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؛ تحثكم املنظمات املوقعة أدناه، باعتباركم دولة عضو في ألمم املتحدةاب ملجلس حقوق اإلنسان  46جلسة الـ القبل انعقاد 

ت التي  القرارات  دعم  على  األوروبي،  االتحاد  وفي  املتحدة  املزري    هدفست األمم  الوضع  للشعب معالجة  سوًءا  يزداد  الذي 

 ألرض الفلسطينية املحتلة.  سيما أولئك الذين يعيشون في ا  الفلسطيني، ال

اجة ماسة حإذ ثمة ، والحق في تقرير املصير، املحاسبة وحقوق اإلنسان واملستوطنات اإلسرائيليةالقرارات قضايا  تتناول 

واملحاسبة املنهجية  اعلى    للعدالة  اإلسرائيلية  النطاقالنتهاكات  والتي  واسعة  حد  ،  ضد تصل  والجرائم  الحرب  جرائم 

 .على التمادي فيها  اإلفالت غير املشروط من العقاب الذي يمنحه املجتمع الدولي إلسرائيليشجع  كما  اإلنسانية،  

الفلسطينيين، بما في ذلك االستخدام املفرط    لحقوق   حتى أثناء تفش ي جائحة عاملية، تتواصل االنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة

إسرائيل تصعيدها   تواصلغزة. كما  ، ومواصلة اإلغالق غير القانوني لقطاع  انون قتل الفلسطينيين خارج نطاق القللقوة، و 

بهدف مواصلة    i؛منذ أربع سنوات  وياتهابلغت أعلى مست  والتيملنازل وممتلكات الفلسطينيين،  لعمليات الهدم غير القانونية  

  iiاإلسرائيلي.   االستعماري االستيطاني  املشروع وتوسيع   مغرافي على األرض،تغيير الواقع الدي 

ت األمم املتحدة 
ّ
االنتهاكات اإلسرائيلية واسعة    آليات للتحقيق في  10  شكلت العديد من القرارات و   خالل العقود املاضية، تبن

% 0.4إسرائيل    نفذت،  باألمم املتحدة  لحقوق اإلنسان  السامية  فوضيةاملووفًقا ملكتب    iiiالنطاق في األرض الفلسطينية املحتلة. 

 iv. 2009منذ    صدرتها آليات مجلس حقوق اإلنسانأ  ذات صلة  توصية  551من أصل  

األخيرة،   اآلونة  األ لجحثت  في  التحقيق  في  مميةنة  التي تشكلت  املحتلة  2018،  الفلسطينية  األرض  في  االحتجاجات   v، بشأن 

و  السامية  املإسرائيل  االنتهاكاتب والدول األعضاء  فوضية  عن  املحاسبة والتعويضات  على ضمان  املتحدة  بحق   األمم 

يين املفروضين على قطاع كما حثت لجنة التحقيق إسرائيل على الرفع الفوري لإلغالق والحصار غير القانون .الفلسطينيين

 العقاب الجماعي.   صال حدغزة، والذين ي

كافة   vi،الدعم األوروبي الضعيف(، الذي تم تبنيه رغم  2019)  40/13  رقم  حقوق اإلنسانقرار مجلس    دعافي إطار املتابعة،  و

و إلى ت  األعضاء   الدول  الفلسطينية املحتلة،    القانون اإلنساني الدولي في األرضضمان احترام  عزيز االمتثال للقانون الدولي، 

 الدول األعضاء في تنفيذ  أخفقت لسوء الحظ، ولكن، و والوفاء بالتزاماتها املتعلقة بالعقوبات الجزائية والخروقات الجسيمة. 

لوالية القضائية الجنائية، وفرض عقوبات وحظر التوصية الخاصة بتنفيذ ات لجنة التحقيق، بما في ذلك  القرار وتوصيا  هذا

ا يومنا هذا،  و لجناة.  السفر بحق  تزالحتى  إغالق وحصار  ال  في ظل  تماًما  معزولة  وبحري، تفرضه   وحش ي  غزة   جوي وبري 

في غزة من الحقوق والحريات األساسية؛ األمر    افلسطينيً   مليونيعاًما تقريًبا. لقد أدى الحصار إلى حرمان    14إسرائيل منذ  

 نسانية.اإلوخيمة وغير  ال  هعواقبو دمرة على جميع مناحي الحياة. امل  هالذي له آثار 

عمليات بالتزامن مع تصعيدها    توسيع مشروعها االستيطاني غير القانوني بشكل تصاعدي،تستمر إسرائيل في  من جانبها  

 للضفة الغربية.    ضمها الفعليزيادة ترسيخ  لطينيين وممتلكاتهم؛ مما يؤدي  هدم منازل الفلس 



الضم غير القانوني للقدس الشرقية  ال سيما على قه في محاسبة إسرائيل، ار إخفا لقد أسفر تقاعس املجتمع الدولي واستمر 

في مشروعها االستعماري االستيطاني.  الإسرائيل في املض ي قدًما وب  تمكينوالجوالن السوري، عن   مختلف  ورغم أن    هوادة 

التأكيد على   عدم شرعية املستوطنات وعدم قرارات مجلس األمن والجمعية العامة ومجلس حقوق اإلنسان، قد أعادت 

إلجبار إسرائيل على إنهاء ممارساتها  لم يتخذ أي تدابير املجتمع الدولي   إال أن ؛لألراض ي املحتلةاالعتراف بالضم اإلسرائيلي 

 غير القانونية.

( في مجلس  2014) 25/28 رقم  دولة عضو في األمم املتحدة لصالح قرار التسوية 47دولة من أصل  46، صوتت 2014في عام 

  25/28 رقم حث القرارفيما ين. و ومع ذلك، فقد تضاءل دعم االتحاد األوروبي لقرار التسوية منذ ذلك الح viiحقوق اإلنسان. 

املستوطنات(  2014) توسيع  في  تساعد  إجراءات  أي  اتخاذ  عدم  على ضمان  الدول  املتحدة  و ،  جميع  األمم  مبادئ  تنفيذ 

األعما بشأن  لألفراد التوجيهية  املعلومات  وتوفير  املحتلة،  الفلسطينية  باألرض  يتعلق  فيما  اإلنسان  وحقوق  التجارية  ل 

التداعيات الحقوقية والقانونية ملمارسة األنشطة االقتصادية مع املشروع االستيطاني. ومع ذلك، كشف   والشركات بشأن

لعام   املتحدة  األمم  بيانات  قاعدة  التواطؤ    رطةاملتو الشركات  بشأن    2020إصدار  عن  اإلسرائيلي،  االستيطان  مشروع  في 

 .املستمر للشركات اإلسرائيلية واملتعددة الجنسيات واألوروبية في املساهمة في املستوطنات والعمل داخلها

 أصحاب السعادة،

ثم، فإنه من الضروري . ومن  القانون الدولي واملحاسبة والعدالة  بادئمل  يستند  إن الحل املستدام لقضية فلسطين ينبغي أن

، الجهود املبذولة لضمان املحاسبة في فلسطين، دون األعضاء  هدولبما في ذلك االتحاد األوروبي و   أن يدعم املجتمع الدولي،

التصويت لصالح القرارات ذات الصلة بشأن   الهدف،  هذا بلوغالتي يمكن من خاللها    الوسائلولعل من بين  مزيد من التأجيل.  

وامل اإلنساناملحاسبة  حقوق  ملجلس  املقبلة  الجلسة  في  اإلسرائيلية  األعضاء  و ،  ستوطنات  الدول  في على  تشجيع  املشاركة 

اإلفالت من العقاب   ملواجهةأي قرار يسعى    يجب على الدول، بما في ذلك دول االتحاد األوروبي، االمتناع عن عرقلة  إذ.  التصويت

 األرض الفلسطينية املحتلة، من خالل إطار يتوافق مع القانون الدولي. املستوطنات غير القانونية في  توسع  و 

ا مع التزام االتحاد األوروبي املتكرر باإلطار القانوني الدولي والنهج القائم على حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية  
ً
واتساق

، يمكن اتخاذه تماشًيا مع تصريحات االتحاد األوروبي ضروري إجراء    يعد  لقرار التسوية املحتلة؛ فإن استئناف الدعم األوروبي  

إن دعم وحماية والية مكتب املفوضية السامية    عدم شرعية املستوطنات اإلسرائيلية. ؤكد على  الذي ي و   ، وموقفه الراسخ

املستوطنات   العمل داخل  لشركات املتورطة في بشأن اوي لقاعدة بيانات األمم املتحدة  التحديث السنلحقوق اإلنسان في  

 . أمر حاسم   ، هو غير القانونية

موقف االتحاد األوروبي الراسخ في   املحاسبة في مجلس حقوق اإلنسان  قرار يضمن التصويت على  قد ُيكمل  في الوقت نفسه،

لضمان عدم تكرار   ،إفالت إسرائيل املنهجي من العقابيغدو بمثابة خطوة أولى أساسية نحو معالجة  و ،  دعم املحاسبة

يجب على الدول األعضاء في األمم املتحدة واالتحاد ا . كمالجرائم الدولية واالنتهاكات الجسيمة في األرض الفلسطينية املحتلة

 .األوروبي اعتماد تدابير فعالة بما يضمن محاسبة الجناة

 لكم منا وافر الشكر والتقدير، 

 



 املنظمات املوقعة:

 مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان  •

 املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  •

 مؤسسة الحق •

 اإلنسان مركز امليزان لحقوق   •

• 11.11.11 

 11.11.11ملركز الوطني للتعاون في التنمية،  ا •
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year_record_in_pandemic . 
ii   فلسطيني ا بينهم   811منها مأهولة؛ ما أدى إلى تهجير  166ا، مبنى سكني   211مبنى، بينها  470إسرائيل  هدمت، 2021ويناير  2020بين مارس

مؤسسة الحق: "النداء العاجل المشترك إلجراءات األمم المتحدة الخاصة بشأن استمرار إسرائيل في عمليات الهدم وسط جائحة   راجع. طفل   382
 joint-https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2021/01/25/210125-، متاح على:2021يناير  25عالمية"، 
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iii  انظر:  إسرائيل المتعمد في توفير سبل االنتصاف للفلسطينيين من خلل آلياتها القضائية. إخفاقإلى حد كبير إلى  يُعزى ذلك

gularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_74_CRP2.phttps://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Re
df 

iv   ولي في األرض الفلسطينية انتهاكات القانون الد  على كافة والمحاسبة العدالة  حول ضمان  األمم المتحدةب لحقوق اإلنسان ةالسامي ةمفوضالتقرير
  :الرابط ، متاح على2017 ةيوني، 2009األطراف منذ عام ، بما في ذلك القدس الشرقية: مراجعة شاملة لحالة التوصيات الموجهة إلى جميع المحتلة

https://undocs.org/en/A/HRC/35/19 . 
v  أكثر من  إصابة، وطفل   46نهم ، بيفلسطيني ا 214ما ال يقل عن إسرائيل  إذ قتلت ،العودة الكبرى لجنة التحقيق في سياق احتجاجات مسيرة شكلتت

traumatized-and-injured-people-on-years-https://www.un.org/unispal/document/two-للطلع:  فلسطيني ا. 36000
struggling-still-are-return-of-march-great-the-during/  . 

vi  سلندا عن التصويت، إيطاليا والمملكة المتحدة )آنذاك( وآي تامتنعونت إسبانيا الدولة الوحيدة في االتحاد األوروبي التي صوتت لصالح القرار، كا
 يا ضده. النمسا والتشيك والمجر وبلغار وصوتت

vii  صوتت و القرار.  ك الوقت( لصالحاكة المتحدة )في ذ ن االتحاد األوروبي صوتت النمسا والتشيك وإستونيا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا والمملم
 . هالواليات المتحدة ضد 


