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 13/2019:الرقم
 2019 مارس / آذار 22التاريخ :

 بيان صحايف
من  237السلميني وتصيب  من املتظاهرين 2اللجنة القانونية والتواصل الدويل: قوات االحتالل اإلسرائيلي تقتل 

وكسر احلصار، ونطالب إبحالة تقرير جلنة التحقيق الدولية الذي صادق عليه جملس املشاركني يف مسريات العودة 
 حقوق االنسان اليوم حملكمة اجلنائيات الدولية

 
اللجنة القانونية والتواصل الدويل للهيئة الوطنية ملسريات العودة وكسر احلصار تدين وتستنكر بشدة مواصلة قوات االحتالل 

أنه  حيث، التوايلعلى  51الـــللجمعة  غزة احلصار بقطاعمسرية العودة وكسر  املشاركني يففلسطينيني اإلسرائيلي استهدافها لل
استخدام   قوات االحتالل اإلسرائيلي تتعمد 2019مارس/ آذار  22اليوم اجلمعة املوافق من مساء  19:00لغاية الساعة 

عاما وخالد حممد  29ني نضال عبد الكرمي شتات واطناستشهاد املإىل القوة املسلحة املفرطة واملميتة حبق املتظاهرين ما أدي 
مسعفني  3ابلرصاص احلي ومن بني املصابني أصابه  62اً حبراج خمتلفة من بينهم مواطن( 237عام فيما أصيب ) 18االخشم 

 .من الصحفيني 2و

وما يتخللها إذ تؤكد أن مسريات العودة وكسر احلصار، عليا ملسريات العودة اللجنة القانونية والتواصل الدويل للهيئة الوطنية ال
كانت ومازالت حتافظ على هنجها السلمي، الذي واجهته قوات االحتالل اإلسرائيلي ابستخدام القوة   شعبية،من فعاليات 

وتنكر لكل ،  والشعوبازدراء حلقوق اإلنسان و  القاتلة واملميتة يف حالة استعالء واستخفاف إسرائيلي ملنظومة القانون الدويل
 يقوات االحتالل اإلسرائيل على قرار يدينالذي صوت  جملس حقوق االنسان  يفواليت كان اخرها اليوم ، الدولية ت اإلداان

اهليئة نداء  لبوات واملشاركني واجلماهري الذين حتي املشاركا، وإذ ويطالب مبحاسبتهم  على جرائمهم حبق املدنيني الفلسطينيني
وإذ جتدد حتذيرها ، ، وتعدهم ابلعمل اجلاد على فضح اجلرائم اإلسرائيلية وحماسبة مرتكبيهاملسريات العودة كسر احلصار الوطنية

لالحتالل اإلسرائيلي وقواهتا احلربية من سياسية اإلمعان يف استهدافها للمدنيني املتظاهرين سلمياً، وحتملها املسؤولية القانونية 
 :  الب مبا يليعن ذلك؛ فإهنا تسجل وتط

الدورة  يف تقرير جلنة التحقيق املستقلة، جملس حقوق اإلنسان بتبين ترحب بقرار التواصل الدويل اللجنة القانونية -1
بوصفة وثيقة قانونية جديدة وإضافية تربهن على اجلرائم  تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير ، وتدعو ايلاألربعني

اإلسرائيليني،  ويف الوقت الذي نشكر فيه الدول اليت  التزمت مببادئ العدالة الدولية اليت يرتكبها القادة واجلنود 
 ذات الوقت ندين والقانون الدويل والدويل اإلنساين بتصويتها اليوم لصاحل القرار بتين تقرير جلنة التحقيق ، فاننا يف

يت ضد القرار موقف الدول اليت متلصت من استحقاقاهتا األخالقية والقانونية  عرب االمتناع عن التصويت او التصو 
 . ييف التغطية على جرائم االحتالل اإلسرائيلاالمر الذي يعين مسامهتها 



 
 

والتواصل الدويل للهيئة الوطنية ملسريات  اللجنة القانونية 
 العودة وكسر احلصار

 
 
 

 

2من  2الصفحة   
 

السامية املتعاقدة على اتفاقية جنيف ابلقيام تطالب هيئة األمم املتحدة واألطراف والتواصل الدويل اللجنة القانونية  -2
مبسؤولياهتم األخالقية والقانونية حلماية حقوق الالجئني واملدنيني الفلسطينيني، واالسري واملعتقلني يف سجون 

 .االحتالل، والعمل اجلاد من أجل وقف قتل واستهداف املتظاهرين
القيادة الفلسطينية إبحالة جرائم االحتالل حبق املتظاهرين سلميا يف  تطالبوالتواصل الدويل اللجنة القانونية  -3

من ميثاق روما، وعدم  14مسريات العودة وكافة امللفات إىل احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة، وذلك مبوجب املادة 
جتدد ، العقابليني من االكتفاء إبحالة ملف االستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افالت اجملرمني اإلسرائي

مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة، الختاذ قرار عادل وسريع بفتح حتقيق جنائي يف اجلرائم 
  .اإلسرائيلية املرتكبة يف احلالة الفلسطينية

رفع اإلجراءات العقابية ف و وقتطالب الرئيس واحلكومة الفلسطينية للبدء الفوري بوالتواصل الدويل اللجنة القانونية  -4
واختاد التدابري كافة لتعزيز صمود املواطنني يف قطاع غزة ، غزة موظفي وموطين قطاع والغري قانونية املفروضة على

سيادة تطبيق اتفاقيات املصاحلة وتعزيز يئة املناخات الستعادة الوحدة الوطنية على أسس طالب الكل الوطين هبوت
 السياسية.القانون والشراكة 

واألطراف السامية املتعاقدة على اتفاقيات جنيف وكافة  تطالب اجملتمع الدويلوالتواصل الدويل القانونية اللجنة  -5
للتحرك على كل  والفلسطينيني يف كافة التجمعاتحركات التضامن مع الشعب الفلسطيين، املنظمات الدولية و 

مساءلة وحماسبة ومقاطعة وعزل دولة االحتالل أجل  والشعبية منالدبلوماسية واحلقوقية األصعدة القانونية والسياسية و 
ومحاية العدوان على قطاع غزة احلصار و سرائيلي و التصعيد اإل للفلسطينيني ووقفتوفري احلماية الدولية اإلسرائيلي و 

 .يا يف مسريات العودة وكسر احلصاراملتظاهرين سلم

ومجيع املهتمون ابلعدالة واإلنسانية واملدافعني عن حقوق  أحرار العاملحتث وتدعو اللجنة القانونية والتواصل الدويل أخرياً، 
، يف  30/3/2019فعاليات التضامن املختلفة يوم لتنظيم ، للتحرك والفلسطينيني يف كافة التجمعاتاإلنسان يف أحناء العامل 

ملطالبة حكومات العامل احلر إلجبار إسرائيل لوقف جرائمها  ؛ات العودة وكسر احلصار ذكري يوم األرض ومرور عام على مسري 
حبق املدنيني ، وإهناء اضطهادها للشعب الفلسطيين ودعم نضال الفلسطينيني العادل لرفع احلصار املفروض على قطاع غزة 

،  وقف سياسيات التمييز العنصري حبق فة الغربيةيف الض للعام الثاين عشر على التوايل، ووقف جرائم االستيطان االستعماري
أبهناء االحتالل وضمان حق العودة الالجئني الفلسطينيني  املناداة، ويد مدنية القدس، ووقف هت48الفلسطينيني يف مناطق 

 اً. ، مبا يكفل إهناء معاانة الشعب الفلسطيين املتواصلة منذ سبعني عام194وفق قرار 


