
 
 

اللجنة القانونية والتواصل الدويل للهيئة الوطنية ملسريات  
 العودة وكسر احلصار

 
 
 

 

 2019/ 32م : لرقا
 ،2019 يوليو 26 التاريخ:

 بالتوقيت المحلي 17:00 ةالساع 
 

 بيان صحافي
 

قد سقط مئات الشهداء وأصيب اآلالف في مظاهرات مسيرات : الدولياللجنة القانونية والتواصل 
   متى يستيقظ المجتمع الدولي؟!!العودة، 

 
اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تدين وتستنكر 
بشدة مواصلة قوات االحتالل اإلسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة 

من مساء اليوم  17:00حيث أنه لغاية الساعة    .6٨ل ة االجمع وكسر الحصار بقطاع غزة في 
تعمدت قوات  اإلسرائيلي استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين  ٢01٩ يوليو 1٩فق المواالجمعة 

مما  النار وقنابل الغاز تجاههم، االعيرة النارية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط  عبر إطالق 
 ومسعفين وصحفيين ن أطفالمبالرصاص الحي  ٣٨، من ضمنهم موطن ٥٦ ةصاباسفر عن إ

 يرتدون شارات توضح طبيعة عملهم المدني.
تحيى المشاركات  والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار اللجنة القانونية 

في وشاركوا نداء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة كسر الحصار،  لبواوالمشاركين والجماهير الذين 
السلمي للفعاليات، واذا تعيد التأكيد على أن  الشعبي و حرصوا على الطابعواللذين   ،( ٦٨األسبوع )

استمرار قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي في استهداف المدنيين ، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد 
جنائية القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، ومخالف لميثاق روما األساسي الخاص بالمحكمة ال

وإذ تجدد تحذيرها لالحتالل اإلسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، 
فإنها اإلمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلميًا، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك؛ 

 تسجل وتطالب بما يلي : 
تقرير لجنة تقصي تدعو الي تنفيذ التوصيات الواردة في  التواصل الدولي اللجنة القانونية -1

القيادة الفلسطينية  وتطالب، ( لمجلس حقوق االنسان40الحقائق الدولية والذي جري اقراره في الدورة )
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2من  2الصفحة   
 

 الدولية،بإحالة جرائم االحتالل بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة إلى المحكمة الجنائية 
شأنه ضمان عدم افالت المجرمين  الذي مناالمر  روما،من ميثاق  14وذلك بموجب المادة 
 .اإلسرائيليين من العقاب

تطالب هيئة األمم المتحدة واألطراف السامية المتعاقدة والتواصل الدولي اللجنة القانونية  -٢
حماية المتظاهرين و وقف قتل واستهداف على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم األخالقية والقانونية ل

 .المدنيين الفلسطينيين
استعادة بالعمل من اجل تجدد مطالبتها للكل الوطني  وإذ الدوليوالتواصل اللجنة القانونية  -٣

وبلورة استراتيجية وطنية  والشراكة السياسيةالوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة 
تطالب ، فأنها والتحديات الوطنية وباقي المخاطرومخرجات مؤتمر المنامة، لمواجهة صفقة القرن 

توفير ، و غزةقطاع عن الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري بوقف اإلجراءات العقابية 
ت لتكريس انفصال قطاع غزة عن االحتياجات اليومية للمواطنين الفلسطينيين، والتصدي ألي محاوال

والمقاومة الشعبية  الضفة الغربية، والعمل المشترك لتطوير وتعميم نموذج مسيرات العودة الكبرى 
 .يمع االحتالل اإلسرائيل يوتعظيم االشتباك السياسي والقانوني والدبلوماس

واألطراف السامية المتعاقدة على  تطالب المجتمع الدوليالقانونية والتواصل الدولي اللجنة  -4
دولة االحتالل مساءلة ومحاسبة ومقاطعة بالعمل على المنظمات الدولية اتفاقيات جنيف وكافة 
 ، ووقفقطاع غزةعن الحصار ورفع  ةجرائم الحرب اإلسرائيلي وقفاإلسرائيلي، والمطالبة ب

سياسيات التمييز و  ستعماري،االجرائم االستيطان و  االحتالل،االنتهاكات بحق االسري في سجون 
دة عو  وضمان المقدسة،االماكن  مدنية القدس وتهويد، 4٨العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 

 .1٩4جئين الفلسطينيين وفق قرار لالوتعويض ا
تطالب الحكومة اللبنانية بالغاء قرار  وزير العمل اللجنة القانونية والتواصل الدولي  -٥

، كمان وتطالبها باحترام حقوقهم اإلنسانية واالقتصادية الالجئين الفلسطينيين في لبنانالمجحف بحق 
 إلى أرضهم. مالقاضي بعودته 1٩4إلى أن يتم تنفيذ قرار  األمم المتحدة رقم واالجتماعية والثقافية 

 انتهي


