
 
 
 

  مقدمة لتنفيذ مخطط الضم االحتاللانتهاكات  ارتفاعحماية 
 ألحكام القانون الدوليلوقف خروقات االحتالل بإيجاد آلية ويطالب 

 تجاهاالحتالل  التى تمارسها سلطات االنتهاكات ارتفاع وتيرة يدين مركز حماية لحقوق االنسان
وذلك من ، الضممخططات  نفيذاقتراب الموعد المعلن لبدء ت بالتزامن معاألراضي الفلسطينية المحتلة 

محافظات الضفة عدد من طالت  التيوالهدم  قتحامات االعتااالت و االمداهمات و خالل زيادة حمالت ال
 المحتلة.

 الثالثاء الموافقنين وفجر اليوم ثمس اإلأمساء شهد  فوفقًا لمتابعة مركز حماية لحقوق االنسان
االحتالل بحق الفلسطينيين حيث أقدمت طواقم  قواتانتهاكات  ةم ارتفاعًا ملحوظًا في وتير 23/6/2020

على هدم منزل في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى توعد ملكيته  بلدية االحتالل اإلسرائيلي
شرق  جنود االحتالل ماام يوسفمن اقتحم عشرات المستوطنين بحماية كما و للمواطن/محمد الرجبي، 

في حين أصيب العشرات  ين جميل حشاش "بالمطاط" في الادمنابلس، ما أدى إلصابة المواطن/ حس
الضرب على باإلضافة العتدائهم بالل قنابل الغاز المسيل للدموع، نتيجة إطالق جنود االحت باإلختناق

ض في أنحاء متفرقة المواطنين/ محمد خليل ترتير، وسعد سالم أبو مزروع، ما أدى إلى إصابتهما برضو 
 من جسدهما.

اب من مختلف مناطق الضفه ش 16الت ط حملة اعتااالت واسعةولاد قامت قوات االحتالل فجر اليوم ب
بلدة  من مواطن و ،بلدة بيتا من  3وقرية العيسوية شمال شرق الادس المحتلة،  من 10الغربية منهم 

 .بيت لحمواخرين من مدينة ، كوبر شمال مدينة رام هللا
،  في األراضي الفلسطينية المحتلة المستمرة االحتالل لجرائمإذ يجدد إدانته  مركز حماية لحقوق اإلنسان

، كما مبادئ الاانون الدولي اإلنسانيالتفاقيات جنيف وقرارات األمم المتحدة و تمثل انتهاكًا ها فإنه يؤكد أن
ويعتبر ، ص بالمحكمة الجنائية الدوليةالخاجرائم التي ورد ذكرها في ميثاق روما الوتندرج في إطار 

 مساعي سلطات االحتالل لتنفيذ خطة الضم، ضمنخطة منظمة وممنهجة جزء من الجرائم المركز هذه 
 ه يدعوا :وإزاء ذلك فإن

ما يلزم من إجراءات  التخاذألطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة ااألمم المتحدة و  .1
حدة وقرارات األمم المت تالل عن االستمرار في انتهاكاتها ألحكام الاانون الدولي،لردع سلطات االح

  .المتعلاة بالاضية الفلسطينية
المحاكم الدولية بما فيها المحكمة  االحتالل أمام ةمالحاللعمل على  السلطة الوطنية الفلسطينية  .2

 الجنائية الدولية.
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