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 تقرير عن الوضع في فلسطين والشرق األوسط

 2020ديسمبر  إلىللفترة من يناير 

 مقدمة -أوال

مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقه المشروع في  الراسخيجدد االتحاد األفريقي تضامنه  .1

. يواصل االتحاد مراقبة التطورات في األراضي الفلسطينية الكامل تقرير المصير واالستقالل السياسي

إزاء تعثر عملية السالم، وتصعيد العنف اإلسرائيلي  هقلقعن االتحاد  ويعربالمحتلة عن كثب. 

 في تعميقه ساهمت ،كان هناك اختالف في االقتراحات بين الجانبين وانتهاكات حقوق الفلسطينيين.

التحيز المطلق للواليات المتحدة  ةاألخير ههذ تالخطة األمريكية المسماة )صفقة القرن(. وقد أظهر

اإلسرائيلي الفلسطيني يتعارض مع حقوق نزاع لصالح الجانب اإلسرائيلي، في محاولة لفرض حل لل

ذات  التحاد االفريقياقرارات  فضال عنلقانون اإلنساني، وقرارات األمم المتحدة اإلنسان الدولية وا

 .الصلة

الفلسطيني اإلسرائيلي وإنهاء  للنزاعإيجاد حل دائم في لالتحاد األفريقي  المهمة األساسيةتمثل ت .2

حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة الدولة  فيهذا الحل  ويكمن جوهراالحتالل. 

وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة الالجئين الفلسطينيين إلى  1967يونيو  4الفلسطينية على حدود 

أي صفقة أو  بعدم نجاح. إن االتحاد األفريقي مقتنع 194ديارهم تماشياً مع قرار األمم المتحدة رقم 

ؤخذ جميع الحقوق المشروعة للشعب م دائم وشامل في الشرق األوسط، ما لم ت  تسوية في تحقيق سال

 .تقرير المصيرالفلسطيني في االعتبار، وفي مقدمتها حقه في 

، التي تسعى لتهويد أرض تشدداالسياسات االستعمارية اإلسرائيلية  أكثريعاني الشعب الفلسطيني حاليا  .3

ومقدساتهم، بسرعة لم نشهدها من قبل، في محاولة لتنفيذ خطة الضم اإلسرائيلية فلسطين وشعبها 

واالستيالء على األراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض ما يسمى بالسيادة اإلسرائيلية على األراضي 

. وتستغل إسرائيل االنشغال العالمي بمكافحة جائحة فيروس كورونا 1967الفلسطينية المحتلة عام 

 الداخلية الخاصة. امشاكلهب(، فضال عن انشغال بعض الدول العربية 19 -كوفيدـ)المعروف بد المستج

نه إذ إيعامل النظام اإلسرائيلي العنصري الفلسطينيين في األراضي المحتلة معاملة غير متساوية.  .4

ر صادر أراضيهم لصالح االستيطان غيوييضيق باستمرار وبشكل منهجي سبل العيش للفلسطينيين. 

يقيد سكان القدس الشرقية بقوانين عنصرية تستهدف وجودهم في مدينتهم. ومن خالل كما القانوني. 

وفر لهم يللمستوطنين اإلسرائيليين و والمنافعالمزايا  يقوم بمنحلفصل العنصري، ل تهترسيخ سياسا

 الحماية لمصادرة منازل الفلسطينيين وأراضيهم.

 ،األمريكية الحالية إلسرائيل وتشجيعها على تنفيذ سياستها االستعمارية لإلدارة كامل الدعم الأطلق  .5

صارخ للقانون خرق في ونتهاك الحقوق المشروعة للفلسطينيين. الالعنان إلسرائيل، القوة المحتلة، 

االتحاد األفريقي ذات الصلة، اعترفت الواليات  ومقرراتمختلفة لألمم المتحدة القرارات الالدولي و

 الموجهة نقل سفارتها إلى القدس. وجمدت المساعداتقامت بالمتحدة بالقدس عاصمة إلسرائيل و

الفلسطينيين في الشرق  وتشغيل الالجئين األمم المتحدة إلغاثةللفلسطينيين وحاولت تقييد عمل وكالة 

حقهم في العودة.  بإسقاطريف الالجئين الفلسطينيين بمعنى ضيق حاولت إعادة تعو)األونروا(.  األدنى

 ةالمحتل ةاعترفت بالجوالن السوري كمامكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.  وقامت بإغالق

 .مؤخراً بالمستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة لدولة فلسطيناعترفت وكأراضي إسرائيلية، 

لحصار اإلسرائيلي با ال يسمحووحقوق اآلخرين.  يضاالدولي المصادرة القسرية ألرال يجيز القانون  .6

يحظر القانون ووالتراث الثقافي.  اتتدنيس المقدسو ،جثث الشهداء حجزو ،واستمراره على قطاع غزة

األردن، والممارسات  وغورفي القدس  العنصريالدولي التوسع االستيطاني في الضفة الغربية، والضم 

االستفزازية في الحرم الشريف، واالعتداءات على المقدسات اإلسالمية والمسيحية وإباحتها. كما أنه 

 يحظر قرصنة أموال الشعب الفلسطيني وممتلكاته في محاولة لدعم السياسات االستعمارية اإلسرائيلية.

 الوضع السياسي وعملية السالم -ثانيا
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هذا االحتالل غير الشرعي يعرقل والفلسطينية.  يضالها غير الشرعي لألرتكثف إسرائيل احتال .7

زعزعة استقرار المنطقة يؤدي إلى الفلسطيني اإلسرائيلي و للنزاعحل سياسي سلمي  التوصل إلى

تماشياً مع القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة  1967بأسرها. ال بديل عن إقامة دولتين على حدود 

ووفقاً لمبادئ مدريد ومبادرة السالم  ،هذا الشأنفي االتحاد األفريقي ذات الصلة  ومقرراتذات الصلة 

الرباعية الدولية والمبادرة التي قدمها الرئيس محمود عباس إلى والمجموعة  ،العربية وخارطة طريقها

 .2018مجلس األمن في 

ي تتحكم في مصير الماليين الفشل في التوصل إلى حل سلمي للنزاع وجود دولة فصل عنصرسيعزز  .8

، مع حرمانهم من حقوقهم األساسية وحقهم في العيش بحرية يتعرضون للقهر واالضطهادسالذين 

، تقوم سلطة االحتالل بممارسات وإجراءات يومية تهدف إلى تغيير طبيعة إسرائيل يفوومساواة. 

الشعب الفلسطيني، وطمس قيادته وابتزاز حكومته، والتنصل  إلذاللقضايا الوضع النهائي، ومحاوالت 

 .الموقعة ثنائيةالتفاقيات االمن جميع 

تتبنى القيادة الفلسطينية الحل القائم على تحقيق السالم من خالل المفاوضات، وقدم الرئيس الفلسطيني  .9

تفعيل هذه المبادرة  بهذا الشأن. كما اقترح الرئيس عباس 2018مبادرة في مجلس األمن الدولي عام 

ة تعددم. وطلب عقد مؤتمر دولي للسالم تحت رعاية 2020أكتوبر  26على مجلس األمن بتاريخ 

 يشمليجب أن وكامل.  بشكل، بحيث تشارك كافة األطراف العربية والدولية المعنية األطراف

الرباعية الدولية، حتى تتم  والمجموعةالمشاركون في هذا المؤتمر األعضاء الدائمين في مجلس األمن 

الموافقة على الخطة. وهو مبني على اإلجماع الدولي وقرارات األمم المتحدة، ويتضمن أطًرا زمنية 

 .النزاعمحددة إلنهاء االحتالل وتحقيق استقالل الدولة الفلسطينية وإنهاء 

وقت لمجموعات تطلق العنان في نفس الوتتجاهل الحكومة اإلسرائيلية هذه الدعوات للسالم،  .10

في مدينة  السيماهجمات مستمرة على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأماكنهم المقدسة، شن توالمستوطنين 

كما تستغل دعم اإلدارة األمريكية لهذه  ،عملية السالمتوقف استغلت الحكومة اإلسرائيلية وقد القدس. 

وفرض سياسة األمر الواقع.  م السياسات في محاولة لالستيالء على األراضي الفلسطينية وتهجيره

دولتين، وفق اإلجماع  القائم على وجود الحل تنفيذتعنت الحكومة اإلسرائيلية من المستحيل جعل و

 الفلسطيني اإلسرائيلي. اعزالنالدولي كأساس لحل 

المبادرة األمريكية التي سميت بصفقة القرن الوضع السياسي في األراضي الفلسطينية وضيقت عقّدت  .11

ق، وما تبعها من تصريحات واعتبارات أميركية تعارض الحقوق الفلسطينية. قوبلت برفض األف

المتتالية، حافظت القيادة الفلسطينية على قرارها بوقف التواصل  التدابيرفلسطيني ودولي. وأمام هذه 

مع اإلدارة األمريكية، ورفض أي مبادرة أو حل في إطار ما يسمى بصفقة القرن. ورفض الفلسطينيون 

بشكل منحاز لصالح قوة االحتالل اإلسرائيلي.  النزاعفي إدارة  الجانب دور الوساطة األمريكية األحادية

قضية كادة الفلسطينية التعامل مع القضية الفلسطينية على أنها قضية إنسانية واقتصادية، بل ترفض القيو

 نزاع.احتالل استعماري، يشكل بدوره جوهر ال

، أثناء تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في إسرائيل، عزمها إعالن 2020 مايوفي  إسرائيلأعلنت حكومة  .12

ألردن ومنطقة شمال البحر الميت إلى السيادة اإلسرائيلية، ضم األراضي الفلسطينية المحتلة في غور ا

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعالن ترامب عن "صفقة القرن" في ومطلع يوليو. في بشكل رسمي، 

قامة دولة فلسطينية على شكل جزر مترابطة بجسور وأنفاق، إل، والتي تتضمن رؤية 2020يناير  28

 األردن تحت السيطرة اإلسرائيلية. وغورإلسرائيل،  مجزأةوإبقاء القدس عاصمة غير 

ضم األراضي الفلسطينية، وعلى خطة ترامب للسالم، أعلن الرئيس بنية عالن اإلسرائيلي اإلرداً على  .13

، 2020مايو  19الفلسطيني محمود عباس خالل اجتماع لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في رام هللا في 

 الً لجميع االتفاقات والتفاهمات مع الحكومات األمريكية".أن دولة فلسطين أصبحت "ح

جمعها نيابة تعائدات الضرائب الفلسطينية لمدة ستة أشهر، والتي بحجز  إسرائيل تقامنتيجة لذلك،  .14

ؤنف استؤنفت العالقات بين الجانبين واست  والفلسطينية، بموجب اتفاقية باريس االقتصادية.  ةعن السلط

، بعد أن تلقت القيادة الفلسطينية 2020نوفمبر  17في  إسرائيلاالعتراف الفلسطيني باالتفاقات مع 

باالتفاقات الموقعة سابقًا وإلغاء خطة الضم، وكان  إسرائيلخطابًا من الجانب اإلسرائيلي يؤكد التزام 

 هذا نتيجة للوساطة الدولية من قبل دول االتحاد األوروبي.
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 سة الضم اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينيةسيا -ثالثا

المضي قدماً في اإلجراءات غير القانونية لضم  إسرائيل واصلترغم التراجع عن إعالن خطة الضم،  .15

المستوطنات  ذلكشمل يهذا الضم أشكاالً مختلفة. و ويأخذ. 1967األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

تدمير منازل الفلسطينيين و ،الفلسطينيين من منازلهمأوامر بتهجير المواطنين و ،غير الشرعية

بشكل مباشر على أكثر هذا يؤثر وللضم.  المحددةوالتهجير القسري للمدنيين في المناطق  ،وممتلكاتهم

 .1967ألف فلسطيني وثلث األراضي الفلسطينية المحتلة عام  200من 

تسارع حرب االحتالل االستعماري التوسعي، وانتشار عمليات التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني  .16

شمل ذلك استهداف تجمعات البدو ومدارسهم ومراكزهم الصحية، قد األردن بكافة أشكاله. و غورفي 

تحظى وخاصة في المنطقة الواقعة شرقي القدس المحتلة وصوالً إلى غور األردن.  ،منازلالوهدم 

 القرارات اإلسرائيلية بضم فلسطين بدعم أمريكي كبير.

 صامداالواليات المتحدة، ال يزال الشعب الفلسطيني  المدعومة من قبلفي مواجهة كل هذه السياسات  .17

في الدفاع عن حقوقهم غير القابلة  بثباتفي كفاحه إلنهاء هذا االحتالل غير الشرعي. يقف الفلسطينيون 

يتجلى ذلك من خالل وللتصرف، بما في ذلك حقهم في العيش كشعب حر بأمان وكرامة على أرضه. 

احتجاًجا على الضم اإلسرائيلي  2020 يونيو 22آالف الفلسطينيين الذين مألوا شوارع مدينة أريحا في 

 ين يمثلون دواًل ومنظمات دولية وإقليمية.واالحتالل، يرافقهم عشرات المسؤولين الدوليين الذ

عن إجماع دولي حقيقي على رفض  اردود الفعل الدولية على خطط الضم اإلسرائيلية إال تعبيرليست  .18

ومسؤولي األمم  بلدان الفلسطينية. كما أصدر العديد من ال يضاأي قرارات بضم أجزاء من األر

االحتالل  لسلطاتيمية، بيانات ومواقف رافضة ومحذرة المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية واإلقل

 من اتخاذ هذه الخطوة.

القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، بسياسة ممنهجة لإلسراع في تنفيذ  إسرائيل تستهدف حكومة .19

اإلدارات األمريكية السابقة، كما هو الحال في  أثناءالمخططات المعدة مسبقًا، والتي كانت محظورة 

وحدة استيطانية جديدة نهاية  1600"، و اإلعالن عن مناقصات لبناء 1شخطة بناء البوابة الشرقية "

جنوب شرق القدس، والعمل على تنفيذ خطة بناء مجمع استيطاني ضخم في مطار  2020 نوفمبر

عن محيطها الفلسطيني، كامل بشكل ف عزل القدس القدس ومنطقة التكنولوجيا بوادي الجوز، بهد

وتقسيم الضفة الغربية إلى مناطق معزولة عن بعضها البعض، وتقسيمها لتقويض أي فرصة إلقامة 

 ومتصلة جغرافياً. لها مقومات البقاءدولة فلسطينية ذات سيادة 

رسمي أو بسياسة األمر الواقع، بشكل هذه الخطط اإلسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية،  ستهيئ .20

ؤسس نظاًما قانونيًا وإداريًا تسووفلسطين.  إسرائيل للفصل العنصري فيمواتية إذا تم تنفيذها، ظروفًا 

في شكل جزر من أراض منفصلة، محاطة بالكامل  سيعيشونتمييزيًا ضد السكان الفلسطينيين، الذين 

نظام الفصل العنصري الذي يتجلى سيكون ثم ومن وبدون أراضي متصلة بالعالم الخارجي.  بإسرائيل

حقوق غير متساوية للسكان بنفس الدولة، لكن  تحكمهماالجغرافي،  اإلقليمفي شعبين يعيشان في نفس 

 على أساس العرق والدين.

يعتبر الضم الفعلي لألراضي الفلسطينية، جزئيًا أو كليًا، انتهاًكا خطيًرا للقانون الدولي. تلتزم جميع  .21

دول بعدم االعتراف بشرعية الوضع الناجم عن هذه االنتهاكات، والتعاون على إنهاء هذه االنتهاكات. ال

القائم حل الأي فرصة لتحقيق السالم على أساس دون التوصل إلى بشكل دائم  يحولأن  ذاه من شأنو

 دولتين، وإنهاء االتفاقيات المتبقية الموقعة بين الجانبين.على وجود 

األخالق الدولية وقيم العدل واإلنصاف مدعوة إلنهاء ثقافة اإلفالت من العقاب التي أطالت أمد  إنّ  .22

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وعلى المجتمع الدولي أن يعمل على فرض عقوبات رادعة على 

حاسب ت  م . إن التهديد بالضم ليس سوى جريمة واحدة في سلسلة ال نهاية لها من الجرائم التي لإسرائيل

في تقرير المصير،  همحقالفلسطينيين  حرمان، على ارتكابها. بدءا من المحتلة، السلطة إسرائيل

ومصادرة واستعمار أراضيهم، ونهب مواردهم الطبيعية، وهدم منازلهم، والتهجير القسري للمدنيين، 

 لجميع سكان قطاع غزة.النساء، والعقاب الجماعي وواالعتقال التعسفي لآلالف بمن فيهم األطفال 
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رسالة إلى الحكومات  اأوروبي بلدا 25برلماني أوروبي من  1000أكثر من  وّجه، 2020يونيو  23في  .23

للضفة الغربية وطالبوا بمحاسبة إسرائيل القانونية على هذه  إسرائيلوالقادة األوروبيين ضد ضم 

أّن و 2020األراضي بالقوة في عام  الستيالء علىال وجود ل" على أنّهالتجاوزات الجسيمة، مؤكدين 

من شأنه أن يشجع الدول األخرى على تجاهل المبادئ األساسية  مناسبالفشل في االستجابة بشكل 

ضروري لالستقرار واألمن على المدى الطويل في   يطعقالالنظام العالمي إّن للقانون الدولي". 

 في حماية ذلك.ومسؤولية عميق  اهتمامأوروبا، ولدينا 

 التعسفية لتدابيراوسياسة هدم المنازل والتشريد القسري  -رابعا

 ،تفاقيات جنيفال امساءلة قانونية، وفق تستلزمإن هدم المنازل والمنشآت من قبل قوات االحتالل جريمة  .24

والقانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي. ويشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات األمم المتحدة التي تؤكد أن 

تخضع هذه وتحت االحتالل. واقعة األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، هي أراٍض فلسطينية 

تتعارض  إسرائيل يه، فإن سياسةاألراضي للحماية وفقًا للقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وعل

فرض السياسة  إسرائيلواصل تواالحتالل.  اتسلطبشكل كامل مع المسؤوليات المفروضة على 

االستعمارية القائمة على القيود على حياة المواطنين الفلسطينيين وإجبارهم على الهجرة ومغادرة 

 وطنهم.

إلى قيام سلطات  2020 ينايرأشار التقرير الشهري لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية لشهر  .25

خالل العام الماضي  ،بما فيها القدس الشرقية ،مبنى في الضفة الغربية 617االحتالل بهدم أو مصادرة 

، القوة المحتلة في فلسطين، انتهاك إسرائيلواصل توفلسطينيا.  898نتج عن ذلك تهجير و. 2019

يؤكد القانون الدولي على ضرورة التزام والحتالل. ل الخاضعينتجاه المواطنين الفلسطينيين  اواجباته

سبل االحتالل بتقديم جميع الخدمات الضرورية للمواطنين، بما في ذلك البنية التحتية وتسهيل  سلطات

 في حدود الحاجة والنمو الطبيعي للسكان. وتوفير التراخيص الالزمة للبناء ،العيش

نهج  2020في يناير  قوات االحتالل التي قامت بهاتعتبر جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية  .26

احتالل يمارس بشكل تعسفي على الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وفي مناطق 

تمت عمليات وقد "ج".  ذات التصنيف، وفي جميع أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة غور األردن

الهدم هذه  بناء على تعليمات مباشرة من وزير الحرب اإلسرائيلي )نفتالي بينيت( بهدم سبعين منزالً 

هدف بناء ب، ومصادرة مئات الدونمات من محافظة قلقيلية غور األردنومنشأة في رأس العوجا في 

 ريق استيطاني.ط

مبنى يملكها فلسطينيون خالل  389وثق مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية هدم ومصادرة  .27

هدم للمبنى شهريا، وهو ما يمثل أعلى معدل  65، بمتوسط 2020وأغسطس  مارساألشهر الستة بين 

مواطن  205نزح و. فلسطينيا خالل هذه الفترة 442تم تهجير وخالل السنوات األربع الماضية. 

 وحده. أغسطسفي شهر فلسطيني 

لهدم الحي الفلسطيني بأكمله في )وادي ياصول( شرقي القدس، مما سيؤدي إلى تهجير  إسرائيلخطط ت .28

شخًصا. وصدرت أوامر هدم لجميع منازل الفلسطينيين في الحي، بينما وافقت في الوقت نفسه  550

فوق المنازل  إسرائيل( في هوائيةعربة) يترفيهتلفريك مجموعة من المستوطنين المتطرفين على بناء ل

نتهجها تتسلط هذه الخطة، في وادي ياصول، الضوء على سياسة التهجير واالستبدال التي والمتبقية. 

التطهير  تدابيرضد الشعب الفلسطيني، وهذه ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة طويلة من  إسرائيل

ألف منزل فلسطيني في  19أكثر من  إسرائيل ت، دمر1967منذ عام فالعرقي ضد الشعب الفلسطيني. 

 القدس وحدها.

بهدم الممتلكات الفلسطينية في القدس المحتلة، فإنها تعمل على تسريع بناء  إسرائيلقوم تبينما  .29

لطريق األمريكي"،يمتد على المستوطنات غير الشرعية، وإنشاء طريق "التفافي" رئيسي يسمى "ا

بين شمال وجنوب القدس.  يةسرائيلاإلالمستوطنات طول الجانب الخارجي من القدس الشرقية لربط 

عزل  لزيادةسيعزل هذا الطريق األحياء الفلسطينية داخل المدينة عن بعضها بشكل كامل، وهو مصمم 

 القدس الشرقية المحتلة عن باقي مدن الضفة الغربية المحتلة.
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قسري، ال الترحيلفي تعميق انتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني إلى  إسرائيلاستمرار  يؤدي .30

حماية حول للمعايير القانونية الواردة في اتفاقية جنيف  إسرائيلفي انتهاك للقانون الدولي، وعدم امتثال 

يتماشى القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ووقت الحرب، والقانون اإلنساني الدولي. في المدنيين 

ذلك االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مع األهداف االستعمارية التوسعية 

 إلى التطهير العرقي للشعب الفلسطيني من أرضه، وتحديداً في عاصمته القدس. التي تهدف

نين المتطرفين من جماعة "شباب التالل" مواطنين أبريل، هاجمت مجموعة من المستوطأوائل في  .31

الفلسطينية، ورشقوا مواطنين  سيارات ال، حيث أضرموا النار في عدد من غور األردنفلسطينيين في 

 ،تصاعدت هذه الهجمات بشكل كبيروفلسطينيين عزل بالحجارة، وألقوا الغاز المسيل للدموع باتجاههم. 

االحتالل  سلطاتإلى جرائم  إضافة، المستجد فيروس كورونا  في ظل تفشي بصورة ملحوظة و

للحد  المبذولة الشعب الفلسطيني، في محاولة لعرقلة الجهود الفلسطينية الرسمية ضد وأذرعها المختلفة 

 .ذه الجائحةمن انتشار ه

واعتقاالت ومداهمات  ات(، فرضت سلطات االحتالل سياسة مضايق2020 أبريلفي نفس الشهر ) .32

على كل من يشارك في مبادرة إنسانية للحفاظ على صحة وسالمة  وقيودوعمليات عزل تعسفي  ،وقمع

فيروس  في محاولة لعرقلة حركة كافة مكونات المجتمع المقدسي الحتواء انتشارومواطني القدس. 

. خاصة وأنهم يقومون بمبادرات إنسانية للحفاظ على صحتهم وسالمتهم وسط إهمال المستجد كورونا

 سلطات االحتالل لتفشي الوباء في بلدات وأحياء ومخيمات القدس. جانب عمد منمت

سور مقبرة الشهداء في مدينة  دمرت قرب مقبرة اليوسفية، و ة هدميبعمل قوات االحتالل قامتكما  .33

( المدينة وسط(، وخطة االستيطان )مشروع الكتاب المقدسحديقة  طريقالقدس المحتلة، لتنفيذ مخطط )

أحد أحياء مدينة القدس والذي يقع خارج  المصرارةالتي تستهدف األحياء العربية. ويشمل ذلك حي 

تشكل البلدة القديمة، حي الشيخ جراح، الذي يقع في وسط القدس الشرقية، والمراكز وأسوار المدينة. 

 المركز العصبي للمدينة. ،الحيوية في القدس الشرقية

تم اإلبالغ عن العديد من الحوادث التي أدت إلى إتالف أشجار الزيتون الزيتون،  جنيمع بدء موسم  .34

والفواكه من قبل عصابات المستوطنين بدعم وحماية قوات االحتالل في أكثر من منطقة في الضفة 

في جنوب بيت لحم، ووسط الضفة الغربية، والمناطق الجنوبية، وغرب نابلس  وهذا ما حدثالغربية. 

 الزيتونشجرة ضرب الموسم الذي يعد ركيزة مهمة القتصاد فلسطين ورمزية  وأماكن أخرى، بهدف

 للهوية الفلسطينية.

، غور األردن في شمال الوقيةحق قرية حمسة في االحتالل جريمة  اتارتكبت قو 2020أكتوبر  3في  .35

عائلة  11بناية بينها منشآت سكنية مملوكة لـ  76حيث دمرت بشكل كامل القرية التي تضم أكثر من 

هذه الجريمة إلى جريمة تطهير عرقي بما يرقى  طفال. إنّ  41 من بينهمشخصا  73 ، يقطنهافلسطينية

 يعكس حجم االستهداف االستعماري التوسعي لغور األردن الفلسطيني المحتل.

من نفس الشهر )أكتوبر(، أزالت السلطات اإلسرائيلية جزًءا من شبكة ممولة من مانحين  28وفي  .36

توفر المياه لثمانية تجمعات في "مسافرطة". نتج عن الهدم انقطاع تام في توزيع المياه على دوليين 

 طفالً. 630شخص، بينهم  1000أكثر من 

ووقعت العديد من االنتهاكات واالعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين، واستهدافهم واستخدام القوة  .37

، واستهداف في نقاط التفتيشالميداني  اإلعدامعمليات من خالل تطبيق سياسة  والفتاكةالمفرطة 

المتظاهرين السلميين بالرصاص، بمن فيهم األطفال القصر. كما استهدف الطيران الحربي اإلسرائيلي 

 .2020قطاع غزة بعدة غارات جوية استهدفت مواقع مدنية خالل عام 

 مية والمسيحيةاإلسال، وانتهاك حرمة األماكن المقدسة التهويدالقدس، سياسة  -خامسا

تواصل سلطات االحتالل والمستوطنين استهداف المسجد األقصى المبارك بكل مكوناته، واالعتداء  .38

، ورجال األوقاف اإلسالمية، إضافة إلى التصعيد في والمصلينالمستمر على حراسه وخطباءه 

 للمسجد األقصى وساحاته تحت حماية قوات االحتالل والشرطة. يناليهوديالمستوطنين  اقتحامات

بحماية ودعم  ،إن تزايد اعتداءات المستوطنين على المساجد وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك .39

يشكل تصعيدا خطيرا ومحاولة لجر المنطقة إلى حرب دينية. كما أن هناك محاوالت  ،جيش االحتالل
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، وهي 1967 يونيولتغيير التركيبة السكانية والجغرافية لمدينة القدس منذ إسرائيلية مستمرة ومنهجية 

ولن محاوالت غير قانونية وغير مقبولة، ولن تغير الوضع القانوني لألرض الفلسطينية كأرض محتلة، 

 لالحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين. ةقانوني صفةأي  تضفي

تهدف سياسة إسرائيل في القدس الشرقية إلى تقييد حياة السكان الفلسطينيين لدفعهم إلى مغادرة المدينة  .40

وخلق واقع ديمغرافي وجغرافي يحبط أي محاولة مستقبلية لتقويض سيادة إسرائيل في القدس الشرقية. 

إقامتهم  وضعخر بفقدان الفلسطينيون الذين يغادرون المدينة بسبب هذه السياسة أو ألي سبب آويخاطر 

 وضع، جردت إسرائيل 1967منذ عام ووحقوق الضمان االجتماعي المرتبطة بها. وبهذه الطريقة، 

 فلسطيني من سكان القدس الشرقية. 14.500"المقيم الدائم" لحوالي 

ضرم مستوطنون النار في مسجد البدرية بقرية شرفات جنوب القدس المحتلة، أ 2020يناير  02في  .41

وا شعارات عنصرية تحريضية معادية للمسلمين، تزامناً مع اعتداء شرطة االحتالل على المصلين وكتب

منها. وتعرضوا المصلين األقصى وطرد  المسجد واقتحامها ،صالة الفجر أثناءفي المسجد األقصى 

 لالعتداء.

" Women for the Temple ، قامت مجموعة يهودية متطرفة غير محتشمة "2020مارس  09في  .42

برفع لوحة للهيكل المزعوم داخل باحات المسجد األقصى المبارك، وأديت صالة تلمودية عامة بالقرب 

ما وهو من باب الرحمة دون أدنى احترام لقدسية المكان، في ظل وجود شرطة االحتالل وحمايتها، 

ر المسلمين بشكل ويؤثر على مشاع ،يتعارض مع الوضع القانوني والتاريخي الراهن للمسجد األقصى

 متعمد واستفزازي.

، قرر النائب العام لحكومة االحتالل ضم ومصادرة أراضي الحرم اإلبراهيمي 2020 أبريل 21في  .43

 لتخصيصها ألغراض التوسع االستيطاني االستعماري.

كنيسة القيامة بالقدس المحتلة وشرع في إحراقها،  2020ديسمبر  3اقتحم مستوطن يهودي متطرف في  .44

االحتالل مع  سلطاتهذا الحدث تواطؤ  ي ظهرالتي من المفترض أن تكون خاضعة لحماية االحتالل. و

اإلرهاب المستمر والمتكرر من قبل مستوطنيها، ويبرر الحاجة الماسة إلى الحماية الدولية لألماكن 

 المقدسة، خاصة وأن المقدسات المسيحية واإلسالمية في حالة خطر دائم.

األرض، خالل  تحتانتهاكات المساجد ودور العبادة ومساكن المقدسيين في مدينة القدس، من  ويستمر .45

. القديمة مدينة القدسوأعمال الحفر التي قام بها االحتالل اإلسرائيلي أسفل المسجد األقصى المبارك 

وتقوم سلطات االحتالل بأعمال حفر واسعة النطاق في تلك المنطقة دون الكشف عن طبيعتها، وغالبا 

ما تظهر نتائجها الكارثية من خالل شقوق كبيرة في منازل ومحالت المواطنين، إضافة إلى تشققات 

القدس المحتلة.  باب السلسلة في البلدة القديمة فيحي في الطرق والجدران، كما كان واضحا في منطقة 

 وسط إهمال واسع النطاق ومتعمد من قبل موظفي بلدية االحتالل.

االنهيارات هذه تلجأ سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى ابتزاز المواطنين إلخالء منازلهم بحجة  .46

استيطانية في المناطق المجاورة للمسجد تهويد ، بهدف تنفيذ مشاريع أعمال الحفروالتصدعات نتيجة 

األثرية. وتهدف هذه األعمال وغيرها من االنتهاكات إلى تغيير التاريخية ى، حيث تنتشر المباني األقص

الواقع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، في محاولة لتزوير المعالم األثرية الموجودة على 

 األرض وفي داخلها.

ة الديموغرافية، بما في ذلك تجديد الحظر دعماً لخطط الضم في القدس، تواصل إسرائيل استخدام الهندس .47

العائالت الفلسطينية وفرض  تشتيتالفلسطينية في القدس للعام الثامن عشر، بهدف  األسرعلى لم شمل 

أو حقهم في العيش في  ،الخيار المستحيل على آالف المقدسيين للبقاء مع عائالتهم خارج مدينة القدس

ذلك، تواصل قوات االحتالل منع المصلين  عالوة علىمسقط رأس أجدادهم دون عائالتهم. 

والشخصيات الفلسطينية البارزة والناشطين والصحفيين من دخول األقصى وكنيسة القيامة، في انتهاك 

 واضح لحريتهم في العبادة.

 الرعاية التي تتولىتواصل السلطات الفلسطينية، بالتنسيق مع األشقاء في المملكة األردنية الهاشمية،  .48

المقدسة في مدينة القدس، تنسيق الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية لوقف هذه  لألماكنالهاشمية 

. إزاء ذلك، فإن المجتمع الدولي ومنظماته مدينةالفي  األماكن المقدسةاالنتهاكات اإلسرائيلية بحق 
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ولية وإجبار سلطات بتحمل المسؤ ونومؤسساته المتخصصة، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو، مطالب

 لقانون الدولي.ل االتي تشكل جريمة وفق عمال الحفراالحتالل على الوقف الفوري أل

 ومصادرة األراضي والممتلكات االستيطان -سادسا

الوضع النهائي بناء على المقترحات  بشأن تفاوضالاالحتالل قدما في حل قضايا  سلطةتمضي  .49

من جانب واحد وبقوة االحتالل، بعيدا عن أي مفاوضات  "القرنصفقة "األمريكية الواردة في ما يسمى 

هو وومؤتمرات سالم ومواقف وقرارات دولية. تركز هذه المقترحات في محتواها على بند واحد 

ينعكس ذلك في المشروع االستيطاني الجديد القديم الذي أعلنت عنه وزارة اإلسكان و"الضم". 

آالف وحدة استيطانية جديدة على أراضي مطار  9خطة لبناء  ضمن 2020 فبراير 15اإلسرائيلية في 

هكتارا من األراضي الفلسطينية. ويبلغ  120القدس الدولي، األمر الذي سيؤدي إلى مصادرة حوالي 

 700مستوطنة صهيونية يقطنها حوالي  200عدد المستوطنات في الضفة الغربية والقدس اآلن حوالي 

 ألف مستوطن.

األراضي الفلسطينية المحتلة عام  علىارة األمريكية بأن المستوطنات التي أقيمت رأي اإلديتعارض  .50

المحتلة، بشكل كامل مع قرار مجلس األمن  السلطةمشروعة في دعم مطلق وأعمى إلسرائيل،  1967

( تتويجاً لسلسلة من القرارات 2334االتحاد األفريقي في هذا الصدد. جاء القرار رقم ) ومقرراتالدولي 

 لعام (465)و، 1979 لعام (452)و، 1979 لعام( 446لمماثلة الصادرة عن مجلس األمن، منها: )ا

. وبناًء على ذلك، فإن موقف 1515( 2003)و(، 1850( 2008، 1980 لعام (476)و، 1980

أنه ال يجوز التي تنص على منها،  49المادة  السيماالواليات المتحدة مخالف التفاقية جنيف الرابعة، 

أو نقل جزء من  ترحيلإقامة مستوطنات مدنية في األراضي المحتلة، وأنه ال يجوز لقوة االحتالل 

 سكانها المدنيين إلى األراضي التي تحتلها.

طرق استيطانية ضخمة وبناء جسر فوق بلدة  4 تعبيد، 2020 ديسمبرقررت الحكومة اإلسرائيلية في  .51

، وذلك أمريكيمليون دوالر  110حوالي بلغت قلنديا، وخصصت الميزانيات الالزمة لتنفيذها بتكلفة 

تنفيذ  نّ إ"فرض السيادة" على الضفة الغربية المحتلة.  تسميهاالتي وضمن خطة دولة االحتالل، 

، وإنشاء هذه الطرق االستيطانية الضخمة هو إجراء المخطط االستعماري التوسعي في مطار القدس

في إطار خطة تهدف إلى فصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات، وتحقيق ما 

 تسميه دولة االحتالل "القدس الكبرى".

 كماتماما يهدف هذا المشروع إلى عزل القدس بشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني من الجهة الشمالية،  .52

هدف إلى ربط يمستوطنة جبل أبو غنيم القدس عن محيطها من الجهة الجنوبية الشرقية. كما  فصلت

جميع المستوطنات الواقعة شمال القدس ببعضها البعض وتحويلها إلى مجمع استيطاني ضخم مترابط 

قة تؤدي من الشرق، بطري والغورإسرائيل من الجهة الغربية،  بعمقبشبكة طرق استيطانية، وربطها 

 جغرافيا وذات سيادة. مترابطة للبقاءإلى القضاء على أي فرصة أو إمكانية إلقامة دولة فلسطينية قابلة 

وحدة استيطانية  3.500عن بناء  2020 فبراير 22أعلن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو في  .53

شرقي القدس المحتلة. وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق عن خطط الواقعة ( 1شفي منطقة )

 22استيطانية في شمال وجنوب القدس المحتلة. أعلن وزير جيش االحتالل المتطرف )بينيت( في 

كل هذه القرارات تهدف وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة إفرات.  7.000عن بناء  2020 أبريل

لة عن محيطها الفلسطيني، بهدف فرض واقع جديد على األرض تحت إلى عزل القدس الشرقية المحت

غطاء اإلدارة األمريكية الحالية المنتهية واليتها، وتقويض أي فرص إلقامة دولة فلسطينية متصلة 

انتهاك لكافة القرارات الدولية وعلى وهو وعاصمتها القدس الشرقية.  1967جغرافيا على حدود عام 

 في األراضي الفلسطينية المحتلة. ياالستيطانالنشاط بشأن  2334ن رقم رأسها قرار مجلس األم

هدم وإخالء حوالي  2020مايو  25قررت ما يسمى بـ "لجنة التخطيط والبناء اإلسرائيلية" بتاريخ  .54

خاصة في حي )وادي الجوز( بالقدس المحتلة، وهو ما يعني السيطرة اإلسرائيلية على  ،منشأة 200

يأتي ذلك في وقت تكثف فيه سلطات االحتالل بناء العديد من و .نيفلسطينيلليدة حالو المنطقة الصناعية

المناطق الصناعية للمستوطنين واإلسرائيليين، في إطار مخطط استعماري يهدف إلى تغيير معالم 

 وهوية المدينة المقدسة.
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تصعيدًا ملحوًظا في اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين في أكثر من  2020 مايوشهد شهر  .55

منطقة في الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها، حيث استخدم المستوطنون أسلوبًا عنصريًا 

وأطلقوا الماشية لتدمير المحاصيل  ،غور األردنجديدًا النتهاك األراضي الفلسطينية، وخاصة في 

طائرات الهذه المواشي، بينما كانت  تكونتم وضع سياج حديدي كرمز للمصادرة أينما ولفلسطينية. ا

 جيش االحتالل تحرسها.المسيرة ل

االستعمارية التوسعية وإجراءاته في الضفة الغربية بشكل  تدابيره، صعد االحتالل 2020 أغسطسفي  .56

عام وفي القدس الشرقية ومحيطها بشكل خاص، حيث هدمت آليات تابعة لبلدية االحتالل في مدينة 

مواطنًا على هدم منزله. في بيت حنينا، إضافة  تمنازل ومنشأة تجارية في سلوان، وأجبر 3القدس 

ط قرية كيسان شرقي بيت لحم، بهدف توسيع المستوطنات، ضمن هكتاًرا في محي 32إلى مصادرة 

 .وحولها القدس المحتلة داخلخطة وزارة اإلسكان اإلسرائيلية لبناء آالف الوحدات االستيطانية الجديدة 

وفي الشهر نفسه، صادقت اإلدارة المدنية لجيش االحتالل على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية،  .57

وحدة استيطانية  980س الشرقية المحتلة. تهدف هذه المشاريع االستيطانية إلى إنشاء بما في ذلك القد

 مجموعة مباني مستوطنةجديدة في مستوطنة "إفرات" على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم. وربط 

"بنيامين" الواقعة في منطقة رام هللا بالقدس المحتلة، وشق طريق سريع بين المنطقة الصناعية 

 ين( والمنطقة الصناعية )عطروت( شمال القدس.)بنيام

وحدة استيطانية جديدة في  2.166على بناء  2020صادقت الحكومة اإلسرائيلية خالل شهر أكتوبر  .58

أجزاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وأعرب المجلس األعلى للتخطيط والبناء التابع لإلدارة 

خرى في معظم المستوطنات في الضفة األوحدات الالمدنية اإلسرائيلية عن نيته الموافقة على بناء آالف 

 الغربية المحتلة.

(، بعد أن طرحت مناقصة لبناء 1شتنفيذ الخطة المسماة ) 2020بدأت السلطات اإلسرائيلية في نوفمبر  .59

" لفصل القدس عن محيطها فعات همتوسغوحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة " 1.600

. كما تم بعد ذلك سلطات االحتالل من الشرقلتحاصرها الفلسطيني من الجنوب والجنوب الغربي، 

وحدة استيطانية جديدة جنوب شرق القدس المحتلة، بهدف توسيع  1.257اإلعالن عن مناقصة لبناء 

يؤدي إلى س ماإلسرائيلي، المستوطنات في تلك المنطقة وربطها ببعضها البعض، وربطها بالعمق ا

فلسطيني، خاصة في جنوب الضفة الغربية المحتلة، وهو أمر مستحيل. محيطها الفصل القدس عن 

دولتين وفرص تنفيذه، ويتم تقويض الالقائم على وجود حل ال، يتم الحفاظ على مبدأ اوبموجب شروطه

 أي فرصة إلقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

)ثمانية آالف  8.300على خطة واسعة النطاق إلنشاء  2020ديسمبر  3االحتالل في صادقت سلطات  .60

وثالثمائة( وحدة استيطانية جديدة في المنطقة الممتدة من أراضي )بيت صفافا والمليحة والبقعة حتى 

قطاع يأتي يغير حدود المدينة مقابل توسيع حدود المنطقة. سقرية الولجة( في القدس المحتلة، مما 

هذه الخطة في إطار تنفيذ )مشروع القدس الكبرى( الذي والستيطان الصناعي اإلسرائيلي )تلبيوت(، ا

يهدف إلى إحداث تغيير جذري في التركيبة السكانية للقدس المحتلة، وتحويل المواطنين الفلسطينيين، 

تضمن الخطة رفع إلى أقلية هامشية في مدينة القدس. وت ،من مجموع السكان %37الذين يشكلون اليوم 

كيلومترات من خالل إنشاء أبراج شاهقة تشمل  5نسبة النشاط االستيطاني داخل المنطقة المقدرة بنحو 

 هكتاًرا. 1298وحدات استيطانية سكنية وتجارية تمتد على مساحة حوالي 

ات والجرائم ويشكل هذا التسارع في وتيرة النشاط االستيطاني انتهاًكا جديدًا يضاف إلى سلسلة االنتهاك .61

عتبر جزًءا من الضم التدريجي لألرض الفلسطينية المحتلة. وهو دليل جديد اإلسرائيلية المتصاعدة، وي  

إسرائيل، القوة المحتلة، تنفيذ خطط الضم وفرض السيطرة اإلسرائيلية على األراضي  مواصلةعلى 

إلى تسوية القضية الفلسطينية سياسياً  التي تهدفالفلسطينية المحتلة، تنفيذاً لما يسمى بـ )صفقة القرن( 

القائم حل الفي محاولة إلنهاء مبدأ الواقع فرض حقائق جديدة على أرض ب يكون مصحوبابأسلوب و

 الدولتين.على وجود 

لقد رفض االتحاد األفريقي والمجتمع الدولي جميع هذه السياسات، وفي هذا الصدد نؤكد مجدداً أن  .62

وفقاً لقرارات لميثاق األمم المتحدة  اانتهاك ي عتبر ،االستعمار غير المشروعاالستيطان، كشكل من أشكال 

الجدار في األراضي  بشأنالدولية العدل االتحاد األفريقي وفتوى محكمة  ومقرراتاألمم المتحدة 
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انتهاك صارخ التفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب بموجب نظام روما  وهوالفلسطينية المحتلة. 

انتهاكا  ،االستيطان اإلسرائيلي في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقيةويبقى األساسي. 

القائم حل الصارخا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتحقيق السالم وفق 

 .1967الدولتين على حدود عام على وجود 

  



EX.CL/1254(XXXVIII) 

Page 10 

 

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق الالجئون الفلسطينيون و -سابعا

 (األونروااألدنى )

، ودعا ةالدولي األجندةأكد االتحاد األفريقي رفضه لمحاوالت تصفية قضية الالجئين وحذفها من  .63

لب بتقديم . وطاالمستضيفة لهم والبلدانالمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الالجئين الفلسطينيين 

الصادر  302لالضطالع بالمسؤوليات الموكلة إليها بموجب القرار رقم األونروا الدعم الالزم لوكالة 

مساهماته  أفضتي ذعن الجمعية العامة لألمم المتحدة. ويشيد االتحاد األفريقي بجهود المجتمع الدولي ال

 ميزانية الوكالة.في عجز الإلى خفض 

يؤكد ما )األونروا( لمدة ثالث سنوات، بأغلبية ساحقة. وهذا  والية، جدد المجتمع الدولي 2019في عام  .64

 تضطلعودعم العمل اإلنساني النبيل الذي تقوم به الوكالة.  فضال عنعدالة قضية الالجئين الفلسطينيين، 

الجئ فلسطيني في األردن  مليون 5.5اإلغاثة والتوظيف ألكثر من  تقديمدور حيوي في بهذه الوكالة 

قدم خدمات تولبنان وسوريا واألراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك األطفال والنساء والشباب. كما 

اجتماعية، بما في ذلك الرعاية الصحية واإلمدادات الغذائية. ستستمر الوكالة في كونها الشاهد الدولي 

الذي يضمن حق العودة لالجئين  194على جريمة النكبة والفصل العنصري، حتى تطبيق القرار 

 .1948التي نزحوا منها منذ عام  وأمالكهمالفلسطينيين إلى ديارهم 

دور المركزي للوكالة أهميتها االجتماعية والسياسية، حيث أنها تمثل المجتمع الدولي على يؤكد ال .65

، رغم سجلها التاريخي المثبت تهاوتصفيعمل الوكالة ندين محاوالت تشويه  ،األرض. وفي هذا الصدد

 ، لما تنطوي عليه هذه المحاوالت في تحقيق أبعاد سياسية تدعمها إسرائيل.ةاإلغاث أعمالفي 

 ترحيل. تم 194يدعم االتحاد األفريقي حق العودة لالجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار األمم المتحدة رقم  .66

أو منعوا من العودة إلى وطنهم. للفلسطينيين  1948أراضيهم منذ عام  منالالجئين الفلسطينيين قسراً 

. ويؤكد االتحاد األفريقي 194الحق في العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم وفقا لقرار األمم المتحدة رقم 

يرفض االتحاد وعلى ضرورة مواصلة دعم األونروا حتى يتم التوصل إلى حل عادل لقضية الالجئين. 

مفهوم الالجئين وحق العودة ونشاط ب المساساألحادية الجانب التي من شأنها  التدابيرميع األفريقي ج

 .األونروااإلغاثة الذي تقوم به وكالة 
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 الوضع اإلنساني وتفاقم، القطاععلى المفروض الحصار وغزة،  قطاع -ثامنا

رب افلسطيني، من بينهم ما يقتتزايد معاناة المدنيين يوًما بعد يوم في قطاع غزة، حيث يعيش مليوني  .67

حياتهم  تمليون طفل، في فقر وبطالة وقيود على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات األساسية. تأثر

عاًما  14اليومية باإلغالق الذي تفرضه إسرائيل والحصار البري والبحري المفروض على غزة منذ 

نية خطيرة، وازدياد الفقر واليأس، وقتل في األفق. تسببت إسرائيل في أزمة إنساتلوح دون نهاية 

يسجل قطاع غزة أحد أعلى معدالت ول على أيدي قوات االحتالل والمستوطنين. وإصابة مدنيين عزّ 

 .%53، وتتجاوز مستويات الفقر %45البطالة في العالم، حيث تقدر بنحو 

تتحمل إسرائيل، القوة المحتلة، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع  .68

دفعهم لهم علي تضييقالالسكان و سبل عيشغزة، نتيجة الحصار الجائر والعدوان المستمر، واستهداف 

الحكومة قسري ممنهجة تشرف عليها وتديرها  تشريدأكبر وأبشع عمليات  ما ي عتبرلهجرة، فيل

 اإلسرائيلية.

أظهر انتشار جائحة فيروس كورونا في األراضي الفلسطينية المحتلة بعض التداعيات السلبية التي  .69

كشف عن المزيد من أوجه القصور الهيكلية، وكانت قائمة منذ فترة طويلة نتيجة االحتالل اإلسرائيلي. 

صول الفلسطينيين حأثر بشكل غير متناسب على  مماال سيما في قطاع الصحة وتحديداً في قطاع غزة، 

، عندما دمرت 2020يوليو  21األزمة في من تفاقم قوات االحتالل  وزادتلى الرعاية الصحية. ع

مبنى في قطاع غزة كان يهدف إلى عالج حاالت اإلصابة بفيروس كورونا وتخفيف الضغط عن 

 المستشفيات األخرى.

. كاملة إنسانية كارثة إلى هذا يؤدي أن يمكن. التام االنهيار وشك لىع غزة في الصحية الرعاية نظام إن .70

 استخدامها يمكن أنه تعتقد إذ تقيده، أو المزدوج االستخدام وذات الحيوية المواد دخول إسرائيل تمنع

 إضافة. والتلوث الطاقة في مزمن نقص وجود بسبب الوضع هذا ويتفاقم. ومدنية عسكرية ألغراض

 مستشفى 93 عددها البالغ القطاع مستشفيات في التنفس الصناعي أجهزة في حاد نقص هناك ذلك، إلى

 .نسمة مليوني لتغطي المركزة العناية وحدات في سريرا 110و فقط،

 توصيل وحظرت بها المسموح الصيد مساحة تقلصو ،البضائع بعض نقل على قيودا إسرائيل فرضت .71

 وقد. غزة في الوحيدة الكهرباء توليد محطة إلى المتحدة األمم توفره الذي الوقود ذلك في بما الوقود،

 يمكن الحاضر، الوقت في. فلسطيني مليوني لحوالي المقدمة الكهرباء في حاد انخفاض إلى ذلك أدى

 .للغاية صعب وضع وهو اليوم، في ساعات أربع أقصاها لمدة الكهرباء إمدادات لىع صولحال للسكان

 ويشمل الحصار، تأثير من للتخفيف فورية تدابير اتخاذ إلى عاجل بشكل غزة في الفلسطينيون يحتاج .72

 بكثير أكبر كميات بدخول والسماح الصحي، والصرف المياه ومعالجة جديدة، طاقة محطات بناء ذلك

 .والبضائع األشخاص تنقل وحرية ،البناء مواد من

 التعسفية والتدابير العنصرية والممارسات السجناء قضية -تاسعا

 المؤسسي الطابع تأضفو. االستيطان نظام على الشرعية إلضفاء عنصرية قوانين إسرائيل فرضت .73

 العنصرية األنظمة هذه تبرر. حقوقه من الفلسطيني الشعب يحرم الذي العنصري الفصل نظام على

 لها تسمح تشريعات إسرائيل وضعت لقد. وسبل عيشهم بحياتهم يضر بما الفلسطينية يضااألر نهب

 ذلك، ومع. الفلسطينية الضرائب عائدات من الفلسطينيين واألسرى الشهداء أسر مخصصات بسرقة

 .التنمية مخصصات من االقتطاعات خالل من المخصصات هذه دفع في الفلسطينية السلطة استمرت

اعتماد  وتشمل. االحتالل سلطات قبل من بحقهم شنيعة لجرائم االحتالل سجون في األسرى يتعرض .74

. لصحتهم المتعمد الطبي واإلهمال واالنتهاكات، القمع وسياسة ضدهم، العنصرية والتشريعات القوانين

 .السجناء مئات بحياة الجرائم هذه أودتو

 كورونا، فيروسالمصابين ب الفلسطينيين المعتقلين أعداد في ارتفاعا اإلسرائيلية السجون شهدت كما .75

 الحاجة على أخرى مرة الضوء يسلط وهذا. بالتقرير المشمولة الفترة خالل حالة 147 نحو بلغ حيث

 .السن وكبار واألطفال النساء مثل ضعفا، األكثر وخاصة الفلسطينيين، األسرى عن لإلفراج الملحة
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 على اإلداري باالحتجاز يسمى ما إسرائيل تفرض دوليًا، بها المعترف الحقوق لجميع انتهاك فيو .76

 لهم اتهام توجيه دون السجون في وزجهم الفلسطينيين المواطنين يجري اعتقال. الفلسطيني الشعب

 لجميع تماًما مخالف االعتقال من النوع هذا. اعتقالهم سبب عن االحتالل سلطات تكشف أن ودون

ويتم  الزمن، من طويلة لفترات عادة المخالفات لهذهالمحتجزون إداريا  يتعرض. الدولية القوانين

 .بالقانون مرتبطة غير رسمية لجان تصدرها حكامأل اوفق تجديدها

 األسرى بحق التعسفية لإلجراءات والتصدي النضال في ملحمة األخرس ماهر الفلسطيني األسير قدم .77

 احتجازه رافًضا ،2020 يوليو في اعتقاله تاريخ منذ الطعام عن المفتوح إضرابه بدأ عندما الفلسطينيين،

 .صحته تدهور إلى ذلك أدى وقد. محاكمة أو تهمة دون إداريًا

 في هماويس اإلسرائيلي لالحتالل سالح هو العسكري، النظام ذلك في بما اإلسرائيلي، المحاكم نظام إنّ  .78

 العادلة المحاكمة وضمانات الدولية للمعايير انتهاكه خالل من فلسطين دولة ألرض استعماره ترسيخ

 باألطفال، خاصة عسكرية محكمة النظام هذا يشمل. الدولية واالتفاقيات المواثيق في عليها المنصوص

 بمعدل فلسطيني، طفل 700و 500 بين ما اعتقال يتم عام، كل في. العالم في والوحيدة األولى وهي

 من أكثر حاليًا يوجد. الدولي اإلنساني والقانون اإلنسان حقوق لمبادئ واضح انتهاك في ،%100 إدانة

 .مريض أسير 700و طفاًل  180و وفتاة امرأة 43 بينهم فلسطيني، أسير 5000

 يسمح قانون مشروع ،2019 عام األولى قراءته في اإلسرائيلي، الكنيست أقر عنصري، إجراء في .79

 بتنفيذ المتهمين الفلسطينيين األسرى بحق اإلعدام عقوبة تنفيذ بطلب اإلسرائيلية العسكرية للنيابة

 تمو. الفلسطينيين ضد العنصري التمييز نظام من جزءً  القانون هذايشكل . االحتالل قوات ضد عمليات

 صدور قبل اإلسرائيلية السجون داخل سجين 210 من ألكثر القانون نطاق خارج ميداني عداماإل تسجيل

 .الفلسطينيين ضد إسرائيل دولة إجرام عن ويعبر إلسرائيل الحقيقي الوجه يكشف مما اإلعدام، عقوبة

 الشهداء جثث احتجاز إسرائيل دولة تواصل اإلنسانية، والقيم الدولي للقانون صارخ انتهاك فيو .80

 العليا، اإلسرائيلية المحكمة أقرته حكومي قرار وفق للتبادل، بضائع وكأنها ثالجات، في الفلسطينيين

 في األقل، على جثة 50 تحتجز قراراتها، وفقا التي، المحكمةعنصرية  حقيقة على تشهد سياسة وهي

 .اإلنساني الدولي للقانون صارخ انتهاك

 التوصيات -عاشرا

 وعليه، فإن االتحاد األفريقي:

 القدس وعاصمتها المستقلة دولته وإقامة حريته نيل أجل من كفاحه في الفلسطيني للشعب دعمه يجدد .1

 .إسرائيل دولة جانب إلى بسالم والعيش ،1967 يونيو 4 حدود على

 واستقرار وأمن دائم سالم تحقيق إلى الهادف اإلسرائيلي العربي الصراع إلنهاء السلمي الحل يدعم .2

 المتحدة األمم قرارات فضال عن الصلة ذات لقراراته الفعال التنفيذ أساس على المنطقة في مستدامين

 .العربية المبادرةو الدولي قانونال لمبادئ ووفقًا

 وضمن األطراف متعددة دولية آلية رعاية تحت الطرفين، بين السالم مفاوضات استئناف إلى يدعو .3

ً  محدد، زمني إطار  يفضي بما المفاوضات، نتائج تنفيذ ضمان مع عليها، المتفق لالختصاصات وفقا

 أو تقليص دون الشرقية القدس عاصمتها فلسطينية دولة وإقامة تينالدولالقائم على وجود  حلال إلى

 .تأجيل أو تجزئة

 ويرى. والمستوطنات والالجئين المحتلة القدس بمدينة المتعلقة الجانب األحادية اإلجراءات كافة يرفض .4

 .األطراف متعددة دولية آلية بوساطة للتفاوض القضايا هذه كلأن تخضع 

 األمم وقرارات الدولي القانون بمتطلبات االلتزام إلى األفريقي االتحاد في األعضاء الدول جميع يدعو .5

 في القانونية غير اإلسرائيلية والتدابير الممارسات جميع إزاء الصلة ذات األفريقي واالتحاد المتحدة

أو  االعتراف عدم خالل من السوري، والجوالن الشرقية القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية األرض

 اإلجراءات ذلك في بما المستجد، القانوني غير الوضع على الحفاظ في المساعدة تقديم أو دعم

 .المحتلة الفلسطينية األراضي ضم سياسة اإلبقاء على إلى تهدف التي اإلسرائيلية

 منذ التاريخية فلسطين أرض من قسراً  تم ترحيله فلسطيني كل يشملون الفلسطينيين الالجئين أن يؤكد .6

 لجيلمن ا بنسبهم نيمرتبطال همئوخلفا العودة، من يتمكن ولم التاريخ هذا قبل غادر أو ،1948 نكبة
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 ومهامها( األونروا) الوكالة على الحفاظ إلى ويدعو ،194 رقم المتحدة األمم قرار حكامأل وفقا الحالي،

 .ومنازلهم أراضيهم إلى الالجئين عودة حتى

 األراضي وضم االستيطان استمرار في المتمثلة الواقع األمر سياسة الحدّ من إلى مجدداً  إسرائيل يدعو .7

 اإلسالمية التاريخية اآلثار وطمس الديموغرافي التوازن لتغيير محاولة في القدس، مدينة وتهويد

 لسنة 2334 القرار وآخرها المتحدة، األمم قرارات في عليه المنصوص النحو على للمدينة، والمسيحية

 .الرابعة جنيف اتفاقية قواعد فضال عن ،2016

 نظام مع المباشر وغير المباشر التعامل أشكال جميع إنهاء إلى األعضاء الدول جميع دعوته يجدد .8

 المجتمع فعله ما غرار على فلسطين، دولة أرض في القانوني غير اإلسرائيلي االستعماري االستيطان

 .1994 في تحرره حتى إفريقيا جنوب في العنصري الفصل بنظام الدولي

ضد المدنيين الفلسطينيين، وسياسة إعدام األسرى  والمميتةلسياسة القوة المفرطة  هوإدانت هيجدد رفض .9

إجراءات عنصرية تكرس طابع الفصل العنصري في إسرائيل،  هاباعتباروقانون القومية اليهودية، 

دعو إسرائيل إلى إلغاء هذه التشريعات التي تنتهك يو ،عتبر جرائم حرب تتطلب المساءلة القانونيةوت  

 القانون الدولي اإلنساني.أسس القيم واألخالق وقواعد 

حماية دولية ألرض وشعب دولة فلسطين، تمهيدًا إلنهاء االحتالل، والحفاظ على فرصة توفير يدعو إلى  .10

 القرارينو، 1987 لعام( 605الدولتين، وفقًا لقرار مجلس األمن الدولي رقم )القائم على وجود حل ال

إلى اتفاقيات جنيف الدولية  تاستند التي، 1994 لعام( 904، والقرار )1990 لعام( 673( و )672)

 .1967وأكدت قابليتها للتطبيق على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

كما يدعو سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى اإلفراج عن األسرى وخاصة األطفال والنساء وكبار السن  .11

والمرضى، مع ضمان سالمتهم، ووقف الممارسات القمعية الفردية والجماعية بحق الشعب الفلسطيني 

 ن.يسرائيليواإلالعرب سكان الالتي تزيد من معاناته وتغذي الكراهية بين 

 



EX.CL/1254(XXXVIII) 

Page 14 

 

 مشروع إعالن

 الوضع في فلسطين والشرق األوسط حول

، رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي، المجتمعين في الدورة العادية الرابعة والثالثين لمؤتمر االتحاد نحن

 ؛2021 فبراير 7و 6 يومي، األفريقي المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا

جميع القرارات والمقررات  نستحضروإذ الوضع في فلسطين والشرق األوسط عن تقرير الب علمانحيط إذ 

تحقيق والرامية إلى السابقة الصادرة عن منظمة الوحدة األفريقية واالتحاد األفريقي بشأن الوضع في فلسطين 

 دائمين في الشرق األوسط.المن األسالم وال

محمود  دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني وممثله منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس نؤكد من جديدوإذ 

عباس في نضالهم المشروع ضد االحتالل اإلسرائيلي من أجل استعادة حقوقهم غير القابلة للتصرف، بما في 

 ذلك تقرير المصير واالستقالل في دولتهم الفلسطينية القائمة جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل؛

رغبتنا في إيجاد حل سياسي عادل لقضية فلسطين وفقًا لمبادئ القانون الدولي وجميع قرارات األمم  وإذ نجدد

واستقالل دولة  1967عام في كامل لالحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ النهاء اإلالمتحدة ذات الصلة، بما يؤدي إلى 

 يينفلسطينال نالجئيالادل لمحنة وإيجاد حل ع 1967يونيو  4حدود داخل وعاصمتها القدس الشرقية  سطينفل

 ؛(III) 194بما يتوافق مع قرار األمم المتحدة رقم 

دائم الشامل والعادل والسالم التحقيق من أجل الستئناف مفاوضات ذات مصداقية بين الجانبين  دعوتناوإذ نجدد 

على أساس واع الدولي إلجمبناء على افي الشرق األوسط، بما في ذلك من خالل آلية دولية متعددة األطراف 

 حل جميع قضايا الوضع الدائم بشكل عادل؛إلى القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة الهادفة 

الذي يقوم على قيم الحرية والعدالة وحقوق  ،موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية العادلةثبات  وإذ نؤكد من جديد

تاريخي الراسخ مع الشعب الفلسطيني في سعيه الاإلنسان والمبادئ اإلنسانية والحفاظ على التضامن األفريقي 

 الحرية والعدالة؛والمشروع من أجل االستقالل 

للقدس الشرقية كعاصمة  لجميع أعضاء المجتمع الدولي للحفاظ على الوضع القانوني دعوتناكذلك نجدد وإذ 

مم المتحدة ذات الصلة بهذا الشأن، واالمتناع عن أي عمل واحترام القانون الدولي وقرارات األ ،لدولة فلسطين

 من شأنه تقويض الوضع الشرعي للمدينة، وال سيما االمتناع عن نقل السفارات من تل أبيب إلى القدس؛ أو قرار

الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس  يضااإلسرائيلية المقامة في األرأن جميع المستوطنات  كرر كذلكنوإذ 

الشرقية والجوالن السوري واألنشطة األخرى المنفذة كجزء من احتالل أراضي دولة فلسطين، بما في ذلك 

 ن والسياسات العنصرية والتمييزية ونظام التصاريحييلمدنل مصادرة األراضي وهدم المنازل والتهجير القسري

وفرض تدابير العقاب الجماعي، أمور غير قانونية وتشكل انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساني  انوبناء الجدر

 الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة وتتحدى دعوات المجتمع الدولي لوقف جميع األنشطة االستيطانية

 نعلن ما يلي:

القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير الثابت لحق الشعب الفلسطيني غير نا عن دعمعرب ن .1

لسطين، ، فة وكرامة وحقه في دولته المستقلة، بما في ذلك حقه في العيش في حرية وعدالهمصير

، إلى االمتثال الكامل اللتزاماتها بموجب سلطة االحتاللإسرائيل،  دعونوعاصمتها القدس الشرقية و

تحقيق جهود حتالل العسكري بشكل كامل، والكف عن إعاقتها لعاًما من اال 53القانون الدولي وإنهاء 
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أهمية الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي لألماكن المقدسة في ب رنذك  و تقرير المصير للفلسطينيين

 .عليها الوصاية الهاشميةوالقدس 

غير القانونية،  ابجميع مظاهره ، أعمال االحتاللالحتالل، سلطة اإسرائيل لمواصلة نعرب عن أسفنا .2

التصرف بسوء نية وفي تناقض تام مع  واستمرارها فياالستعمار والضم تدابير  مواصلةبما في ذلك 

بشكل  قرارات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدةفي انتهاك  واستمرارهاإنهاء االحتالل 

 منهجي؛

التدابير الالزمة لضمان احترام إسرائيل وجميع األطراف  كافةجميع الدول  ضرورة أن تتخذعلى شدد ن .3

األخرى ذات الصلة اللتزاماتها بموجب القانون الدولي بإنهاء االحتالل وأن احتالل أراضي دولة 

 دون تدخل دولي حاسم وتدابير ملموسة للمساءلة وفقًا للقانون الدولي؛ لن ينتهيفلسطين 

ستعمارية، بما في ذلك التدابير التشريعية واإلدارية واإلجراءات أن جميع السياسات والتدابير اال نكرر .4

تعطيل سلطة االحتالل، بما في ذلك أي أنشطة تنطوي على مصادرة األراضي و، ها إسرائيلالتي اتخذت

الفلسطينية  يضافي األروالنقل القسري للمدنيين وضم األراضي سبل عيش األشخاص المحميين 

ا لألحكام ذات الصلة من صارخً انتهاًكا  تنتهكالشرقية والجوالن السوري،  ، بما فيها القدسالمحتلة

قرارات مجلس و 1949أغسطس  12اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 

والتنمية وتشكل عقبة أمام السالم وال أساس لها من الصحة غير قانونية  وهياألمن ذات الصلة 

 ؛اديةاالجتماعية واالقتص

االحتالل، الستعمار مدينة القدس، بما في ذلك  على أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل، سلطة شددن .5

هي إجراءات غير قانونية وبالتالي فهي الغية وباطلة  ،ينها وواليتها القضائية وإدارتهافرض قوان

سلطة االحتالل الوقف الفوري لجميع هذه اإلجراءات  ناشدنوليست لها أي شرعية على اإلطالق و

ضد المقدسات المسيحية غير القانونية واألحادية الجانب، بما في ذلك االستفزازات والتحريض 

، وال سيما الحرم الشريف واحترام قدسية األماكن المقدسة وحماية األبعاد الروحية والدينية واإلسالمية

 باعتبارهاعلى النحو المنصوص عليه في قرارات األمم المتحدة ذات الصلة لمدينة، لوالثقافية الفريدة 

 مصلحة مشروعة للمجتمع الدولي ككل؛

االلتزام الصارم بأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة إسرائيل  مننطلب  .6

اتها بموجب القانون الدولي االمتثال لجميع التزاموكذلك  49، وال سيما المادة 1949أغسطس  12

تهدف إلى تغيير الطابع والوضع والتكوين الديموغرافي  التي  جراءاتاإلوالوقف الفوري لجميع 

الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والجوالن السوري واإلنهاء الفوري لألنشطة  يضالألر

( والفتوى 2016) 2334ة، بما في ذلك القرار ، وفقًا لجميع قرارات مجلس األمن ذات الصلةاالستيطاني

ن على حل الدولتي إليجادكشرط ال غنى عنه ، 2004 ويولي 9الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 

 ؛1967أساس حدود ما قبل عام 

اتباع سياسات تضمن احترام التزاماتها بموجب  العمل بنشاط على جميع الدول األعضاء إلىندعو  .7

القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة واالتحاد األفريقي ذات الصلة فيما يتعلق بجميع الممارسات 

الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجوالن  يضاوالتدابير اإلسرائيلية غير القانونية في األر

أعمال الناشئ عن التدابير التي تهدف إلى تعزيز االستعمار ووضع تراف بالدم االع، وكذلك عالسوري
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الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية واألراضي العربية األخرى التي تحتلها  يضاالضم في األر

 ؛ى هذا الوضعدة في الحفاظ علوعدم تقديم العون أو المساع 1967منذ عام  إسرائيل

ألفريقية إنهاء جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع نظام االستيطان جميع الدول انناشد  .8

االستعماري اإلسرائيلي غير القانوني في أراضي دولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، بما يتوافق 

ة االتحاد األفريقي السابقمقررات و 2334 رقم من قرار مجلس األمن الدولي 5و 3مع أحكام الفقرتين 

 في هذا الصدد؛

استخدام إسرائيل للقوة المميتة وغير المشروعة وغيرها من القوة المفرطة ضد المدنيين ندين  .9

الفلسطينيين، بما في ذلك ضد المدنيين الذين يتمتعون بوضع حماية خاص بموجب القانون الدولي، 

ه األعمال غير القانونية وكذلك إلى المساءلة عن هذ دعونوالذين ال يشكلون تهديداً وشيكاً على الحياة، و

أن  ؤكدنالفلسطينية المحتلة، و يضاعن األفعال التي يرتكبها المستوطنون اإلسرائيليون في األر

ضد المدنيين الفلسطينيين  المرتكبةكامل عن أعمال العنف  بشكلسلطة االحتالل، مسؤولة  ،إسرائيل

بهدف منع أعمال العنف غير القانونية ة سلحاألمصادرة ويجب عليها اتخاذ تدابير تشمل وممتلكاتهم 

ن وضمان سالمة وحماية المدنيين الفلسطينيين في األراضي ون اإلسرائيليوالمستوطن التي يقوم بها

 المحتلة؛

سلمي لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي اإلسرائيلي، من جميع إيجاد حل ضرورة  من جديدنؤكد  .10

د لتحقيق هذه الغاية، بما يتفق مع القانون الدولي والمعايير جوانبها وضرورة تكثيف جميع الجهو

، في هذا نشددواألخرى المتفق عليها دوليا، بما في ذلك جميع قرارات األمم المتحدة ذات الصلة 

الصدد، على أن جميع الجهود المبذولة إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يجب أن ترتكز على 

تضمن وبما في ذلك القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان احترام القانون الدولي، 

 ؛اكات من أجل إحالل السالم الدائمجميع االنتهعن شاملة الموثوقة والمساءلة ال

الرئيس محمود عباس من أجل السالم، التي ق دمت إلى مجلس األمن التابع لألمم  لمبادرةنا دعمنجدد  .11

طالق عملية إلوالتي تدعو إلى عقد مؤتمر دولي في الوقت المناسب  2018فبراير  20المتحدة في 

والمعايير الواضحة  القديمة العهد االختصاصاتعلى أساس  مصداقيةسياسية متعددة األطراف ذات 

في ها في قرارات األمم المتحدة ذات الصلة وضمن إطار زمني محدد بهدف اإلسراع المنصوص علي

 تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة؛التوصل إلى 

 1948فلسطين التاريخية منذ نكبة عام  يضان الذين نزحوا قسراً من أرنييفلسطيال نالجئيالأن نكرر  .12

 واسترداد، لهم الحق في العودة وأسالفهملعودة أو الذين غادروا قبل هذا التاريخ ولم يتمكنوا من ا

 الدخل المتأتي منها، بما يتوافق مع مبادئ اإلنصاف والعدالة؛وممتلكاتهم 

ضرورة استمرار عمل وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق نؤكد  .13

ن ين الفلسطينييالالجئ ه وحماية وتنميةلخدمات من أجل رفاوتقدم ادون عوائق  أن تعملاألدنى وأهمية 

الدول  ناشدنومن أجل استقرار المنطقة، ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين و

ميزانية في الخاصة وحيثما أمكن  هاتبرعات للوكالة وزيادة مساهماتتقديم الوالمنظمات مواصلة 

 من نقص حاد في التمويل؛لوكالة التي ال تزال تعاني ل يةبرنامجال

إزاء محاوالت تشويه سمعة وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين نعرب عن بالغ قلقنا  .14

جميع أعمال الترهيب والتهديدات  ندينو الفلسطينيين في الشرق األدنى على الرغم من سجلها المثبت
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الفاعلة في المجتمع المدني  الموجهة إلى الوكالة وغيرها من منظمات حقوق اإلنسان والجهات

والمدافعين عن حقوق اإلنسان المشاركين في توثيق ومواجهة انتهاكات القانون الدولي واإلفالت من 

ضمان إلى الدول ميع ج دعونوالفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية  يضاالعقاب في األر

 حمايتهم؛

وسالمتها وأن تضمن حرية رابطها وتراضي الفلسطينية المحتلة األوحدة  احترام إسرائيلمن نطلب  .15

منها القدس الشرقية وإلى الفلسطينية، بما في ذلك الحركة  يضاتنقل األشخاص والبضائع داخل األر

على  نؤكد مجدداوإليه وبين الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العالم الخارجي وإلى قطاع غزة ومنها و

دية والقيود الحتالل فوراً عمليات اإلغالق المطولة والقيود االقتصاا سلطةضرورة أن توقف 

 ، بما في ذلك حصارها غير القانوني والالإنساني لقطاع غزة؛اتالمفروضة على الحرك

إزاء استمرار التدهور الحاد لألوضاع االقتصادية واإلنسانية في قطاع غزة نتيجة  بالغ قلقنانعرب عن  .16

، لكاملة عن األوضاع في قطاع غزةاالحتالل اإلسرائيلي المسؤولية ا لم  حنالحصار اإلسرائيلي و

مؤكدين أن األزمة في قطاع غزة ليست مجرد أزمة إنسانية تتطلب اإلغاثة الطارئة بل هي إحدى 

مظاهر االحتالل االستعماري التي يجب معالجتها بإنهاء االحتالل االستعماري وتمكين الوحدة 

المجتمع الدولي  ندعولألراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة. والجغرافية والسياسية 

 للعمل على إنهاء هذا الحصار اإلسرائيلي الجائر.

سياسة التطهير العرقي المنتظمة والواسعة النطاق التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي ضد ندين  .17

خالء وهدم المنازل وإلغاء حقوق اإلقامة من خالل أوامر اإل طينيين في القدس الشرقية المحتلةالفلس

بأراضي الضفة فك ارتباطها الجغرافي والسياسات التمييزية التي تهدف إلى عزل المدينة المقدسة و

وتحقيق التفوق الديموغرافي للمستوطنين اإلسرائيليين على أصحاب  1967عام منذ الغربية المحتلة 

فصاًل عنصريًا وخرقًا لالتفاقية والتي تشكل جنيف الرابعة مخالفة التفاقية السياسات الأراضي القدس و

 واتفاقية القضاء على التمييز العنصري؛ والمعاقبة عليها الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري

النظام القانوني اإلسرائيلي التمييزي وتدابيره التعسفية واألحكام الصادرة بحق المعتقلين والسجناء ندين  .18

من الحد األدنى من الحقوق والتي تحرمهم  سيما األطفال والنساء وكبار السن والمرضىالفلسطينيين وال 

حقوق بشأن التي يكفلها القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، بما في ذلك اتفاقية جنيف 

االحتالل اإلسرائيلي لإلفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين  دعونوالمرأة والطفل 

 واألسرى الفلسطينيين والعرب في السجون اإلسرائيلية.

عمل بال كلل مع ن، بما في ذلك ما يسمى "صفقة القرن" وسأي حلول غير عادلة أو جزئية نرفض .19

وعاصمتها  1967يونيو  4حدود داخل الجهات الدولية الفاعلة األخرى لضمان استقالل دولة فلسطين 

 القدس الشرقية؛

إلى وقف جميع اإلجراءات والتدابير التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ندعو  .20

، في هذا السياق، على تعبئة العمل الدبلوماسي إلحياء عملية السالم والحفاظ على حل الدولتين نحثو

 دائم؛العادل والسالم التحقيق عجيل بالتو 1967عام قبل حدود  داخل

أن السالم العادل والشامل والدائم في الشرق األوسط يتطلب انسحابا إسرائيليا كامال من جميع نكرر  .21

، بما في ذلك مرتفعات الجوالن السورية 1967 ويوني 4األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى خط 

 بنان؛واألراضي التي ال تزال محتلة في جنوب ل
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أن تضامننا مع الشعب الفلسطيني يقوم على قيم الحرية والعدالة والمبادئ اإلنسانية التي نؤكد من جديد  .22

في جميع الظروف إلى جانب كل أولئك الذين يسعون وتدافع عنها أفريقيا بال هوادة في المحافل الدولية 

جاهدين لضمان استعادة فلسطين حقها في الوجود في ظل االستقالل والسيادة كدولة رئيسية في الشرق 

الحاجة الملحة إلى بذل جهود متجددة إليجاد حل عادل ودائم للصراع على من جديد نؤكد واألوسط 

التحاد لذات الصلة  األحكاموئام في إطار السالم والجنب في أساس وجود دولتين تعيشان جنبًا إلى 

 األفريقي واألمم المتحدة.
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