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 بيان صحافي
قوات االحتالل اإلسرائيمي تتعمد إستهداف  0٧ـالة الجمع في:  المجنة القانونية والتواصل الدولي

 العودة وكسر الحصاراألطفال المشاركين في مسيرات 
 

المجنة القانونية والتواصل الدولي لمهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تدين وتستنكر 
بشدة مواصمة قوات االحتالل اإلسرائيمي استهدافها لمفمسطينيين المشاركين في مسيرة العودة 

 07:11الساعة حتى حيث أنو ، "أطفالنا الشهداء" 0٧ال ة الجمع وكسر الحصار بقطاع غزة في 
تعمدت قوات  اإلسرائيمي استخدام القوة ، ٩109 اكتوبر 00 فقالموا الجمعةمن مساء اليوم 

النار االعيرة النارية والرصاص المعدني المغمف بالمطاط  عبر إطالق المفرطة بحق المتظاىرين 
وقد ىذا  . طفل ٩٩، من بينيم من المتظاىرين ٩9بة صاإ مما اسفر عن وقنابل الغاز تجاىيم، 

 .اصابة من مجمل االصابات كانت بالرصاص الحي ٩0 واشارت وزارة الصحة بأن
تحيى  والتواصل الدولي لمهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار المجنة القانونية 

نداء الييئة الوطنية لمسيرات العودة كسر الحصار،  لبواالمشاركات والمشاركين والجماىير الذين 
السممي لمفعاليات، واذا تعيد  الشعبي و حرصوا عمى الطابعوالمذين   ،( 78األسبوع )في وشاركوا 

التأكيد عمى أن استمرار قوات االحتالل الحربي اإلسرائيمي في استيداف المدنيين ، يعتبر بمثابة 
دولي والقانون الدولي اإلنساني، ومخالف لميثاق روما األساسي انتياك خطير لقواعد القانون ال

ذ تجدد تحذيرىا لالحتالل اإلسرائيمي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة،  وا 
وقواتيا الحربية من سياسية اإلمعان في استيدافيا لممدنيين المتظاىرين سمميًا، وتحمميا المسؤولية 

 فإنها تسجل وتطالب بما يمي : ذلك؛ القانونية عن 
 تيديدا استمراره يشكل الذي الظالم الحصار بإنياء طالبت التواصل الدولي المجنة القانونية -0

 ظروف وتحسين كريمة حياة بتأمين نطالب كما غزة، قطاع في الفمسطينيين األطفال لمستقبل
 الدولية القوانين كفمتيا التي حقوقيم أبسط من الحصار يحرميم الذين ألطفالنا والصحة التعميم

 .واإلنسانية
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2الصفحة  من   2 
 

 وانتياك الطفولة عمى االعتداء مسؤولية االحتالل حملت المجنة القانونية التواصل الدولي -٩
 بشع عدوان من يجري ما تجاه مسؤولياتيم بتحمل ومنظماتو العالم ونطالب الفمسطنيي الطفل حقوق

 .األطفال لحقوق وانتياكات
تقرير لجنة تقصي تدعو الي تنفيذ التوصيات الواردة في  القانونية التواصل الدوليالمجنة  -3

القيادة  وتطالب، ( لمجمس حقوق االنسان٩1الحقائق الدولية والذي جري اقراره في الدورة )
الفمسطينية بإحالة جرائم االحتالل بحق المتظاىرين سمميا في مسيرات العودة إلى المحكمة الجنائية 

شأنو ضمان عدم افالت  الذي مناالمر  روما،من ميثاق  0٩وذلك بموجب المادة  الدولية،
 .المجرمين اإلسرائيميين من العقاب

تطالب ىيئة األمم المتحدة واألطراف السامية المتعاقدة والتواصل الدولي المجنة القانونية  -٩
حماية وقف قتل واستيداف المتظاىرين و عمى اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتيم األخالقية والقانونية ل

 .المدنيين الفمسطينيين
ذ الدوليوالتواصل المجنة القانونية  -5 استعادة بالعمل من اجل تجدد مطالبتيا لمكل الوطني  وا 

وبمورة استراتيجية وطنية  والشراكة السياسيةالوحدة الوطنية عمى أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة 
تطالب ، فأنيا والتحديات الوطنية وباقي المخاطرومخرجات مؤتمر المنامة، لمواجية صفقة القرن 

توفير ، و غزةقطاع عن الرئيس والحكومة الفمسطينية لمبدء الفوري بوقف اإلجراءات العقابية 
االحتياجات اليومية لممواطنين الفمسطينيين، والتصدي ألي محاوالت لتكريس انفصال قطاع غزة 

والمقاومة  والعمل المشترك لتطوير وتعميم نموذج مسيرات العودة الكبرىعن الضفة الغربية، 
 .يمع االحتالل اإلسرائيم يالشعبية وتعظيم االشتباك السياسي والقانوني والدبموماس

واألطراف السامية المتعاقدة عمى  تطالب المجتمع الدوليالقانونية والتواصل الدولي المجنة  -6
دولة االحتالل مساءلة ومحاسبة ومقاطعة بالعمل عمى المنظمات الدولية اتفاقيات جنيف وكافة 
 ، ووقفقطاع غزةعن الحصار ورفع  ةجرائم الحرب اإلسرائيمي وقفاإلسرائيمي، والمطالبة ب

سياسيات التمييز و  االستعماري،جرائم االستيطان و  االحتالل،االنتياكات بحق االسري في سجون 
دة عو  وضمان المقدسة،االماكن  مدنية القدس وتيويد، ٩8العنصري بحق الفمسطينيين في مناطق 

 .09٩جئين الفمسطينيين وفق قرار لالوتعويض ا
 يــــــــــــــــــــــــانته


