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 تقرير فلسطين والشرق واالوسط للفترة

 1108 يونيو 01الي  8110 يناير 10من

 

 المقدمة: -أوال

 

فاقم االوضاع ت ويالحظ، االتحاد االفريقي عن كثب التطورات السياسية والميدانية في فلسطين المحتلة يتابع -1

لذين ا، تجاه المدنين العزل وجرائم االحتالل وتصاعد وتيرة العنف واالنتهاكات االسرائيلية، على االرض

ويستهجن  ،ون والشرعية الدوليةيخرجون في مسيرات سلميه معبرين عن مطالبهم الشرعية التي يضمنها القان

من خالل قناصة جيش االحتالل االسرائيلي  ،وتنفيذ االعدام الميداني بحقهمالقصدي المميت  حالة االستهداف

منتهكا بذلك كافة العهود ، على ٍمرآى ومسمع العالم، ع غزة وباقي االراضي الفلسطينيةعلى حدود قطا

 . والقانون الدولي االنساني انوالمواثيق الدولية الناظمة لحقوق االنس

 

اع وتيرة عالوة على ارتف، االفق السياسيفي حيث ان االوضاع الحالية في فلسطين المحتلة تشهد حالة انسداد  -2

ة المحتله ينيمنذ اعالن االدارة االمريكية نقل سفارتها لمدينة القدس الفلسط، العنف الممارس من قبل االحتالل

تعدى على كل المقررات ، القرار االمريكي الذي جانب الصواب، والذي نرفضه هذا. نهاية العام الماضي

وضع الحل ، والذي يتعارض مع االجماع الدولي حول وضعية القدس المحتلة، الخصوص الشرعية في هذا

وال حل ، دولة فلسطينية دون القدسل قبول حيث ال، على اساس حل الدولتين على المحكالسلمي للصراع 

ة االجراءات االمريكية ضد دول تصاعدأن كما . كعاصمة لدولة فلسطين القدس الشرقية باستثناءللدولتين 

في . قريبفي المنظور الينبأ بتراجع فرص تحقيق السالم  أصبح، ة االمريكية الحاليةفي ظل االدارفلسطين 

 الل .الدولة القائمة باالحت، السرائيلغياب وساطة امريكية يرفضها الفلسطينيون بسبب انحيازها المطلق 

 

 تستمر التجاوزات والممارسات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني من قبل قوات االحتاللفي هذه االثناء و -3

،وتزداد وتيرتها في ظل اطالق العنان لالحتالل االسرائيلي من قبل االدارة االمريكية وجماعات المستوطنين 

 طينيينالفلسالخناق على االدارة االمريكية وفي المقابل تضيق ، االنتهاكاتالحالية التي تتغاضى عن هذه 

 قرنفي اطار ما يسمى صفقة ال ابالشروط والظروف التي تنوي تقديمه لجرهم الى القبولوالقيادة السياسية 

كون سي أنهباصبح جليا للجميع  ، هذا التصورالتي تعطي تصور امريكي لحل الصراع الفلسطيني االسرائيلي

لقيادة هذا ما جعل او. متحيز للجانب االسرائيلي ومناقض للقرارات الشرعية الخاصة بالقضية الفلسطينية

 . والسماه بصفقة القرن الفلسطينية تصرح مسبقا برفضها لهذه الصفقة المنوي طرحها

  

 خطة ومصادرة االراضي بصفة ممنهجة لصالح، المستمراذ يتعرض الشعب الفلسطيني الى الحصار   -4

االستيطان االسرائيلي التوسعيه الهادفة الى تقطيع اوصال الدولة الفلسطينية الى كينتونات غير متواصلة 

وتهجير المواطنين من مناطق القدس الشرقية واالغوار ضمن اطار سياسية التطهير العرقي التي ، جغرافيا

 معازل يف الفلسطينين للسكان التام الفصل الى الوصول بغاية. الدولة القائمة باالحتالل، تنتهجها اسرائيل

عزل مدينة القدس عن محيطها مضاعفة االستيطان حول مدينة القدس ومحاولة و .عرقية أسس على سكنية

 هاالفصل. والتي بموجب واستكمال بناء جدار، العربي وخطة فصلها نهائيا بموجب جدار الفصل العنصري

م خاص في إطارها يطبق نظا، فصل عنصري فعلي )ابرتهايد (يعيش حالة سياسة  اصبح الشعب الفلسطيني



ASSEMBLY/AU/DRAFT/DECL….(XXXI) 

Page 2 

  

وهو . نصريع تمييزا على اساس باليهود ونظام خاص بالفلسطينين الذين يعيشون تحت احتاللها، متبعة بذلك

 . دولي والقانون الدولي االنسانيويشكل انتهاكا للقانون ال، أمر اليمكن السكوت عنه

 

ان حيث . لتامين حماية دولية للشعب الفلسطيني للتدخل العاجل المجتمع الدولي مدعوا اصبح وامام هذه الحالة -5

 ترك صورت واليمكن .الدولية القيم منظومة تجاه أخالقية تساؤالت يثيراصبح  استمرار هذا الوضع القائم حاليا

 االمن مجلس ندعو واننا .والمقدسات واالراضي السكان على اليومي التعدي هذا امام وحيدا الفلسطيني الشعب

اذ إجراءات إتخ على والعمل ،ةالدولي الحماية بتوفير فلسطين في الحالة تجاه بمسؤولياته القيام الى الدولي

دعوة اسرائيل للبدء بالمفاوضات طبقا لقواعد  في ضمان السالم واالستقرار في فلسطين من خالل حاسمة

ول تفضي للوص، زمني محدد وبرعاية دولية متعددة االطرافالشرعية الدولية والمبادرة العربية وفق سقف 

 .بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين 1691الى حل الدولتين وترسيم الحدود وفقا لحدود عام 

د حل يجاالسعي إل في والوسيطةاالدارة االمريكية والقوى الفاعله و في هذا الصدد نطالب المجتمع الدوليو -9

د الى استغالل مبادرة السالم التي تقدم بها الرئيس الفلسطيني محمو الفلسطينين واالسرائيلينمابين  للصراع

مقررات لمقترحا عادال لتحقيق السالم طبقا  تطرحوالتي ، عباس في خطابه امام مجلس االمن في شهر فبراير

قيقية ح بوجود رغبة نؤمناننا حيث . ومقررات االتحاد السابقة ذات الصلةلشرعية الدولية والمبادرة العربية ا

ستراتيجية ا والدبلوماسية التي تتخذ من المقاومة السلمية والمفاوضات، لقيادة الفلسطينيةللسالم من قبل ا

 وإجراءات سياساتبينما نالحظ . للوصول الى االستقالل وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

لحل الدولتين طبقا للشرعية الدولية ومبادرات بصراحة  الرافضة المتعنتةومواقفها ، الحكومة اإلسرائيلية

مصادرة و مستغلة هذا الجمود في العملية السلمية لتضاعف من االستيطان في اراضي دولة فلسطين. السالم

ا ي سعيهف، مغاير ض واقع جغرافي وديمغرافيوتهجير ساكنيها وفر ومحاولة تهويد المدينة المقدسة، اراضيها

 الدولتين. السالم طبقا لمبدا حلوالتي من شانها ان تنهي اي فرصه حقيقية لتحقيق . لفرض سياسية االمر الواقع

يجدد االتحاد االفريقي من خالل قمته الحالية التضامن مع حق الشعب الفلسطيني في نيل حريته واقامة دولته و -1

معتبرا أن السالم العادل . وعاصمتها القدس الشرقية 1691على حدود الرابع من حزيران لعام  المستقلة

لمحتلة ا نهاء االحتالل االسرائيلي لكامل االراضي الفلسطينية والعربيةالوالشامل هو الخيار االستراتيجي , 

لة في الوجود كدو , بما يؤمن احالل السالم واالمن في المنطقة وبما يمكن فلسطين من اثبات حقها1691 عام

النبياء والرساالت والحضارات التي تاريخ االنسانية والديانات ومهد امحورية في المنطقة تجمع كثير من 

 يجب ان يحافظ عليها العالم.

 

 :يطاناالستو االوضاع في القدس المحتلة -ثانيا

في لنكبه. في ذكرى ا وتنفيذه المحتلةاإلعالن األمريكي األخير القاضي بنقل السفارة االمريكية الى القدس  ان -8

 2334( و1681) 418( و1681) 419انتهاك صارخ لقرارات مجلس األمن، بما في ذلك القرارات 

في رسالة  التي سبق وقدمتتعهدات االمريكية شكل تجاوزا للشرعية الدولية وقراراتها وال ( 2119)

واجراءا متمردا على ، دوليعدا عن كونه انتهاكا جسيما للقانون ال، 2111سنة للجانب الفلسطيني  التطمينات

مباشر على الشعب الفلسطيني وحقوقه  شكل تعديأسس ومرتكزات ومواثيق المنظومة الدولية. أن هذا القرار 

مكافأة لالحتالل على انتهاكاته وجرائمه، خاصة انه يتزامن يعد ت الوطنية العادلة والمشروعة، وفي ذات الوق

 . طيني والمستمرة الى حينهمع ذكرى النكبة التي حلت بالشعب الفلس
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 ،يجدد االتحاد االفريقي رفضه لهذا االعالن الذي سبق واعتبره عقبة حقيقية امام تحقيق السالم في المنطقة -6

وتحويل االجماع الدولي على رفضه الى آليات ، وتبعاته رفض هذا اإلعالن بتاكيدالمجتمع الدولي  ويطالب

لشرقية الدول اعترافها بأن القدس ا كافة وتاكيد، الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني عملية لحماية السالم وحل

لدول ا جميع وامتناعالمحتلة هي جزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين، 

لما لهذا االجراء من اثر عميق على أنهاء فرصة السالم على اساس مبدأ ، عن نقل سفاراتها الى مدينة القدس

 في المنطقة من سياسي الى ديني . وتحويل الصراع وعلى اشعال فتيل الحرب الدينية. حل الدولتين

ة رة األمريكياليها، وتصريحات أركان االدا االمريكيةسفارة النقل و بشأن القدس، األمريكي اإلعالنهذا  أن -11

لالحتالل وإنتهاكاته وسياساته، شجعت حكومة اليمين في اسرائيل على تسريع خطواتها الهادفة الى  الُمنحازة

تغيير الواقع القائم في المدينة المقدسة وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، بما يؤدي الى قطع الطريق على 

وهذا يستدعي من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية .للصراع على أساس حل الدولتينأية حلول سياسية 

مة الحكو . حيث انقدسالخاصة في مدينة ، المشاريع التهويديه اتخاذ إجراء عاجل للتصدي لهذهالمختصة 

سارع اإلستيطان لت اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعتبر المواقف األمريكية المنحازة بمثابة ضوء أخضر

في األرض الفلسطينية المحتلة، وتهويدها وصوالً الى رسم خارطة المصالح اإلسرائيلية النهائية في أرض 

 دولة فلسطين وفرضها كأمر واقع ُمسلم به وغير قابل للتفاوض. 

مال من شعلى مشاريع استيطانية ضخمة من قبل الحكومة االسرائيلية مصادقات ال إثر هذا اإلعالن تتابعت -11

دينة معلى بناء مدينة للمستوطنين قرب عن موافقته وزير الداخلية االسرائيلي  بها، حيث اعربالضفة الى جنو

وش )غ التجمع االستيطانيو (غيلو)وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة  3111قلقيلية، والمصادقة على بناء 

تواكبها عمليات ضخمة من شق الطرق االستيطانية هذه الهجمة االستيطانية . جنوب القدس المحتلة، عتصيون(

لى إقامة ا ويؤدي ،يخلق تواصال بين المستوطنات المختلفة نية، وهو من شأنه انعلى امتداد االرض الفلسطي

دولة للمستوطنين متصلة جغرافية بالعمق االسرائيلي، وفي ذات الوقت يغلق الباب نهائيا أمام قيام دولة 

 .اةفلسطينية قابلة للحي

في شهر فبراير صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على )مشروع قانون اقتطاع رواتب الشهداء  -12

قررت لجنة التشريعات الوزارية دعم مشروع قانون يسمح بسحب اقامات المقدسيين و واالسرى الفلسطينيين(،

لتي أطلقها ق أيضاً تأتي الحملة افي اطار مخططات التهجير القسري للفلسطينيين من القدس المحتلة. وفي السيا

الحزب الحاكم في اسرائيل، الداعية الى )فرض السيادة( االسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية 

ي يخ(. هذا يأتي فتحت شعار )متحدون من أجل السيادة، والليكود يصنع التار، وضم منطقة األغوار المحتلة

مينية الحاكمة على طرح مشاريع القوانين الهادفة الى فرض السيادة ظل التنافس بين أركان األحزاب الي

 االسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة

على تطبيق القانون اإلسرائيلي على المؤسسات  12/12/2118تاريخ بصادق الكنيست اإلسرائيلي كما  -13

وانين المحتلة، هذا القانون يُعتبر حلقة في سلسلة القاألكاديمية في المستوطنات الجاثمة باألراضي الفلسطينية 

التميزية العنصرية في سياق سياسة إحتاللية معلنة ترمي إلى الضم التدريجي ألجزاء واسعة من الضفة الغربية 

، المحتلة ى إقليم دولة فلسطينحيث أن مد الوالية التشريعية للكنيست اإلسرائيلي عل .تلة لدولة اإلحتاللالمح

الصادر  2334بر انتهاكا جسيما لكافة قرارات الشرعية الدولية وأخرها قرار مجلس األمن الدولي رقم يعت

قانون الدولي اإلنساني، والتي تلزم سلطات لل الناظمة، وانتهاكا لكافة المعاهدات الدولية 2119في كانون أول 

قر به ففي الوقت الذي ي .ي اإلقليم المحتلالدولة القائمة باالحتالل بواجب احترام النظام القانوني السائد ف
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الكنيست هذا القانون، تصعد سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي من حمالتها ضد المنهاج الفلسطيني والمدارس التي 

تعتمده في القدس الشرقية المحتلة، وتواصل حربها على المؤسسات األكاديمية، وحصارها ومحاولة عرقلتها 

طينية بمستوياتها كافة، هذا باإلضافة إلى عمليات هدم المدارس وحرمان مئات األطفال للمسيرة التعليمية الفلس

 .والطلبة الفلسطينيين من مقاعد الدراسة

محكمة اإلحتالل العليا نهاية شهر ابريل الماضي تهجير سكان التجمع البدوي في الخان األحمر شرق  قررت -14

ذا همدينة القدس المحتلة، لتنفيذ جريمة التهجير القسري الواسعة للتجمع، وهدم مساكنه والمدرسة الوحيدة فيه ،

قدس لاالستيطان في المنطقة الشرقية لمخططات إستعمارية إستيطانية هدفها توسيع وتعميق  القرار ياتي ضمن

الحد  عميق االستيطان الرامية الىوإستمراراً لعمليات تهو يعد إجراء إستعماري والمحتلة باتجاه البحر الميت. 

ج( على طريق تهويدها، وهذا ما تؤكده المعطيات التي مناطق الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة ) من

وجمعيات حقوق االنسان بما فيها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية  تنشرها المنظمات األممية

)أوتشا(، التي تشير في تقاريرها الدورية الى حقيقة أن سلطات اإلحتالل االسرائيلي تخصص نظرياً فقط أقل 

 ج( للتوسع والتطور الفلسطيني .مناطق من مساحة االرض الفلسطينية المحتلة المصنفة ) %1من 

اطق نتواصل الحكومة االسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تماديها في تعميق وتوسيع اإلستيطان في الم بينما -15

مخططات إستيطانية في شمال القدس وبالتحديد في منطقة قلنديا ومحيطها،  يتم تنفيذ حيث. المصنفة )مناطق ج(

وحدة استيطانية جديدة في  411ومخططات بناء أكثر من  )تل تسيون(وعمليات التوسع الجارية لمستوطنة 

المستوطنة المذكورة، هذا باالضافة الى ما يجري من تحضيرات تقوم بها المؤسسات االستيطانية للمصادقة 

(، والذي يغلق البوابة الشرقية للقدس ويعزلها تماما E1على إطالق المشروع االستيطاني الضخم المسمى )

يني، بشكل يتزامن أيضا مع عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من مدينتهم عن محيطها الفلسط

وفي  ،ويهدف هذا المشروع الى تدعيم التواصل الجغرافي للمستوطنات المقامة في القدس. ازلهمالمقدسة ومن

زل القدس تماما وع ،نتونات مغلقه غير قابلة للتوسعالمقابل عزل البلدات الفلسطينية في محيط القدس في كي

 . عن الضفة الغربية

وم بها التي تق وبحماية ودعم وتشجيع الحكومة اإلسرائيلية وأذرعها المختلفة، تتصاعد العمليات اإلرهابية -19

جماعات يهودية متطرفة ضد المواطنين الفلسطينيين العُزل وأرضهم وممتلكاتهم في تكامل واضح لألدوار 

لمستوطنين المسلحة، ففي الوقت الذي تقوم قوات اإلحتالل بالسيطرة فيه على بين جيش اإلحتالل وميليشيات ا

مئات الدونمات الفلسطينية بهدف تخصيصها لإلستيطان في وضح النهار، تقوم الميليشيات االستيطانية 

” لةبرد“باإلعتداء على الممتلكات الفلسطينية وتخريبها، كان آخرها ما أقدمت عليه قوات اإلحتالل في قرية 

باألغوار الشمالية من تجريف واسع لمئات أشجار الزيتون والمحاصيل المختلفة في أرض فلسطينية مهددة 

 دونماً. 35بالمصادرة تبلغ مساحتها 

اإلعتداء على مقبرة باب قامت قوات االحتالل ب، االحياء منهم واالموات،وفي انتهاك لحرمة الفلسطينين  -11

وإقتطاع الجزء الشمالي الشرقي منها كمقدمة لتهويده بالكامل لصالح مشاريع الرحمة االسالمية التاريخية 

 ماكتمهيداً لبناء مشروع القطار الُمعلق في باب األسباط. ي العنصرية في المدينة المقدسة، التوسع اإلستيطان

 القدس في مدينة "الشعانين أحد "سلطات االحتالل اإلسرائيلي بمنع رفع العلم الفلسطيني خالل مسيرة قامت

دليل على ما يتعرض له الشعب  اركين في المسيرة وذلك يشكلواالعتداء بالضرب على المش ،المحتلة

الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه من قمع وتنكيل وعدوان متواصل، وتضييقات مستمرة على حريته في الوصول 

ويعكس أيضا حجم التمييز العنصري الذي تمارسه سلطات االحتالل بحق المسيحيين . إلى األماكن المقدسة

والمسلمين، الذي يشمل أيضا االعتداءات المتكررة على دور العبادة نفسها، وهو ما يحدث بشكل يومي ضد 

https://www.alaraby.co.uk/society/2018/3/25/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://www.alaraby.co.uk/society/2018/3/25/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/3/19/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/3/19/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/3/19/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9
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الل تكان اخرها محاولة فرض سلطة االح، الكنائس والمساجد، وفي مقدمتها كنيسة القيامة والمسجد األقصى

 للضرائب على الكنائس وممتلكاتها في القدس المحتلة.

شدد االجراءات القمعية والتنكيلية بالمواطنين الفلسطينيين العُزل على الحواجز، وإغالق الطرق على امتداد توت -18

حيث يتم نشر تعزيزات عسكرية ، الضفة الغربية المحتلة، من شمالها الى جنوبها،خاصة في مدينة القدس

في القدس الشرقية المحتلة وشوارعها وأزقتها، وغيرها من اإلجراءات القمعية كجزء من العقوبات إضافية 

بهدف التضييق المستمر على ظروف حياتهم وتهجيرهم من ، الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني

 كان اخرها قراروالتي ، ات الحكومية االسرائيلية ضد مواطنين القدسقرارالهذا باالضافة الى . اراضيهم

في المجلس  القاضي بسحب هوية نواب القدس الثالثة 26/14/2118وزير الداخلية االسرائيلية بتاريخ 

ووزيرها األسبق بحجة )عدم الوالء إلسرائيل(، كجزء ال يتجزأ من سياسة االحتالل الهادفة الى التشريعي 

 .تفريغ المدينة المقدسة من مواطنيها الفلسطينيين

 تدير نظاما قانونيا من مستويين في الضفة الغربية، يوفر معاملة تفضيلية للمستوطنيناصبح جليا ان إسرائيل و  -16

 يشكل هذا النظام نظام فصل عنصري ) ابرتهايد(.، اإلسرائيليين ويفرض شروطا قاسية على الفلسطينيين

منزال وممتلكات  381اإلسرائيلية  دمرت السلطات، وفي الوقت الذي تتوسع فيه المستوطنات بوتيرة متصاعدة

شخصا قسرا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كجزء من  588أخرى، ما أدى إلى تشريد 

. ينيينتقريبا جميع طلبات تصاريح البناء المقدمة من الفلسط اسرائيل ترفض الممارسات التمييزية التي بموجبها

آالف  911اإلدارية واإلسكان والتعليم والرعاية الطبية لنحو  واصلت إسرائيل توفير األمن والخدماتو

لي يحظر القانون اإلنساني الدو في حين ير مشروعة في الضفة الغربية،مستوطن يقيمون في مستوطنات غ

 .على قوة االحتالل نقل مدنييها إلى األراضي المحتلة

 91في و لك مستحيال، في القدس الشرقيةيصعب على الفلسطينيين الحصول على تصاريح بناء، إن لم يكن ذو -21

يين إلى دفع ذلك الفلسطين. ئة من الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية الحصرية )المنطقة ج(ابالم

تشييد مساكن وبنى تجارية معرضة باستمرار لخطر الهدم أو المصادرة من قبل إسرائيل على أساس أنها غير 

ويتمتع الفلسطينيون في هذه المناطق بإمكانية الحصول على المياه والكهرباء والمدارس والخدمات  شرعية.

 .أكثر تكلفة من الخدمات نفسها التي توفرها الدولة للمستوطنين اليهود هناكو بصفة محدودةالحكومية األخرى 

ل القومية( العنصري، الذي يفرق بشكعلى ما يسمى )قانون بالقراءة األولى الكنيست اإلسرائيلي  صادقكما  -21

يعتبر إسرائيل الوطن القومي  قانون القومية. الفلسطينينوتمييزي ضد أصحاب األرض  عنصري

ورة يشكل خط هذا القانوندون غيره  حق تقرير المصير حق لليهود فقطو، والقدس عاصمة إسرائيل لليهود

 تؤكد علناً تكريس نظام الفصل العنصري من وهذه المصادقةبالغة في أبعاده وداللته االستعمارية التوسعية، 

حيث انه يهمش كل ما هو عربي وفلسطيني ويتناقض مع القوانين الدولية  قبل اسرائيل الدولة القائمة باالحتالل.

كونه ، من جهة ثانية واإلرهابويغذي مفاهيم الحرب الدينية في المنطقة . ومبادئ حقوق االنسان من جهة

 . طابع الديني على الصراعيضفي ال

لعام  2334للمجتمع الدولي الحرص علي تنفيذ قرار مجلس األمن رقم  إزاء هذه االنتهاكات نجدد دعوتناو -22

 ،والذي أكد أن االستيطان اإلسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السالم، (2119)

بما في  ،لجميع األنشطة االستيطانية في األرض الفلسطينية المحتلةمطالبة إسرائيل بالوقف الفوري والكامل و

. قدسةالمدينة الم دبلوماسية في القدس او نقلها الى كذلك االمتناع عن انشاء أي بعثةو ،ذلك القدس الشرقية

، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان 1691حدود الرابع من يونيو علىوعدم االعتراف بأي تغييرات 

 من خالل المفاوضات.

 :عملية السلميةوال الوضع السياسي -ثالثا
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وإزداد هذا . ةالسياسي وتوقف للمفاوضات، يشهد الوضع السياسي للصراع االسرائيلي الفلسطيني جمود حاليا -23

لجانب االسرائيلي بإعالنها حول لصالح ا مريكية التي كرست اوضاع احاديةاالجراءات االجراء  الجمود

ة األمريكية أن اإلدار. وفي المقابل شكلت ضغوطا وهجوما على القيادة السياسية الفلسطينية، القدسوضع مدينة 

يتبناها الموقف االسرائيلي المناهض للشرعية الدولية والقانون  الحالية تعمل على التماشي مع السياسية التي

افة اض. ناسق مع السياسية االسرائيليةنمطية اداء مستمرة مت حيث اظهرت اجراءات االدارة االمريكية .الدولي

 كما قطعت مساعداتها. ق مكتب منظمة التحرير بواشنطناالدارة االمريكية اغال اعلنت، القدس إلعالن

مليون  91مليون دوالر الى  311وخفضت المساعدات المخصصة للفلسطينين من ، روانوالمخصصة لال

عن الحالة الوصفية والقانونية لألرض الفلسطينية المحتلة منذ  األرض المحتلةسقاط مصطلح إتم و، دوالر

، عند وصف 2111تقرير وزارة الخارجية األمريكية لحالة حقوق اإلنسان في العالم لعام في  1691العام 

ي كما تم تنفيذ نقل السفارة االمريكية الى مدينة القدس ف. الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة

 . الذكرى السبعين للنكبة

رغبة إسرائيلية لتعميق الفجوة بين الجانبين الفلسطيني واألمريكي، وسياسة إسرائيلية هادفة الى تحميل  هناكو -24

واعد تجلت في محاولة تغيير ق. الطرف الفلسطيني المسؤولية عن الفشل المتواصل إلطالق عملية سالم جدية

نياهو، واإلنقالب على المفاهيم المعتمدة دولياً في مرجعيات عملية السالم، اللعبة السياسية التفاوضية من قبل نت

، حين طالب الجانب الفلسطيني بما وصفه )اإلعتراف و على إعالنه في تصريحاتهوفي المقدمة ما تجرأ نتنياه

حمود مباألمر الواقع(، هذا باالضافة الى حملة تحريض إسرائيلية واسعة النطاق ضد الرئيس الفلسطيني 

تقوم به اسرائيل على أرض الواقع من تغييرات عميقة تستهدف ما  انو عباس وخطاباته ومواقفه المعلنة.

قضايا الحل النهائي تشمل األرض وأصحابها، في محاولة احتاللية متواصلة لحسم تلك القضايا من طرف 

 المحتلة ومحيطها.واحد وبقوة االحتالل، وبشكل خاص التغييرات الحاصلة في القدس الشرقية 

 للعب دور الوسيط النزيه في المفاوضات اعلنت القيادة الفلسطينية بعدم اهلية الواليات المتحدة االمريكية -25

. اليها وتنفيذ نقل السفارة ا بموجب اعالنها حول القدسوان االدارة االمريكية قد عزلت نفسه، مابينها واسرائيل

. ة القرنيطلق عليها صفقمريكية للسالم في الشرق االوسط والتي المبادرة اال ضت القيادة الفلسطينيةورف

 وفقا لمرجعيات اوضات سالم قادمة مابين الطرفينمف أليوطالبت القيادة برعاية دولية متعددة االطراف 

 . الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

خطة عادلة للسالم مستنده الى مقررات في شهر فبراير قدم الرئيس الفلسطيني في خطابه امام مجلس االمن  -29

ذي ، ويشكل هذا الخطاب الالشرعية الدولية واالجماع الدولي في رؤيته لحل الصراع طبقا لمبدا حل الدولتين

دفعة قوية لتجديد فرص تحقيق السالم بين الجانبين  ألقاه السيد الرئيس محمود عباس أمام مجلس األمن

ي وان فرصة السالم الحقيقية الت المفاوضات على أساس حل الدولتين،االسرائيلي والفلسطيني عن طريق 

ينبغي التفاعل معها بشكل ايجابي، خاصة فيما يتعلق ، الرئيس محمود عباس أمام مجلس األمن وفرها خطاب

تنص الخطة على حيث  .بتوسيع دائرة الرعاية الدولية لعملية السالم، وتحقيق إلتزامها المتوازن بمرجعياتها

 -ما يلي: 

، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم 2118إلى عقد مؤتمر دولي للسالم في منتصف العام  الدعوة أوالً:  -21

بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين، واألطراف اإلقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء 

ر باريس للسالم أو مشروع المؤتمر في موسكو كما مجلس األمن الدائمين والرباعية الدولية، على غرار مؤتم

 ، على أن يكون من مخرجات المؤتمر ما يلي:1851دعا له قرار مجلس األمن 

قبول دولة فلسطين عضواً كامالً في األمم المتحدة، والتوجه لمجلس األمن لتحقيق ذلك؛ آخذين بعين  (أ

 الحماية الدولية لشعبنا.، وتأمين 2112لسنة  16/91االعتبار قرار الجمعية العامة 
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 .1691تبادل االعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود العام  (ب

تشكيل آلية دولية متعددة األطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم  (ج

؛ والمياه، واألسرى()القدس، والحدود، واألمن، والمستوطنات، والالجئين،  حسب اتفاق أوسلو للسالم

ة، ضمن فترةٍ زمنيٍة محدد، وذلك إلجراء مفاوضات ملتزمةً بالشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه

 مع توفير الضمانات للتنفيذ.

خالل فترة المفاوضات، تتوقف جميع األطراف عن اتخاذ األعمال األحادية الجانب، وبخاصة منها تلك  ثانياً: -28

، وعلى رأسها وقف 1663( من اتفاق أوسلو للعام 31لحل النهائي، حسب المادة )التي تؤثر على نتائج ا

وتجميد القرار الذي  ، وبما فيها القدس الشرقية،1691النشاطات االستيطانية في األرض المحتلة منذ العام 

ن ذات ميعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل، ووقف نقل السفارة األمريكية للقدس، التزماً بقرارات مجلس األ

ها ب ، وكذلك عدم انضمام دولة فلسطين للمنظمات التي التزمت بعدم االنضمام418، 419وبخاصة ، الصلة

 ً  منظمة ومعاهدة. 511منظمة دولية من أصل  22وهي ، سابقا

يتم تطبيق مبادرة السالم العربية كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل التفاق سالم بين  ثالثاً: -26

 األسس المرجعية ألية مفاوضات قادمة وهي: تكون وفي هذا اإلطار نيين واإلسرائيليين.الفلسطي

وبما يشمل قرارات مجلس األمن ، االلتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة -

 ، و"مبادرة السالم العربية، واالتفاقيات الموقعة.2334وصوالً للقرار  338، 242

الدولتين" أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسالم إلى جانب دولة مبدأ "حل  -

؛ ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود 1691إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 

 المؤقتة.

 قبول تبادل طفيف لألرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين. -

 القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وتكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثالث.  -

 ضمان أمن الدولتين، دون المساس بسيادة واستقالل أي منهما، من خالل وجود طرف ثالث دولي.  -

ً لمبادرة 164حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين الفلسطينيين على أساس القرار  - السالم ، وفقا

 العربية واستمرار االلتزام الدولي بدعم وكالة األونروا لحين حل قضية الالجئين.

 

)دورة القدس وحماية الشرعية ( حيث  23عقدت القيادة الفلسطينية المؤتمر الوطني الفلسطيني في دورته ال  -31

 هم مخرجاته :وكان ا. تم انتخاب المجلس المركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

على  بتعليق االعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، تكليف المجلس للجنة التنفيذية للمنظمة  -

 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية، ووقف االستيطان. . 91حدود الرابع من حزيران 

 والالجئين والمستوطناتورفض إسقاط ملف القدس ، رفض الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة  -

والحدود، وغيرها، تحت أي مسمى بما في ذلك ما يروج له مثل )صفقة القرن( وغيرها من الطروحات 

 .الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السالم، وااللتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية

ا ة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بمانهاء العمل بالفترة االنتقالية التي نصت عليها االتفاقيات الموقع -

 .انطوت عليه من التزامات 

ه والتحرر بكافة أشكال وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه األخيرتين بوقف التنسيق األمني  -

من عالقة التبعية االقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس االقتصادي، بما في ذلك المقاطعة االقتصادية 

 .الحتالللمنتجات ا



ASSEMBLY/AU/DRAFT/DECL….(XXXI) 

Page 8 

  

فلسطين في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية  األولوية الملحة إلنجاز إنهاء االنقسام وعلى وحدة أرض -

 .فال دولة في غزة وال دولة بدون غزة

على أساس قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، ، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الوطني المجلس اودع -31

وتمكين دولة فلسطين من انجاز استقاللها وممارسة سيادتها الكاملة على أرضها بما  من أجل إنهاء االحتالل

 .1691فيها القدس العاصمة على حدود الرابع من حزيران 

 

 ،عن مسعاها في الترشح لعضوية مجلس األمن -السلطة القائمة باالحتالل –من جهة اخرى تراجعت إسرائيل  -32

ذا .ه والقيم اإلنسانية، واعماال للقانون الدولي وميثاق األمم المتحدة للمبادئوهذا التراجع يعد انتصارا 

ضوية للتنافس على ع -السلطة القائمة باالحتالل -يؤكد بما ال يدع مجاال للشك عدم أهلية اسرائيل االنسحاب

 لدولا بمساعدة، وقد نجحت الجهود الفلسطينية .ى تحقيق السلم واألمن الدوليينمجلس األمن الذي يسعى إل

في إفشال أي مساندة حقيقية لهذا الترشح الباطل قانونيا واخالقيا وإنسانيا الصديقة وعلى رأسها الدول االفريقية 

وعرض كافة القرارات الصادرة عن الجمعية ، من خالل فضح انتهاكات االحتالل في االراضي الفلسطينية

 يل عن قبولها وتنفيذها .والتي امتنعت اسرائ، المتحدة ومجلس األمن لألممالعامة 

 

 الوضع الميداني : -رابعا

ئمة قامت من خالله إسرائيل، السلطة القا استعماريٍ بقوة السالح ح تحت نير احتاللال تزال دولة فلسطين ترز -33

باالحتالل، على مدى السنوات الخمسين الماضية بفرض سياساٍت عنصريٍة وتمييزيٍة ضد المواطنين 

مواجهة هذا الواقع والممارسات العنصرية والتمييز واسع االنتشار يمثل أولوية اليمكن إن والفلسطينيين. 

تأجيلها، وال يمكن أن يُطلب من أي شخص أن يتهاون مع العنصرية وما تولده من عنف وظلم. وهنا تقوم 

ا في تقرير حق شعبهدولة فلسطين بالمواصلة في استخدام جميع األدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة إلنجاز 

 .المصير والحرية وتوفير حياة كريمة خالية من القمع والعنصرية أسوةً بباقي شعوب العالم

ييز موعلى أساس مسؤولية وإلتزام القيادة الفلسطينية بحماية حقوق وحياة الشعب الفلسطيني من العنف والت -34

تها دولة عضو في اتفاقية القضاء على بصف، 2118نيسان/ابريل  23العنصري، تقدمت دولة فلسطين بتاريخ 

 تحدة المعنيةاألمم الم كافة أشكال التمييز العنصري، بشكوى ضد إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، إلى لجنة

 ً  مع واجبها بحماية مواطنيها من التمييز باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وذلك تماشيا

األخرى التي تنتهك التزامات الدول األعضاء في اتفاقية القضاء على كافة أشكال  والممارسات والسياسات

 .التمييز العنصري

وهناك احتجاجات ومسيرات في كافة محافظات الوطن فلسطين منذ ، ض تصعيدااذ تشهد االوضاع على االر -35

صب من خالل ن االقصىمنتصف العام الماضي على اثر محاولة السلطات االسرائيلية السيطرة على المسجد 

بحمالت االعتقال الجماعية والفردية التي  واجهتها قوات االحتالل، كاميرات المراقبهو كترونيةلالبوابات اال

ن سمبر منذ اعاليفي د نهاية العام الماضي تكثفت هذه االحتجاجات، طالت المنتفضين في شوارع القدس

ة عالو، المدن الفلسطينية ةالمندده بهذا االعالن في كافظاهرات وخرجت الم، االدراة االمريكية حول القدس

 االحتجاجات في العواصم العربية واالسالمية .وعلى المظاهرات 

ي ف، سلمية اتانطلقت مسيرات العودة الكبرى، مسير، بمناسبة ذكرى يوم االرض 2118مارس  31ومنذ  -39

استخدمت فيه الرصاص الحي  يفبقمع عنوتصدت قوات االحتالل لهذه المسيرات في انطالقها ، قطاع غزة

إقدمت سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي على تشديد تعليمات حيث . من قبل القناصة العدام المتظاهرين السلمين
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إطالق الرصاص الحي على أبناء الشعب الفلسطيني المشاركين في المسيرات السلمية، وتجديد أوامر اإلعدام 

. جنود المتواجدين على الحدود إستباحة الدم الفلسطيني وفقاً لتقديراتهم الميدانيةالميداني التي تبيح للقناصة وال

وتفاخر رئيس الوزراء االسرائيلي وأركان ائتالفه بجنود االحتالل وقناصته لما ارتكبوه من مجزرة حقيقية 

المواطنين جريح من  1511شهيداً وأكثر من  11التي راح ضحيتها ، 31/13/2118يوم الجمعة الموافق ل 

وتوالت االعدامات الميدانية واستهداف . سلمية في قطاع غزة الفلسطينيين العُزل الذين خرجوا في مظاهرات

 المتظاهرين بشكل يومي .

سيرات العودة الكبرى بمحاذاة الشريط الحدودي خرجت م، للنكبة 11في الذكرى ال  14/15/2118وفي يوم  -31

، اليوم في نفس على نقل السفارة االمريكية الى مدينة القدس المحتله جاجاتتوتزامنت مع االح، مع قطاع غزة

ان بهجمة عسكرية ظالمة ضد السكوقامت سلطات االحتالل . وهو توقيت مستفز لمشاعر العرب والفلسطينين

كل وهو االمر الذي ش. تسببت بمذبحة في صفوف المتظاهرين، المدنيين المحتجين في قطاع غزة المحاصر

سيم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون اإلنساني الدولي واألحكام ذات الصلة المتعلقة بحماية المدنيين انتهاك ج

 نسبة كبيره منهم من االطفال.، جريحا 2511سقط عن هذه الهجمة أكثر من ستين شهيدا و .في النزاع المسلح

الفلسطينيين العزل، الذين يدافعون عن من قبل جيش االحتالل بحق المتظاهرين  االجراميالقمع هذا ان  -38

أراضيهم ومنازلهم وحقوقهم، وفي ظل استخدام اإلحتالل للقوة المميتة في مواجهة هذه التظاهرات السلمية، 

يعد تحدي صارح  كأسلوب لردع وإخافة وإرهاب المواطنين لمنعهم من الخروج للدفاع عن حقوقهم وحياتهم.

لمحاكمة االمسائلة ووقية العالمية. ويرتقي الى جرائم الحرب التي تستوجب للقانون الدولي والمنظومية الحق

 2111من المتضاهرين السلمين منذ االعالن االمريكي بشان القدس في ديسمبر  إذ استشهد. لنظام االحتالل

التي المجتمع الدولي عدم السماح بمثل هذه المذابح  وعلى. جريح 1511اضافة لحوالي ، شهيد 111 اكثر من

هي مسألة و .ترتكب ضد الشعب الفلسطيني دون عقاب وبتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني األعزل

يين وإلنقاذ أرواح المدن، أساسية للمحافظة على القواعد والمعايير الدولية والمعايير األخالقية الدوليةو ملحة

 السالم عادل.  ضئيلة لتحقيق فرصة األبرياء ومنع انهيار الوضع من أجل إنقاذ ما تبقى من

ألشخاص تقييد حركة او واصلت الحكومة اإلسرائيلية فرض قيود صارمة وتمييزية على حقوق الفلسطينيين -36

وتسهيل النقل غير القانوني للمواطنين اإلسرائيليين إلى المستوطنات في الضفة ، والبضائع من قطاع غزة وإليه

وتفرض قيود تحّد من  قها الفعلي على مدى عقد من الزمن لغزة،الغربية المحتلة. وتواصل إسرائيل إغال

إمدادات الكهرباء والمياه، وتقيد إمكانية الحصول على الرعاية الطبية والفرص التعليمية واالقتصادية، وتديم 

 .مليون نسمة على المساعدات اإلنسانية 1.6بالمئة من سكان غزة البالغ عددهم  11الفقر. اذ يعتمد حوالي 

ان استمر إغالق إسرائيل شبه الكامل لقطاع غزة، ال سيما القيود المفروضة على حركة األشخاص والبضائع  -41

ضفة الو الصادرة اذ يقتصر السفر عبر معبر إيريز، وهو معبر الركاب الذي يربط غزة بكل من إسرائيل

. هممرافقيعني في الغالب المرضى وعلى ما يسميه الجيش اإلسرائيلي "حاالت إنسانية استثنائية"، ما ي، الغربية

ادة بناء عمليات إعلكما اعاقت القيود اإلسرائيلية المفروضة على تسليم مواد البناء إلى غزة ونقص التمويل 

. 2114وحدة سكنية تضررت بشدة أو دمرت خالل العملية العسكرية اإلسرائيلية في غزة خالل  11,811

 .بال مأوى  م مشردينألف شخص فقدوا منازله 26وما زال نحو 

والجدار  نقاط التفتيش كة الفلسطينيين من خاللفرضت إسرائيل قيودا مشددة على حروفي الضفة الغربية  -41

قبل  متعمد من ويتلقى الفلسطينيون سوء معاملة واذالل، واالغالقات المستمرة للمناطق والطرقات الفاصل

حجة عدم وب. لتضييق على ظروف حياتهم المعيشيةبهدف ا، المعابر ونقاط التفتيش ىعلسلطات االحتالل 

غرق وقتا على اللجوء إلى الطرق االلتفافية التي تستاقتراب الفلسطينيون من المستوطنات االسرائيلية يجبرون 

، بالمئة منه داخل الضفة الغربية 85الذي يقع ، العنصري واصلت إسرائيل بناء الجدار الفاصلكما . طويال
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فلسطينيين لا مما يمنعالذي يفصل بين اإلسرائيليين واألراضي الفلسطينية، ، ط األخضروليس على طول الخ

ألف فلسطيني على الجانب الغربي من الجدار دون السماح  11ويعزل ، أراضيهم الزراعية من الوصول الى

ل على والحصولهم بالسفر إلى إسرائيل، حيث يتوجب عليهم عبور الحاجز للوصول إلى ممتلكاتهم الخاصة 

 .الخدمات في الضفة الغربية

احتجزت السلطات العسكرية اإلسرائيلية المتظاهرين الفلسطينيين، بمن فيهم الذين دافعوا عن االحتجاجات  -42

والمسجد االقصى واالعالن االمريكي حول ، السلمية ضد المستوطنات اإلسرائيلية ومسار الجدار الفاصل

لية أغلبية األطفال الفلسطينيين المحتجزين في األراضي المحتلة في المحاكم تحاكم السلطات اإلسرائيو. القدس

اعتقلت قوات األمن اإلسرائيلية األطفال الفلسطينيين اذ  .بالمئة تقريبا 111العسكرية التي يبلغ معدل إدانتها 

ر الضرورية، كما المشتبه بارتكابهم جرائم، تكون عادة إلقاء الحجارة، وغالبا ما استخدمت معهم القوة غي

 .هممعظم استجوبتهم دون حضور أحد أفراد أسرهم، وجعلتهم يوقعون اعترافات باللغة العبرية، لم يفهمها

والتي  ،تعد عمليات اعتقال المواطنين الفلسطينين انتهاكا للضمانات القانونية المتعلقة بحظر االحتجاز التعسفي -43

والمادتين ، 1648( من االعالن العالمي لحقوق االنسان لعام 6المواد )كفلها القانون الدولي االنساني من خالل 

إذ تحتجز سلطات االحتالل . 1691لعام  ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية11( و)6)

النساء و اسير فلسطيني، منهم سجناء من القاصرين، والشيوخ والمرضى 1211 االسرائيلي اآلن حوالي

مجموعه كبيره منهم اعتقلوا بدون توجيه تهمة اليهم "ما يسمى باالعتقال و ،ابين وقيادات سياسيةونواب ونق

اصبح يطال األفكار من خالل توجيه تهم التحريض  االعتقال اإلداري وهذا، أسيًرا 431يبلغ عددهم و االداري"

موزعون ، امرأة وفتاة 93و طفال 314ومن بين هؤالء األسرى . للمواطنين على مواقع التواصل االجتماعي

  .التعذيب جراء استشهاد المئات منهم حقوق اإلنسان وقد سجلت جمعيات، إسرائيليا سجنا ومعتقال 22على 

أزمة االسرى الفلسطينين في سجون االحتالل نتيجة لالنتهاكات الخطيرة لحقوق االنسان والخروق  وتزداد -44

الجسيمة للقانون االنساني الدولي المرتكبة أثناء العمليات العسكرية االسرائيلية ضد الفلسطينين، الزال 

التي تعتبر خرقا البسط حقوق االنسان واتفاقية جنيف الرابعه  المعتقلون يعانون من ظروف االعتقال الصعبه

وكذلك تتصاعد وتيرة االحتجاز االداري  المتعلقه باالسرى وحماية المدنيين في اوقات الحرب، 1646لعام

ب وتعرضهم للتعذيلفترات مطولة دون توجيه تهمة ودون محاكمة وفقا لألصول القانونية المضمونة دوليا، 

 .وسوء المعاملة ومنع الزيارات األسرية والمضايقات

. ى منهممرضللوشيوع االهمال الطبي خاصة غياب الرعاية الطبية المناسبة  يعاني االسرى الفلسطينيون منو -45

 بيةقل بعد اصابته بجلطة في السجون االسرائيلية 21/15/2115إذ توفي الشهيد االسير عزيز العويسات يوم 

في مقابل ذلك يقوم السجناء بإضرابات عديدة عن الطعام إحتجاجا على . وفاتهتاريخ  قبل عشرة ايام من

إحتجازهم في ظروف قاسية من قبل قوات االحتالل وبعض من السجناء فقدوا حياتهم أثناء هذه االضرابات. 

 لثةاكل هذا اإلجراءات تتناقض والقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني خاصة قواعد اتفاقية جنيف الث

قواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديال( وقواعد االمم المتحدة لمعاملة و

السجينات )قواعد بانكوك(، وإزاء هذه االوضاع الكارثية، على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته لوقف هذه 

 باإلفراج عنهم وإخالء سبيلهم. االنتهاكات الجسيمة ضد األسرى الفلسطينين والمطالبة

 

 التوصيات: -خامسا 

دعم الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من  -49

 تعيش جنباً إلى جنب مع دولة اسرائيل.. 1691للعام  نحزيرا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8
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وتحقيق األمن والسلم الدائمين في المنطقة على اساس اإلسرائيلي  –ألنهاء الصراع العربي  السلمي الحلدعم   -41

الدولية المتمثلة في جميع قرارات االمم المتحدة ذات الصلة ووفقاً لمبادئ القانون الدولي  تنفيذ قرارات الشرعية

 والمبادرة العربية والمقررات الصادرة عن منظمة الوحدة األفريقية/ االتحاد األفريقي.

تحت رعاية دولية متعددة االطراف وفي إطار زمني ، فاوضات السالم بين الطرفينإلى استئناف م الدعوة -48

يفضي  ابم، مع ضمان تنفيذ مخرجات التفاوض، تحددها مقررات الشرعية الدولية وفق المرجعيات التي. محدد

ئه أو زدون انتقاص أو تج، واقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، الى تطبيق مبدأ حل الدولتين

 . تاجيل

ضايا واهم ق، واعتبار مدينة القدس محل تفاوض، رفض كل االجراءات االحادية الخاصة بمدينة القدس المحتلة -46

والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني باعتبار القدس الشرقية . الدوليه يات الشرعيةعمرجوفق الحل النهائي 

ي ف الوضع التاريخي الحالي احترام والعمل على ضمان. العاصمة االبدية لدولة فلسطين 1691ضمن حدود 

 . األماكن المقدسة في القدس

نطالب مجدداً اسرائيل بالحد من سياسة االمر الواقع المتمثلة في مواصلة االستيطان في األراضي الفلسطينية  -51

يحية االسالمية والمس وتهويد القدس من خالل السعي إلى تغيير التوازن الديمغرافي ومسح المعالم التاريخية

، 2016 لعام 2334 قرار آخرها كان والتي الصلة ذات المتحدة األمم قرارات ذلك على نصت كما، للمدينة.

 .الرابعة جنيف قواعد اتفاقية إلى باإلضافة

االستيطان  منظومة مع المباشر وغير المباشر التعامل أشكال كل بإنهاء كافة مطالبة الدول االفريقية -51

 هذا التعامل لوقف اإلجراءات جميع واتخاذ فلسطين، دولة أرض في القانونية غير اإلسرائيلي االستعماري

 جنوب في العنصري بالنظام الدولي المجتمع فعله بما أسوة، الدولية الشرعية قرارات عليه نصت ما وفق

 سابقا . إفريقيا

 تم اعترافها أن تعلن صراحة أن إسرائيل دولة مع اعترفت وتقيم عالقات مناشدة دول االتحاد االفريقي التي -52

 االلتزام على تأكيداً  وذلك، بدولة فلسطين على نفس الحدود ،وتجديد إعترفها 1967 العام حدود أساس على

بغاية تمكين تحقيق حل ، القرارات هذه على القائم السياسي الحل وبمقتضيات الدولية الشرعية بقرارات

 . الدولتين

دام وتنفيذ االع استهداف المواطنين الفلسطينين بالرصاص الحي من قبل سلطات االحتالل رفض وادانة -53

بار ذلك وأعت. مطالبين بحقوقهم واراضيهم، غير مسلحة، والذين يخرجون في مسيرات سلميه، الميداني بحقهم

 . جرائم حرب تستوجب المسائلة القانونية السرائيل الدولة القائمة باالحتالل

وحفاظا على فرصة حل ، االحتالل إلنهاء توطئة فلسطين، دولة وشعب ألرض الدولية الحماية فيرتو ضرورة -54

 لعام ( 913 (و (912 (والقرارين، 1987 ( لعام 915الدولي )  األمن مجلس عمالً بقرارات. الدولتين

 على انطباقها على وأكدت الدولية، جنيف مواثيق إلى استندت التي، 1994 لعام( 614) والقرار ، 1990

 . 1967 العام منذ المحتلة األراضي الفلسطينية

السجناء وعلي رأسهم االطفال والنساء و كما نطالب مجددا سلطات االحتالل االسرائيلي اطالق االسري -55

وانهاء الممارسات القمعية الفردية والجماعية ضد الشعب الفلسطيني التي تزيد من  والمسنين والمرضي,

 الكراهية بين السكان العرب واالسرائيلين.معاناته وتغذي 
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 مشروع إعالن

 بشأن الوضع في فلسطين والشرق األوسط

 

تحاد لمؤتمر اال لحادية والثالثونااألفريقي، المجتمعين في الدورة العادية  رؤساء دول وحكومات االتحاد نحن

 . 5028 تموز 00و 05يوم نواكشط/ موريتانيا، األفريقي في 

نظمة م وقرارات جميع مقرارتونشير إلى بالتقرير عن الوضع في الشرق األوسط وفلسطين إذ نحيط علما 

رق الدائمين في الش االتحاد األفريقي حول الوضع في فلسطين من أجل تحقيق السلم واألمن/األفريقيةالوحدة 

 . األوسط

دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد االحتالل االسرائيلي تحت قيادة واذ نؤكد من جديد 

ع ين مستقلة تعيش بسالم جنبا إلى جنب مالمشروعة في إقامة دولة فلسط الستعادة حقوقه الرئيس محمود عباس

 .دولة اسرائيل

رغبتنا في إيجاد حل سلمي للنزاع العربي اإلسرائيلي وفق المبادئ القانون الدولي وجميع واذ نؤكد من جديد 

 2291قامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران إقرارات األمم المتحدة ذات الصلة الداعية الى 

بشأن عودة الالجئين  221وتنفيذ قرار األمم المتحدة رقم ، دس الشرقية تطبيقاً لمبدا حل الدولتينوعاصمتها الق

 . الفلسطينين

 ،ألوسطدائم في الشرق او دعوتنا الستئناف المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى سالم عادل وشاملواذ نجدد 

لية آواجراء التفاوض من خالل ، اإلسرائيلي-كل المبادرات الهادفة اليجاد حل دائم للصراع الفلسطيني وندعم

ً جميع قضايا الوضع الدائم حسب  تشملدولية متعددة األطراف  يلي مع الجانب االسرائ اإلتفاقات الموقعة سلفا

بالشرعية  االلتزام مع ضمان، رى()القدس، والحدود، واألمن، والمستوطنات، والالجئين، والمياه، واألس

 توفير الضمانات للتنفيذ.و ضمن فترةٍ زمنيٍة محددة،، الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه

 

استمرار مساعي االتحاد لتحقيق السالم الشامل والعادل للشعب و ثبات موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية نؤكد

العمل على تحقيق هذا المسعى في عالقاتها الدولية. وأن اي  من جميع الدول االعضاء كافة ونأمل، الفلسطيني

داعم لكيان االحتالل على حساب الدعم اإلفريقي للقضية  ينبغي ان اليكون، تعاون لدول القارة مع دولة اسرائيل

 الفلسطينية .

 

لة وغير هي باط بأن كل المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجوالن السورينؤكد مجدداً 

، االغوارمنطقة خاصة في مدينة القدس و وكما ندين سياسة مصادرة األراضي وهدم المنازل،، شرعية

 والتهجير القسري للمدنيين، وجميع تدابير العقاب الجماعي .

 

 ندينوالممارسات اإلسرائيلية ضد األسرى والمعتقلين الفلسطينيين ونرفض االعتقال اإلداري، واذ نشجب 

األطفال والنساء منهم، في السجون  خاصة، جراءات التعسفية والعقوبات المفروضة على المعتقليناإل

والتي تحرمهم من الحد االدنى للحقوق التي تضمنها القوانين واألعراف الدولية لحقوق االنسان بما ، اإلسرائيلية

ميع حكومة اإلسرائيلية إلى إطالق سراح جلذلك فإننا ندعو ال. في ذلك اتفاقية جنيف حول حقوق النساء واألطفال

 األسرى الفلسطينيين والعرب في السجون اإلسرائيلية فورا دون قيد أو شرط.
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والتصعيد والتوتر من قبل حكومة إسرائيل ، راضي الفلسطينيةاستمرار االحتالل االسرائيلي لأل إذ ندين

، عزلفي األراضي الفلسطينية المحتلة ضد المدنيين الوسياسة اإلعدام الميداني التي يجري تنفيذها . ومستوطنيها

نتهاكاً التفاقيات جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين خالل إوالتي تشكل ، الذين يخرجون في مسيرات سلمية

ه وفي هذا الصدد نعلن تأيدينا للتوج. وترتقي الى جرائم حرب تستوجب المحاكمة الدوليه لمرتكبيها الحرب.

ستقالل واقامة والً الى تحقيق اال، وصاإلحتالل لمقاومة إستراتيجية إتخاذ المقاومة السلمية الشعبية الفلسطيني في

 . يةفلسطينالدولة ال

 

  :نعلن بموجبه ما يلي

نطلب من الدول األعضاء باالتحاد، ونناشد دول العالم، العمل على حل النزاع العربي اإلسرائيلي على  .2

، والتي تفضي الى اقامة دولتان. ة ذات الصلة، والمبادرة العربية للسالمأساس قرارات الشرعية الدولي

ودولة وعاصمتها القدس الشرقية  2291دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 

 . اسرائيل، تعيشان بسالم جنب الى جنب

اعترافها  تعلن صراحة أن أن إسرائيل اعترفت وتقيم عالقات مع دولة نطالب دول االتحاد االفريقي التي .5

وبموجبه االمتناع عن اي إجراء من شأنه المساس بأسس الحل . 1967 العام حدود أساس على تم

النهائي القائم على حل الدولتين، وخصوصاً نقل السفارات أو البعثات الدبلوماسية الممثلة لدى إسرائيل 

وامتناع الوفود االفريقية أثناء زيارتهم السرائيل  .حتلةة ميالى مدينة القدس، بإعتبارها أراضي فلسطين

  .عن زيارة األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية اال بالتنسيق مع دولة فلسطين

نجدد الدعوة للدول األعضاء الى األخذ بعين األعتبار في أي تعاون لها مع دولة إسرائيل، أن اليكون  .0

لتزاما ا .حتالل االسرائيلي على حساب الدعم االفريقي المساند للقضية الفلسطينيةهذا التعاون داعم لإل

حرية ي الشعوب ف حقألسس السامية القائم عليها االتحاد االفريقي والتي في مقدمتها بالقيم المثلى وا

د فيما ا. ونتطلع الى الدول االعضاء االلتزام بمقررات اإلجماع االفريقي وسياسية االتحتقرير مصيرها

 يخص القضية الفلسطينة، بما يخدم تحقيق السلم واألمن في منطقة الشرق االوسط .

نناشد الدول االعضاء الى مساندة دولة فلسطين في حقهم في الحصول على عضوية كاملة في األمم  .1

ت ودعم جهود الفلسطينيين لالنضمام إلى الوكاالت الدولية والى االتفاقيات والبروتوكوالالمتحدة، 

 الدولية .

في خطابه امام مجلس االمن، نؤيد خطة السالم العادله التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس  .2

واالجماع الدولي في رؤيته لحل الصراع طبقا لمبدا حل الدولتين، ،الى مقررات الشرعية الدولية  اً مستند

 ائيلي والفلسطيني عن طريقلتجديد فرص تحقيق السالم بين الجانبين االسرنعتبرها مبادرة و

ل الموقف الفلسطيني في رؤيته للحساند نكما . . وينبغي على المجتمع الدولي إستغاللهاالمفاوضات

 النهائي للصراع على أساس مبدا حل الدولتين، برفض الحلول المجتزءة والمنقوصة والدولة المؤقته،

 ورفض اإلعتراف بيهودية الدولة االسرائيلية.

، 2291حتلة عام معلى االراضي ال المستوطنات المقامة من قبل االحتالل اإلسرائيلي نرفض وندين .9

و المجتمع وندع. والتي تستحوذ على نسبة كبيره من أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية

الصادر بتاريخ  5001الدولي وتحديدا مجلس االمن الدولي لتفعيل تطبيق قرار مجلس األمن رقم 

والعمل فورا على ايقاف الهجمة االستيطانية التي تنفذها الحكومة االسرائيلية، في ، 51/25/5029

مدينة القدس وباقي االراضي الفلسطينية، في محاولة لفرض سياسية األمر الواقع، والتي من شأنها 

 . انهاء فرصة حل الدولتين
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بشأن اعتبار  5021ديسمبر  9نؤكد مجدداً رفض القرار الرئيس االمريكي دونالد ترامب الصادر في  .1

القدس عاصمة اسرائيل ونقل مقر السفارة االمريكية اليها، ونعتبر هذا القرار عقبة كبيره امام تحقيق 

يات ، طبقا لمجراالسرائيلي–السالم، كون القدس هي أحد القضايا النهائية لحل الصراع الفلسطيني 

 عاما . 59المفاوضات القائمة بين الطرفين منذ 

هي عاصمة دولة فلسطين وفق قرارات  2291نؤكد أن القدس الشرقية ضمن حدود الرابع من حزيران  .8

ية الهادفة السياسية االسرائيل رفضون. الشأنالشرعية الدولية ومقررات االتحاد االفريقي السابقة في هذا 

ة القدس، ومواصلة السيطرة والضم غير القانوني للمدينة بشكل غير قانوني، والمساس الى تهويد مدين

 ،المتواصل على المقدسات اإلسالمية والمسيحية واالعتداء. بطابعها التاريخي والقانوني والديمغرافي

 ونؤكد مجددا على حرمة المقدسات المسيحية واالسالمية القائمة في مدينة القدس، وحرية ممارسة

 الشعائر الدينية للديانات السماوية فيها.

 منظومة مع المباشر وغير المباشر التعامل أشكال كل بإنهاء كافة الدول األفريقيةمجددا نطالب  .2

بما فيها القدس الشرقية،  فلسطين، دولة أرض في القانونية غير اإلسرائيلي االستيطان االستعماري

هذا  لوقف اإلجراءات جميع واتخاذ. 5001مجلس االمن رقم  تطبيقاً ألحكام الفقرة الخامسة من قرار

 سابقا . إفريقيا جنوب في العنصري فعلته منظمة الوحدة اإلفريقية بالنظام بما التعامل، أسوة

بحق االراضي والسكان على ارض  االفريقي أن الممارسات واالجراءات اإلسرائيلية االتحاديعتبر  .20

هاء هذه إلن نظاماً عنصريا، يستدعي من المجتمع الدولي التدخل الفوريتشكل  المحتلةدولة فلسطين 

الوضعية التي تتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، والتي تضع القيم األخالقية الدولية 

 :المتمثلة فيو على المحك،

االراضي لصالح تقطيع أوصال الدولة الفلسطينية وتواصلها الجغرافي من خالل مصادرة  -

 . االستيطان وتحويل المدن الفلسطينية الى معازل للسكان

 استكمال بناء جدار الفصل والضم وعزل كافة المدن الفلسطينية . -

  .ربط المستوطنات المقامة بشبكة طرق خاصة بها، ومنع المواطنين الفلسطينين من استخدامها -

 . لدولة االسرائيليةنت بالطلب من الفلسطينين االعتراف بيهودية اعالت -

 . التباين بتطبيق االنظمة والقوانين مابين المواطنين االسرائيلين والفلسطينين -

 

نرحب بقرارمجلس حقوق االنسان الصادر عن الدورة االستثنائية المخصصة لمناقشة األوضاع في  .22

جميع  لسرعة فيوالقاضي بإيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه ا. 22/02/5028فلسطين بتاريخ 

في االراضي االنتهاكات والتجاوزات للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان 

 المحتل . غزة قطاعو الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية

 نقرر تشكيل لجنة من الممثلين الدائمين للدول األعضاء تتولى مراقبة تنفيذ مقررات وإعالنات االتحاد .25

 االفريقي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وتتابع حسن االلتزام بها من قبل الدول االعضاء .

نرفض الحصار البري والبحري المفروض من قبل اسرائيل على قطاع غزة، مما أدى إلى تدهور  .20

 رفع جميع القيود المفروضة على قطاع غزة على الفور.بلب االوضع االقتصادي واإلنساني فيه ونط

خاصة في هذه الظروف الحالية التي  فلسطين دولة وشعب ألرض الدولية الحماية نكرر ضرورة توفير .21

االحتالل،  إلنهاء توطئةيتصاعد فيها العنف الممارس من قبل سلطات االحتالل بحق المدنين العزل، 

 والقرارين ،1987 ( لعام 902الدولي )  األمن مجلس عمالً بقرارات. وحفاظا على فرصة حل الدولتين
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 الدولية، جنيف مواثيق إلى استندت ، التي1994 ( لعام201، والقرار ) 1990 ( لعام 910 (( و915 (

 . 1967 العام منذ المحتلة األراضي الفلسطينية على انطباقها على وأكدت

نكرر أن السالم العادل والشامل والدائم في الشرق األوسط يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من  .22

،بما في ذلك مرتفعات الجوالن السورية  1967 االراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى خط يونيو

 واالراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان.
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