انفخادي أو بجون مػافقة 
سارسة م وأثبتتو الس9741وىحا ما أكجه معيج القانػن الجولي عام  ،لجول األخخى األشخاف في السعاىجةا

 .لمقانػن الجولي العسمية أللسانيا باندحابيا مغ معاىجة فخساي إذ عج عسميا مخالفا
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 :الرادة المنفردة نن أحدى األطرافئية بااالندحا  نن المعاىدات الثنا
في حال تزسشت السعاىجة نز يحكع مدألة االندحاب السشفخد مغ السعاىجة، فال مذكمة بتصبيق ما نز 

السعاىجة مدألة االندحاب لع تتشاول يتع اتباع الذخوط التي قخرىا ذلظ الشز، أما في حالة  عميو، وعميو
 ىشا يسكغ تصبيق السبجأ اآلتي:

يعتبخ مبجأ إنياء السعاىجة باإلرادة السشفخدة عساًل غيخ مذخوع في القانػن الجولي يتختب عميو قيام  -
إلى إمكانية التحمل مغ السعاىجة متى أرادت الجولة ذلظ السدؤولية الجولية لمجولة السعشية،ألن ذلظ يؤدي 

ويحكسيا في ذلظ السرمحة الخاصة، مسا يعخض الثقة لمخصخ، ويؤدي أيزًا إلى شيػع الفػضى في 
 العالقات الجولية. 

يجج ما يبخره في لكغ قج باإلرادة السشفخدة مدألة غيخ مقبػلة في القانػن الجولي، مغ السعاىجة التحمل ن ا
 لتبخيخه الجولة السشدحبة اليو وىػ ما قج تمجأ لة إخالل الصخف اآلخخ بأحكام السعاىجة إخالاًل جػىخياً حا

 إذا أخل أحد أو بعض األطراف في نعاىدة نا بااللتزانات الناشئة عنيا أو خالف أحكانيا فإنوف قخارىا،
الل لعــــدم الوفاء التمدك بيذا اإلخب في المعاىدة يخول لكل طرف نن األطراف األخرى  ىنا

بأحكاميا، خاصة إذا  بيا و يربح مــــغ حق األشخاف أن يفدخػا السعاىجة ويشيػا العسل حيث،بالتزاناتـــــو
نرت الفقخة األولى حيث (.  ذلظ االخالل جػىخيا يؤدي الى صعػبة االستسخار في تمظ السعاىجة) كان 

اإلخالل الجػىخي بأحكام معاىجة ثشائية مغ "قخرت ( مغ معاىجة فييشا عمى ذلظ الحكع ف40مغ السادة)
جانب أحج شخفييا يخػل لمصخف اآلخخ التسدظ بيحا اإلخالل كأساس إلنياء السعاىجة أو إيقاف العسل بيا 

الفقخة الثالثة مغ ذات السادة صػر اإلخالل الجػىخي واعتبختو كحلظ في الحاالت " كسا وبيشت كميًا أو جدئيا
تشرل مغ السعاىجة بسا ال تجيده ىحه االتفاقية، فالتخمي عغ السعاىجة أو عغ أيًا مغ بشػدىا أ . الالتالية " 

السمدمة ألشخافيا، وتخك العسل بيا بسا يخالف نرػص االتفاقية يعتبخ إخالاًل جػىخيًا يعيق تشفيح 
أساسي لتحقيق ب . مخالقة نز ، نياء السعاىجة أو وقف العسل بياالسعاىجة، ويبيح التسدظ بو كدبب إل

مػضػع السعاىجة والغخض مشيا، والسخالفة تختمف عغ التشرل مغ حيث إَن التشرل يكػن باستبعاد 
الشز والتخمي عشو وتخك العسل بو، أي أن اإلخالل يكػن نتيجة فعل سمبي، أما السخالفة فيي ناتجة عغ 

ض مػضػع السعاىجة والغخض فعل إيجابي يتزسغ القيام بعسل مخالف لسا تع االتفاق عميو، مسا يعار 
 "األساسي إلبخاميا

 



 
 
 

 حيث نرت عمييسا اتفاقية فييشا عمى حالتيغ يجػز اإلنياء بتحقق ىاتيغ الحالتيغ وتزسشت كسا  
( بخرػص السعاىجات التي ال تتزسغ نرػصًا صخيحة بالشدبة إلنيائيا، عمى أنو ال يجػز 34السادة)

إذا ثبت أنو كان في نية أشخاف السعاىجة إمكانية إنيائيا  .9"غ وىسااإلنياء باإلرادة السشفخدة إال في حالتي
باإلرادة السشفخدة، فإذا ثبت مغ نية األشخاف بأنيع قرجوا إمكانية إنياءىا بإرادة أيًا مغ بأشخافيا، عشجىا 

ع يتع الخجػع إلى ما يثبت نػاياىع، كالخصابات والترخيحات ومحاضخ الجمدات، وإذا ثبت اتجاه نػاياى
االندحاب مشيا باإلرادة لحلظ فإنو يجػز في ىحه الحالة اعتبار السعاىجة مغ السعاىجات التي يجػز 

.إذا أمكغ استشتاج ذلظ مغ شبيعة السعاىجة ) كسعاىجة تحالف مثاًل (، فيحا الشػع مغ 0،   السشفخدة
ات األوضاع الدياسية، السعاىجات عادًة تكػن محجدة بسجة، وال تترف بالجوام واألبجية، وتخزع لتقمب

لحلظ يخزع األمخ ىشا لالستشتاج، ولبحث شبيعة ىحه السعاىجة، فإن كانت شبيعتيا كحلظ فإنيا تعتبخ مغ 
السعاىجات التي يجػز االندحاب مشيا باإلرادة السشفخدة نطخًا لصبيعتيا التي تفقج عشرخ الثبات واإللدام، 

 ."وشػل السجة
أن يخصخ األشخاف األخخى قبل اثشي عذخ السعاىجة  مغيشدحب لحي في كمتا الحالتيغ عمى الصخف او 

 شيخًا.
 .ندحا  نن االتفاقيات الموقعة ن  االحتالل االسرائيمي اال  أثار :ثالثا:  

، بذكل واضح االندحاب مشيا وأانيائيا تزبط  أحكامالسػقعة مع االحتالل التفاقيات والسعاىجات لع تتصخق ا
 .الجولية محكسة العجلالدمصة الفمدصيشية أمام مقاضاة لدمصات االحتالل وبالتالي قج يتيح االمخ 

ال تدتشج قج تزيخ بانيا ىحه االتفاقيات والسعاىجات برػرة لقج لسح الديج محسػد عباس ألسباب االندحاب  
دون تػضيح األسباب التى دفع لحلظ مغ خالل بسا  ن االعالن عغ االندحابحيث أالساس قانػني سميع، 

مالحقتيا دوليا فيسا لػ لع شبو يزع الدمصة في قج ، مسا االتفاقيات والسعاىجات  يا استحالة تصبيق ىحهفي
 تدتكسل ىحا االعالن بخصػات واجخاءات قانػنية سميسة.

اإلعالن سباب أيتػجب عمى الدمصة تبيان وعمى ضػء ذلظ وبعج االعالن عغ اندحاب الجانب الفمدصيشي 
لدمصة الفمدصيشية تأسيذ شمب ،فإنو يسكغ اتفاقية فيشا لقانػن السعاىجات باب الخامذ البالخجػع الحكام ،وب

لتبخيخ السػقف القانػني لصمب سذخوعة وال االندحاب مغ االتفاقيات بالبجء بتحزيخ االوراق القانػنية الدميسة
 .تفاقياتاالندحاب الفمدصيشي، وبيان السخالفات القانػنية والخخوقات اإلسخائيمية ليحه اال

وإضافة الى االحكام القانػنية الػاردة في اتفاقية فيشا يسكغ تعديد السػقف القانػني بالخجػع الى السبادئ 
اعتبار شمب االندحاب اخالال بسبجأ العقج  غوانيائيا واالندحاب مشو، وال يسكالقانػنية العامة لفدخ العقػد 

السخالفات والخخوقات التي ارتكبيا الجانب االسخائيمي وتبخر شخيعة الستعاقجيغ، ال سيسا وان ىشالظ العجيج مغ 



 
 
 

فدخ االتفاقية السػقعو معو باالستشاد الى االحكام القانػنية العامة ، عمى اساس مخالفة بشػد احكام االتفاق 
 وعجم االلتدام فيو. 

 مغ وغيخىا( 34 و 32و 23 و 22 و 21) في السػاد فيشا اتفاقية في الػاردة القانػنية االحكام وىشا نجج أن
 لع حال في االتفاقية أنياء أجازت ،الجولية  السعاىجات مغ باالندحاب الستعمقة القانػنية االحكام السػاد

 الى بالخجػع الفمدصيشي القانػني السػقف تعديدأنيائيا ويسكغ  احكام بحاتيا والسعاىجات االتفاقيات تتزسغ
 اخالال االندحابال يعتبخ  مغ شخف واحج مشو واالندحاب وانيائيا عقػدال فدخ اللية العامة القانػنية السبادئ

 .الستعاقجيغ شخيعة العقج بسبجأ
التى نرت عمييا اتفاقية فيشا  الدمصة ان تتبع األجخاءات القانػنية الدميسةمشصسة التجخيخ و عمى  ختاما

اندحابيا مغ بسخائيمي اال سمصاتخصاب خصي تخصخ بسػجبو  بتػجيو لالنحالل مغ االتفاقيات وذلظ
ن يتزسغ ىحا الخصاب كافة االسباب والسبخرات القانػنية التي حجدت بيا لالندحاب مغ ىحه أاالتفاقيات عمى 

 .االتفاقيات ووقف العسل بيا
ية ، مغ دولة فمدصيغ ايزاحات حػل االعالن عغ ئشمبت الغخفة التسييجية األولى في السحكسة الجشاكسا وقج 

وذلظ بحج أقرى  واألمخيكيةودولة فمدصيغ مغ االتفاقيات السػقعة مع الحكػمتيغ االسخائيمية ل السشطسة محت
 م.90/4/0000حتى تاريخ 

 العامة ألمع الستحجة  الجسعية عغ الرادر 97/45بسػجب القخار رقع مخاقب  دولة برفة فمدصيغتستع 
صادقت ومغ ثع ،9745 عام السحتمة فمدصيغ ،حيث اكج القخار عمى أن أرض 07/99/0090 بتاريخ

 وفق لمسحكسة حالةباعسال اإل قامت وعميو روما، ميثاق في شخفأصبحت فمدصيغ عمى نطام السحكسة و 
( 997/9)حيث جائت السادة ،"مخاقب دولة" برفتيا الجشائية السحكسة مغ بالسمف الشطخ ُقبل وقج األصػل،

 اختراص مغ وىي لمسحكسة الستعمقة بالػضيفة القزائيةالسشازعات الػاقعة بيغ الجول و  لتبيغ ،"روما" نطام مغ
التي ىي خارج اختراصيا ،وىشا نجج ان وضع   األشخاف الجول بيغ األخخى  السشازعات وغيخىا مغ السحكسة،

، وليذ مغ اختراص قزاة السحكسة الجشائية التى دولة فمدصيغ تع تجاولو أمام جسعية الجول األشخاف 
 حلظ.بص اختراتشطخ ممف اإلحالة 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 : التوصياترابعا
 جاء بشاء عمى تيخب سمصات  التاكيج عمى ان اندحابيا مغ االتفاقيات الفمدصيشة  مشطسة التحخيخ يتػجب عمى

 . االحتالل مغ مدؤليتيا التى تزسشتيا االتفاقيات السػقعة معيا
 التى قج تتزخر حاالت االندانية ل الفمدصيشية ضخورة العسل عمى ايجاد حمػل لمئعمى مشطسة التحخيخ والفرا

وخاصو فيسا يتعمق بتديخ شؤون الشاس وقزاء احتياجاتيع ، السشطسة بالتحمل مغ االتفاقيات تشفيح قخارات  مغ
حقػق الذعب الفمدصيشي، ويجشب السذخوع الػششي الفمدصيشي مديجًا  الرحية والتعميسية وذلظ بسا يحافظ عمى

 مغ التجىػر.
 االنقدام الفمدصيشي الحي يعتبخ أكبخ عقبة أمام أي انجاز ئل الفمدصيشة لزخوة انياء يجعػا السخكد الفرا

 . ، والترجى الى أثار الىحا االندحاب بذكل مػحجفمدصيشي
  سحاوالت االستجراج مغ الحميف األمخيكي لياوالترجي ل دعع قخار السشطسة العخبية، يتػجب عمى كافة الجول.  

 
 انتيى
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