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 ثالثاا: النتائج الرئيسية التي تمخضت عن جلسات النقاش 
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: المقدمة  المؤتمر وآليات متابعة النتائج والتوصيات التي خلص إليها  -أوًلا
 

 الغايات واألهداف 
إلنسعععععان ومؤسسعععععات حقعععععوق ا ينالفلسعععععطينيين، بمعععععن فعععععيهم األكعععععاديميسععععععى هعععععذا المعععععؤتمر إلعععععى إتاحعععععة الفر عععععة أمعععععام 
لمناقشعععععة الخيعععععارات واإلسعععععتراتيجيات التعععععي يوفرهعععععا القعععععانون العععععدولي  ونشعععععطاق حقعععععوق اإلنسعععععان واألطعععععراف السياسعععععية،

لآلثععععععار التععععععي سععععععتعرة دراسععععععة نقديععععععة وكانععععععت النايععععععة مععععععن المععععععؤتمر أن يلهععععععم مععععععن الععععععوجهتين النظريععععععة والعمليععععععة. 
السياسععععة التععععي تناولععععت فلسععععطين علععععى مععععدى يفرزهععععا إطععععار القععععانون الععععدولي اإلنسععععاني، الععععذي هععععيمن علععععى الخطععععا  و 

القانونيععععة األطععععر دراسععععة إلععععى سعععععى كمععععا  .والمحععععددات التععععي تشععععوبهالقيععععود الوقععععوف علععععى الماضععععية، و  54األعععععوام الععععع
فععععععي األرة الفلسععععععطينية المحتلععععععة. والتمييععععععز العن ععععععري تحليععععععل نظععععععام القمعععععع  واالضععععععطهاد ل األكثععععععر مالئمععععععةالبديلععععععة 

معععععن شععععع نها  ،، بمعععععا فيهعععععا وليعععععات ولخطعععععوات عمليعععععةمر اإلسعععععتراتيجيات القانونيعععععةنعععععاقش المعععععؤتعلعععععى هعععععذا األسعععععاس، و 
 همفعععععي تقريعععععر م عععععير  محقعععععوقهتعزيعععععز احتعععععرام حقعععععوق اإلنسعععععان الواجبعععععة ألبنعععععاق الشعععععع  الفلسعععععطيني، وال سعععععيما  كفالعععععة

بيععععععان االلتزامععععععات الدوليععععععة الواقعععععععة علععععععى إسععععععرائيل واألطععععععراف إلععععععى جانعععععع  ، األضععععععرار التععععععي وقعععععععت علععععععيهموجبععععععر 
  1ألخرى.ا
 

 وعلى وجه التحديد، سعى هذا المؤتمر إلى: 
زالععععععة لفلسععععععطينالقععععععانون الععععععدولي يتيحهععععععا تعزيععععععز شععععععرعية الحععععععوار الععععععذي يتنععععععاول األطععععععر البديلععععععة التععععععي  (أ  ، وا 

 جوان  النموة التي تكتنف هذا الحوار ومساندته. 

منهععععا، والتو ععععل دراسععععة إسععععتراتيجيات عمليععععة ممكنععععة، بمععععا تشععععمله مععععن المخععععاطر التععععي تعتععععري كععععل واحععععدة  (  
بعععععين المشعععععاركين فعععععي المعععععؤتمر حعععععول التحليعععععل القعععععانوني المناسععععع  واإلسعععععتراتيجيات واإلجعععععراقات  توافعععععقإلععععى 

 المالئمة التي يستطي  الفلسطينيون اعتمادها. 

تشععععععجي  المشععععععاركين فععععععي المععععععؤتمر علععععععى تنفيععععععذ النشععععععاطات واألعمععععععال التععععععي ترمععععععي إلععععععى متابعععععععة النتععععععائ   (ج 
 .  ال مركزيا وتنفيذها بعد انعقاده وفي سياق والتو يات التي يخلص إليه

 المؤتمر  
ممعععععن  افلسعععععطيني  ضعععععيًفا  01ومعععععن بيعععععنهم  شخً عععععا، معظمهعععععم معععععن الفلسعععععطينيين 241حضعععععر المعععععؤتمر معععععا مجموععععععه 

المسععععتديرة المائععععدة نقععععاش للمشععععاركة فيععععه. وقععععد شععععارك هععععؤالق المععععدعوون فععععي حلقععععات هععععت إلععععيهم دعععععوات خا ععععة ج  و  
الفئعععععععات معععععععن  متميعععععععزةل المشعععععععاركون الفلسعععععععطينيون مجموععععععععة ثعععععععاني معععععععن المعععععععؤتمر. وقعععععععد مث عععععععالمنلقعععععععة فعععععععي اليعععععععوم ال

بععععذلك، المسععععتهدفة التععععي كععععان ال بععععد مععععن حضععععورها مععععن أجععععل تحقيععععق األهععععداف التععععي انعقععععد المععععؤتمر مععععن أجلهععععا. و 
مؤسسععععات حقععععوق اإلنسععععان،  عععععاملون فععععيون فععععي قضععععايا حقععععوق اإلنسععععان، و شععععارك محععععامون فلسععععطينيون متخ  عععع

فععععععي  ناشععععععطون فععععععي الحععععععراك الشععععععبابياألحععععععزا  السياسععععععية الفلسععععععطينية، ونشععععععطاق المجتمعععععع  المععععععدني و  مععععععن وأعضععععععاق
. وقععععد أضعععععفت هععععذه المشعععععاركة، فعععععي جلسععععات المعععععؤتمر النقاشععععات التعععععي جععععرت مععععع  أكععععاديميين ومسعععععؤولين فلسععععطينيين

                                                           
 على الموق  اإللكتروني لمعهد الحقوق: منشورة  ، وهيالمؤتمرهذا انظر ورقة المفهوم التي تستعرة نبذة وافية حول   1

http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=106&id_legal=616  

http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=106&id_legal=616
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لنربيععععة وجنوبهععععا أمععععاكن جنرافيععععة متباينععععة بمععععا فيهععععا شععععمال الضععععفة اة قععععدوم المشععععاركين مععععن عععععدمععععا اقتععععرن بهععععا مععععن و 
وقطعععععاع ععععععزة )عبعععععر تقنيعععععة الفيعععععديو المرئعععععي(، علعععععى  /إسعععععرائيل0958ومدينعععععة القعععععدس وفلسعععععطين المحتلعععععة فعععععي الععععععام 

ععععرون ظععععينن يالكثيععععر جعععععل المععععؤتمر طابًعععععا مميععععًزا  طرت اللجنععععة المنظمععععة للمععععؤتمر أن إليععععه ب ععععورة إيجابيععععة. وقععععد اض 
والععععععذين كععععععان مععععععن المقععععععرر أن طينيين مععععععن بيععععععروت )األكععععععاديميين والنشععععععطاق الفلسععععععمععععععن ة مجموعععععععة كتؤجععععععل مشععععععار 

إلعععععى الجلسعععععات المخ  عععععة لمتابععععععة مخرجعععععات المعععععؤتمر،  (Skype) عبعععععر برنعععععام   سعععععكاي  يشعععععاركوا فعععععي المعععععؤتمر 
عععععععدد المتحععععععدثين فععععععي المععععععؤتمر ضععععععمن اإلبقععععععاق علععععععى و للمععععععؤتمر مععععععن أجععععععل المحافظععععععة علععععععى الشععععععؤون اللوجسععععععتية 

، فقعععععد وهعععععو معععععا كعععععان فعععععي حسعععععبان اللجنعععععة المنظمعععععة للمعععععؤتمر(لحعععععظ )مسعععععتويات تسعععععهل إدارتهعععععا وتسعععععييرها. ولسعععععوق ا
. وعلعععععى محعععععدودة اسعععععتجابة قيعععععادة السعععععلطة الفلسعععععطينية ومنظمعععععة التحريعععععر الفلسعععععطينية لعععععدعوة المعععععؤتمر جزئيعععععة كانعععععت

ممثلعععععين ععععععن إدارة العالقعععععات الدوليعععععة فعععععي منظمعععععة التحريعععععر الفلسعععععطينية وأربععععععة وزراق شعععععاركوا ععععععدة العععععرعم معععععن أن 
ن فععععععي وزارة الشععععععؤون ين القععععععانونييالمستشععععععار افععععععراد مععععععن اليععععععوم األول مععععععن المععععععؤتمر، فلععععععم يشععععععارك سععععععوى فععععععي وقععععععائ  

نقععععععاش حلقععععععات فععععععي  التابعععععععة لمنظمععععععة التحيريععععععر الفلسععععععطينية الخارجيععععععة وأفععععععراد مععععععن طععععععاقم وحععععععدة دعععععععم المفاوضععععععات
 لمؤتمر. من االمستديرة المعمقة التي عقدت في اليوم الثاني  الطاولة

 
األطععععععر التععععععي تطرقععععععت إلععععععى وارات التععععععي دارت فععععععي جلسععععععات المععععععؤتمر أن النقاشععععععات المستفيضععععععة وقعععععد أظهععععععرت الحعععععع

اكتنفتعععععه ال ععععععوبة  هعععععاحول توافعععععقوالتو عععععل إلعععععى المنشعععععودة واإلسعععععتراتيجيات وا ليعععععات القانونيعععععة والخطعععععوات العمليعععععة 
 لثالثة أسبا  رئيسية: 

 خلفيات متباينة. ينتمون إلى ون هؤالق المشارك كان، كما كبيراً في المؤتمر كان عدد المشاركين  (0

المععععؤتمر جديععععدة بالنسععععبة إلععععى الكثيععععر مععععن المشععععاركين، الععععذين ال جلسععععات ثيععععرت فععععي كانععععت القضععععايا التععععي أ   (3
فععععععي أعمععععععالهم. ولععععععم تكععععععن التععععععي ط رحععععععت فععععععي المععععععؤتمر يطبقععععععون فععععععي العععععععادة المفععععععاهيم واألطععععععر القانونيععععععة 
لمفععععاهيم الععععواردة فععععي القععععانون الععععدولي و/أو حععععدود بعععععة او عالبيععععة هععععؤالق المشععععاركين علععععى معرفععععة بمعنععععى 

فيهعععععا تلعععععك المفعععععاهيم واألطعععععر القانونيعععععة، ويععععععاد تفسعععععيرها وتطويرهعععععا علعععععى المسعععععتوى وظَّعععععف الطريقعععععة التعععععي ت
ا ليعععععة  إسعععععتيعا ن معععععن و ق علعععععى حالعععععة فلسعععععطين. وبعععععذلك، لعععععم يعععععتمكن المشعععععاركون المعععععذكور العععععدولي وتطبَّععععع

العمليععععععة ت إعععععععداد اإلسععععععتراتيجيات القانونيععععععة والسياسععععععية التععععععي يمكععععععن بهععععععا توظيععععععف القععععععانون الععععععدولي لنايععععععا
 بسهولة. 

نظععععععر إليهععععععا علععععععى أنهععععععا ال تخضعععععع  القيععععععادة الفلسععععععطينية، التععععععي ي  تجععععععاه اإلحبععععععاط العععععععام والشعععععععور بععععععالعجز  (2
 في المبادرات التي يطلقها المجتم  المدني ومساندتها. لمسائلة شعبها وال تشعر باهمية المشاركة 

 
األطععععر  مزايععععاحععععول بعععععة القضععععايا األساسععععية المت ععععلة بالمشععععاركين  توافععععق بععععينؤتمر عععععن ومعععع  ذلععععك، تمخععععة المعععع

عععععيجععععع  القانونيعععععة للكولونياليعععععة ونظعععععام الف عععععل العن عععععري، والمبعععععاد  التعععععي  العمعععععل علعععععى إععععععداد إسعععععتراتيجية ه أن توج 
كمعععععا نائيعععععة الدوليعععععة. محكمعععععة الععععععدل الدوليعععععة والمحكمعععععة الجك، ةالدوليععععع يعععععةفلسعععععطينية جديعععععدة واسعععععتخدام ا ليعععععات القانون

التععععي يثععععور الجععععدل حولهععععا أو القضععععايا حععععدد المشععععاركون القضععععايا التععععي لععععم تععععزل تحظععععى بقععععدر ضععععئيل مععععن الفهععععم أو 
ععععلععععم ي  التععععي  ، اقتععععرم المشععععاركون اإلطععععارالف ععععل فيهععععا وتحتععععاج إلععععى المزيععععد مععععن البحعععع  والتمحععععيص. وفععععي هععععذا  ر  ج 
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هععععععذا سععععععتعرة يالمععععععؤتمر. و تنفيععععععذ مخرجععععععات بعععععععة متاسععععععياق فععععععي يجعععععع  تنفيععععععذها بعععععععة الخطععععععوات العمليععععععة التععععععي 
 على وجه التف يل. المسائل التي تطرق إليها المؤتمر جمي  التقرير 

 
 والخطوات التالية المؤتمر عن  تمتابعة النتائج والتوصيات التي تمخض

عقعععععع  باشعععععرت اللجنععععععة المنظمععععععة إعععععععداد الخطععععععة المطلوبعععععة لمتابعععععععة مععععععا خععععععرج بععععععه المعععععؤتمر مععععععن نتععععععائ  وتو ععععععيات 
أظهععععرت المشععععاركة الواسعععععة فععععي الواقعععع ، احهععععا. فمععععن أجععععل االسععععتفادة مععععن الفععععرص التععععي أتوذلععععك اختتامععععه مباشععععرة، 

عععع وهعععععو ة التععععي استعرضععععها، والمتنوعععععة فععععي هععععذا المععععؤتمر بعععع ن الفلسععععطينيين يععععدركون أهميععععة برنامجععععه والقضععععايا الملح 
. وفضعععععاًل ععععععن ذلعععععك، فقعععععد ها علعععععى المعععععأر اشعععععتناو  التعععععي دارت فيعععععهوالحعععععوارات النقاشعععععات االهتمعععععام الععععععام بععععععزز معععععا 

األطعععععععر واإلسععععععتراتيجيات القانونيعععععععة المناسعععععععبة مععععععا ورد فعععععععي هععععععذا المعععععععؤتمر معععععععن نقععععععاش وحعععععععوار حععععععول  جععععععرى تعمعععععععيم
المقعععععرر التقريعععععر العععععذي رفععععععه فعععععي  يهعععععاإلالمتعععععواترة معععععن خعععععالل اإلشعععععارات التعععععي اكتسعععععتها الشعععععرعية تععععععززت ال عععععفة و 

إلعععععععى مععععععؤخًرا  (Richard Falkة المحتلععععععة ريتشععععععارد فولععععععك )الفلسعععععععطينياألرة الخععععععاص لحقععععععوق اإلنسععععععان فععععععي 
 2مجلس حقوق اإلنسان التاب  لأمم المتحدة.

 
 تنفيذ أعمال المتابعة على مستويين:  ه،بعد مرور شهرين على انعقاد، لمؤتمرل تتولى اللجنة المنظمةو 
 

  :إعداد خطة عمل تستند في أساسها إلى المقترحات الواردة في المؤتمر
اللجنعععععة المنظمععععععة للمععععععؤتمر، فععععععي المشععععععاورات معععععن قبععععععل مجموععععععة عمععععععل عيعععععر رسععععععمية تتععععع لف مععععععن أعضعععععاق  إجعععععراق

والمتحععععععدثين ورؤسععععععاق الجلسععععععات والمشععععععاركين، باإلضععععععافة إلععععععى فلسععععععطينيين وخععععععرين ممععععععن أبععععععدوا االلتععععععزام بالبرنععععععام  
 من أجل:  3102يو تموز/يول 3قد تم إطالق سلسلة من االجتماعات في يوم لهذه الناية، فو العام للمؤتمر. 

  تحديععععد األولويععععات مععععن  يشععععمله ذلععععك مععععنالتو ععععل إلععععى اتفععععاق حععععول النشععععاطات التععععي يجعععع  تنفيععععذها، بمععععا
 . إلنجازها والموارد المطلوبة هاناحية توقيت

  الجهات المنفذة، وتوقيت التنفيذ وكيفيته(.  أنماط ووليات التنفيذاالتفاق على( 

  .اعتماد ولية للتنسيق 

  
  :مؤتمر من قبل لجنة المؤتمرنشر وثائق ال

   عرضعععععععت فيععععععععه )بعععععععاللنتين العربيعععععععة واإلنجليزيععععععععة( معععععععن أجعععععععل توجيععععععععه وقعععععععائ  المعععععععؤتمر والوثععععععععائق التعععععععي است
 . من نتائ  وتو ياتمتابعة ما تمخة عنه عملية ال ومساندة 

                                                           
  :)باإلنجليزية( اإللكتروني( من التقرير، وهو منشور على الموق  44( و)4انظر الفقرتين )  2

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23%20-
21_en.pdf 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23%20-21_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23%20-21_en.pdf
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 معهععععععد الحقععععععوق بجامعععععععة  ه، الععععععذي ي ععععععدر 3105لسععععععنة  تجهيععععععز كتععععععا  فلسععععععطين السععععععنوي للقععععععانون الععععععدولي
ععععععبحيعععععع   بيرزيععععععت، لتنععععععاول موضععععععوع هععععععذا المععععععؤتمر ويتضععععععمن األوراق مععععععن الكتععععععا  ص هععععععذا العععععععدد يخ َّ

 التي قدمها المتحدثون فيه. 

 
 ثانياا: وقائع المؤتمر 

 
 المنهجية  -1

أيار/معععععععايو  9 - 8علعععععععى معععععععدار يعععععععومين، استضعععععععافه معهعععععععد الحقعععععععوق فعععععععي جامععععععععة بيرزيعععععععت العععععععذي قعععععععد المعععععععؤتمر ع  
عمععععععوم أفععععععراد الجمهععععععور فععععععي اليععععععوم األول مععععععن المععععععؤتمر. واشععععععتمل اليععععععوم . وكانععععععت المشععععععاركة متاحععععععة أمععععععام 3102

التععععي حضععععرها مشععععاركون بنععععاًق علععععى الععععدعوات  ،المسععععتديرة المنلقععععة المائععععدةنقععععاش حلقععععات الثععععاني منععععه علععععى تنظععععيم 
مائععععدة أسععععماق المشععععاركين فععععي نقاشععععات الحجعععع  هععععت إلععععيهم لهععععذه النايععععة. وقععععد جععععرى االتفععععاق علععععى ج  الخا ععععة التععععي و  

 قدت في المؤتمر في يومه الثاني وعلى عدم تسجيل هذه الجلسات. تديرة التي ع  المس
 

أيار/مععععععععايو(  8 الععععععععذي ن ظععععععععم فععععععععي يععععععععوم المتحععععععععدثون فععععععععي اليععععععععوم األول مععععععععن المععععععععؤتمر )المععععععععؤتمر العععععععععاماسععععععععتعرة 
فلسععععععطينيين  قععععععانونيينأوراق مركععععععزة. ويمثععععععل هععععععؤالق المتحععععععدثون مفكععععععرين دوليععععععين و مععععععدخالتهم ووراقهععععععم فععععععي  ععععععورة 

م متحعععععدثان، همعععععا ريتشعععععارد فولعععععك حظعععععون بالشعععععهرة فعععععي عملهعععععم علعععععى القضعععععايا ذات ال عععععلة ببرنعععععام  المعععععؤتمر. وقعععععد  ي
الح عععععول علعععععى ت عععععاري  العععععدخول إلعععععى  يتمكنعععععا معععععن، ورقتيهمعععععا عبعععععر برنعععععام   سعععععكاي  ، ألنهمعععععا لعععععم قاسعععععموأنعععععيس 

ي ق ععععععععدمت فععععععععي جلسععععععععات اسععععععععت تبعت األوراق التععععععععاألرة الفلسععععععععطينية المحتلععععععععة مععععععععن السععععععععلطات اإلسععععععععرائيلية. وقععععععععد 
بالمناقشععععة معععع  المشععععاركين فععععي المععععؤتمر. واستعرضععععت الباحثععععة ديانععععا بطععععو، التععععي عملععععت ب ععععفتها المقععععرر المععععؤتمر 

المعععععؤتمر. )لالطعععععالع علعععععى برنعععععام  هعععععذا الختاميعععععة حعععععول جلسعععععات اليعععععوم األول معععععن  األفكعععععار، أيًضعععععا للمعععععؤتمر الععععععام
 :اليوم األول من المؤتمر، انظر الموق  اإللكتروني

http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=106&id_legal=616 .) 
 

كمعععععا قعععععدم المتحعععععدثون المسعععععاهمات والمعععععدخالت واستعرضعععععوا الم عععععادر والمراجععععع  ذات ال عععععلة فعععععي النقاشعععععات التعععععي 
نقععععععاش حلقععععععات لعععععع  إلععععععى المشععععععاركين فععععععي أيار/مععععععايو(. وقععععععد ط   9دارت فععععععي جلسععععععات اليععععععوم الثععععععاني مععععععن المععععععؤتمر )

المائعععععدة المسعععععتديرة دراسعععععة األطعععععر التعععععي يقررهعععععا القعععععانون العععععدولي للكولونياليعععععة ونظعععععام الف عععععل العن عععععري، باإلضعععععافة 
الجنائيععععععة الدوليععععععة وعيرهمععععععا(، التععععععي  محكمععععععة العععععععدل الدوليععععععة، والمحكمععععععةبمععععععا فيهععععععا إلععععععى اإلسععععععتراتيجيات وا ليععععععات )

باعتبارهعععععععا خيعععععععارات ممكنعععععععة أمعععععععام فلسعععععععطين فعععععععي اليعععععععوم األول معععععععن المعععععععؤتمر، وتقيعععععععيم مزاياهعععععععا والمخعععععععاطر  تدمق ععععععع
عليهععععا فععععي مواجهععععة النظععععام الععععذي تطبقععععه إسععععرائيل فععععي قمعععع  أبنععععاق الشععععع  الفلسععععطيني واضععععطهاده وتعزيععععز المترتبععععة 

لععععع  إلعععععى المشعععععاركين . كمعععععا ط  إلعععععى ديعععععارهم ععععععودةالفعععععي  الالجئعععععينحعععععق  يشعععععملبمعععععا و حقهعععععم فعععععي تقريعععععر م عععععيرهم، 
 اقترام الخطوات التي يتعين اتخاذها وتنفيذها عق  اختتام المؤتمر. 

 

http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=106&id_legal=616
http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=106&id_legal=616
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ونشعععععطاق فعععععي ميعععععدان حقعععععوق أكعععععاديميين وسياسعععععيين وقعععععد شعععععاركت مجموععععععة معععععن عشعععععرة أشعععععخاص معععععن قطعععععاع ععععععزة، 
 أم نتهععععععععابععععععععر تقنيععععععععة الفيععععععععديو المرئععععععععي، والتععععععععي اإلنسععععععععان، فععععععععي الجلسععععععععة االولععععععععى مععععععععن نقععععععععاش المائععععععععدة المسععععععععتديرة ع

توثيععععععق  زيععععععاد لونععععععات. وقععععععد تععععععولى الباحعععععع  فععععععي قطععععععاع عععععععزة واستضععععععافتها شععععععبكة المنظمععععععات األهليععععععة الفلسععععععطينية
يمكعععععن و ) .المائعععععدة المسعععععتديرة ب عععععفته مقعععععرر جلسعععععات المعععععؤتمر فعععععي يومعععععه الثعععععانيحلقعععععات النقاشعععععات التعععععي دارت فعععععي 

 من المؤتمر في حال طلبها(. توفير نسخ عن برنام  اليوم الثاني 
 

 هفععععي يومععععالتععععي ع قععععدت المائععععدة المسععععتديرة  جلسععععاتل القضععععايا التععععي جععععرى بحثهععععا فععععي المععععؤتمر، وال سععععيما فععععي وتشععععك  
النتععععععائ  الرئيسعععععععية المباشععععععرة التععععععي تمخضعععععععت عععععععن المععععععؤتمر. وتشعععععععتمل هععععععذه القضععععععايا فعععععععي ثناياهععععععا علعععععععى الثععععععاني، 

، باإلضعععععافة إلعععععى األسعععععئلة والخطعععععوات العمليعععععة فيمعععععا بيعععععنهم االتفعععععاقونقعععععاط بعععععين المشعععععاركين االختالفعععععات فعععععي العععععرأي 
 مععععععن هععععععذاالثالعععععع   المحععععععورمتابعععععععة مجريععععععات المععععععؤتمر وتو ععععععياته )أنظععععععر نايععععععات ل هععععععا هععععععؤالق المشععععععاركونالتععععععي أقر 
(. ومععععععن شعععععع ن هععععععذه النتععععععائ  أن توجععععععه العمععععععل علععععععى إعععععععداد الخطععععععط الكفيلععععععة بمتابعععععععة مععععععا خلععععععص إليععععععه الملخععععععص

 و يات. المؤتمر من نتائ  وت
 
 األوراق )المدخالت( التي قدمها المتحدثون  -2
 

 أفكار بشأن فلسطين  :أطر القانون الدولي اإلنساني السارية على مستوى العالم: ىاألول الجلسة
 

 ريتشارد فولك: 
تععععوفير الحمايععععة بنيععععة أشععععار فولععععك إلععععى أن القععععانون الععععدولي اإلنسععععاني يفععععرة القيععععود علععععى ت ععععرفات الععععدول وأفعالهععععا 

رضععععت أشععععكال الحمايععععة الواجبععععة للمععععدنيين والقيععععود علععععى الععععدول بعععععد فععععي سععععياق االحععععتالل الحربععععي. وقععععد ف  للمععععدنيين 
لسععععد الثنععععرات التععععي اعتععععرت  تذلفععععي سععععياق المسععععاعي التععععي ب عععع ، وذلععععكأن وضعععععت الحععععر  العالميععععة الثانيععععة أوزارهععععا

يععععف. وب ععععرف النظععععر عععععن مععععدى أهميععععة اتفاقيععععات جن سععععن   علععععى مععععدى الفتععععرة التععععي سععععبقتالقععععانون الععععدولي اإلنسععععاني 
توسععععععي  نطععععععاق الحمايععععععة التععععععي يكفلهععععععا القععععععانون الععععععدولي اإلنسععععععاني للمععععععدنيين، الحععععععظ فولععععععك لذلت المسععععععاعي التععععععي ب عععععع

 ضعف محوريتين في هذا القانون، واللتين تحدان من الفوائد التي يرتبها للفلسطينيين أيًضا:  وجود نقطتي  
 

الحععععر  لمععععا تمليععععه الضععععرورة العسععععكرية فععععي ظععععل الظععععروف قععععوانين بشعععع ن جميعععع  الهنععععاك اتجععععاه يميععععل إلععععى إخضععععاع 
التععععي تسععععود سعععععاحات المعععععارك. وبععععذلك، تتفعععععوق فرضععععية األمععععن فعععععي الواقعععع  العملععععي علعععععى القيععععود المفروضععععة علعععععى 

وعلععععى أشععععكال الحمايععععة التععععي يمنحهععععا القععععانون الععععدولي اإلنسععععاني للمععععدنيين، وذلععععك حربععععي القععععوة القائمععععة بععععاالحتالل ال
فيمععععا التععععي تفرضععععها اتفاقيععععة جنيععععف الرابعععععة  المطلقععععةرعم مععععن أنععععه يمكععععن المحافظععععة علععععى القيععععود الواضععععحة و علععععى العععع

 جدت الظروف السياسية التي تضمن االلتزام ب حكام هذا القانون وقواعده. لو و  
 

 اهععععععوبينمعععععا تقعععععع  جميعععععع  األطعععععراف المتعاقععععععدة فععععععي اتفاقيعععععة جنيععععععف الرابعععععععة تحعععععت التععععععزام يملععععععي عليهعععععا ضععععععمان إنفاذ
التعععععي تكفعععععل االمتثعععععال لمعععععواد هعععععذه االتفاقيعععععة والمبعععععاد  التعععععي (، فقعععععد افتقعععععرت العععععدول إلعععععى اإلرادة السياسعععععية 0)المعععععادة 
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م عليععععه إسععععرائيل مععععن انتهاكععععات جسععععيمة ومتععععواترة ومنهجيععععة للقواعععععد والمبععععاد  د  ق ععععترعاهععععا، وذلععععك علععععى الععععرعم ممععععا ت  
 الجوهرية التي تقررها هذه المعاهدة. 

 
م، أكعععععد فولعععععك علعععععى أن اللنعععععة التعععععي جعععععاقت بهعععععا اتفاقيعععععة جنيعععععف الرابععععععة، وعلعععععى العععععرعم معععععن أنهعععععا وفضعععععاًل عمعععععا تقعععععد

لكععععي تماًمععععا  كافيععععة د  ع ععععمععععة حتععععى فععععي األوضععععاع التععععي تشععععهد االحععععتالل الطويععععل األمععععد، ال ت  تقععععرر مبععععاد  توجيهيععععة قي  
إسععععععرائيل، ومنععععععذ تسععععععتوع  الوضعععععع  الععععععذي يواجععععععه الفلسععععععطينيين الععععععذين يعيشععععععون تحععععععت نيععععععر االحععععععتالل. فقععععععد كانععععععت 

القعععععدس الشعععععرقية واالسعععععتيالق علعععععى ضعععععم بدايعععععة احتاللهعععععا لعععععأرة الفلسعععععطينية، قعععععد أععععععدت الخطعععععط التعععععي تسعععععتهدف 
خلقعععععت مععععع  معععععرور الوقعععععت ظروفًعععععا هعععععي إجعععععراقات الميعععععاه معععععن األحعععععواة المائيعععععة الفلسعععععطينية وبنعععععاق المسعععععتوطنات، و 

 الوسائل الدبلوماسية. عن طريق ستحياًل، شتى تجعل من إنهاق االحتالل أمًرا بالغ ال عوبة، إن لم يكن م
 
 استعرة فولك ثالثة أطر للتعامل م  الوض  الفلسطيني: في هذا السياق، و 
يعتعععععععري الخلعععععععل والق عععععععور ففعععععععي المقعععععععام األول،  معععععععن ثالثعععععععة وجعععععععوه.حيععععععع  تناولعععععععه فولعععععععك إطعععععععار أوسعععععععلو،  (0)

قامععععة نهععععا لععععم تتضععععمن اإلشععععارة إلععععى حععععق الفلسععععطينيين فععععي تقر ألاتفاقيععععات أوسععععلو  وصن عععع يععععر م ععععيرهم وا 
. دولعععععتهم، ولعععععم تعععععنص علعععععى االلتعععععزام الواقععععع  علعععععى إسعععععرائيل باالنسعععععحا  معععععن األرة الفلسعععععطينية المحتلعععععة

الحقعععععععوق الواجبعععععععة للفلسعععععععطينيين بموجععععععع  أحكعععععععام طائفعععععععة كبيعععععععرة معععععععن اسعععععععتبعدت  كمعععععععا أن هعععععععذه االتفاقيعععععععات
هععععععا أن تسععععععري فتععععععرة بي   القععععععانون الععععععدولي وقواعععععععده. وممععععععا يجععععععدر التنويععععععه إليععععععه أن هععععععذه االتفاقيععععععات كععععععان

تفاقيععععات الاهععععذه الواقعععع  السياسععععي الععععذي نشعععع  بعععععد التوقيعععع  علععععى ثانًيععععا، ينطععععوي لمععععدة خمععععس سععععنوات فقععععط. 
استشعععععراف أي علعععععى مجموععععععة معععععن إجعععععراقات الضعععععم والف عععععل العن عععععري واالحعععععتالل الطويعععععل األمعععععد، دون 

ئم علعععععععى األرة، والعععععععذي نهععععععاق االحعععععععتالل فععععععي المعععععععدى المنظععععععور. وأخيعععععععًرا، هنعععععععاك الواقعععععع  اليعععععععومي القععععععاإل
الواقععععععة األرة الفلسعععععطينية  تجزئعععععةععععععن االلتعععععزام ب حكعععععام اتفاقيعععععة جنيعععععف الرابععععععة و  االمتنعععععاعيشعععععتمل علعععععى 
 على نحو ال يتماشى م  الحماية الواجبة للسكان المدنيين.  هاتقطي  أو الو تحت االحتالل 

 

والبروتوكعععععول اإلضعععععافي الملحعععععق  اتفاقيعععععة جنيعععععف الرابععععععةكالقعععععانون الوضععععععي، بمعنعععععى المعاهعععععدات السعععععارية  (3)
الممارسععععات التععععي تنفععععذها  انعععععدام ال ععععفة القانونيععععة لععععبعةعععععن كشععععف المفيععععًدا فععععي  د  ع ععععبهععععا. فهععععذا اإلطععععار ي  

مثلمعععععا وذلعععععك  -تحعععععدي ال عععععفة الشعععععرعية التعععععي تكتسعععععيها أعمعععععال إسعععععرائيل فعععععي القعععععوة القائمعععععة بعععععاالحتالل و 
لجععععدار. وتكمععععن المشععععكلة التععععي تعتععععري إطععععار سععععبق أن شععععهدناه فععععي فتععععوى محكمععععة العععععدل الدوليععععة بشعععع ن ا

القعععععانون الوضععععععي أنعععععه يميعععععل إلعععععى ترسعععععيخ التوجعععععه القائعععععل بععععع ن النعععععزاع ينح عععععر فعععععي كونعععععه نزاًععععععا علعععععى 
طائفعععععععة كبيعععععععرة معععععععن حقعععععععوق الفلسعععععععطينيين )الالجئعععععععين، معععععععثاًل( وال  ، بحيععععععع  ينعععععععة الطعععععععرف ععععععععناألرة

نهععععاق االحععععتالل بعععععد مضععععي فتععععرة فيهععععا حقععععوق السععععكان فععععي حععععال عععععدم إ تنيعععع يتعامععععل معععع  الظععععروف التععععي 
 معقولة من الوقت. 

 

ي يمتعععععععد لفتعععععععرة تتجعععععععاوز خمعععععععس سعععععععنوات. ويتعععععععي  هعععععععذا ذاالحعععععععتالل العععععععاالحععععععتالل الطويعععععععل األمعععععععد، بمعنعععععععى  (2)
اإلطععععععار لنععععععا أن نطععععععرم جميعععععع  األسععععععئلة المهمععععععة: فععععععي أي مرحلععععععة يكتسعععععع  فيهععععععا االحععععععتالل  ععععععفة الضععععععم 
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باالنسعععععحا   اتلقائي ععععنوات أن يفععععرة التزاًمعععععا ي يتجعععععاوز خمععععس سعععععذهععععل ينبنعععععي فععععي االحعععععتالل الععععو الفعلععععي  
سععععععيادة القععععععانون بمععععععا يتوافععععععق معععععع  أحكععععععام القععععععانون الععععععدولي لحقععععععوق  يفععععععرةمععععععن اإلقلععععععيم المحتععععععل، أو أن 

فععععي أي مرحلععععة يتحععععول فيهععععا النظععععام الععععذي ال يسععععم  للسععععكان المععععدنيين باالسععععتفادة مععععن سععععيادة و اإلنسععععان  
لععععى أي حععععد ت تشععععابه السياسععععة التععععي تنفععععذها القععععوة القائمععععة بععععاالحتالل القععععانون إلععععى نظععععام ف ععععل عن ععععري  وا 

هعععععذه الظعععععروف نظعععععام  يعععععتمخة ععععععنفعععععي تنييعععععر التركيبعععععة الديموعرافيعععععة مععععع  التطهيعععععر العرقعععععي  ويجععععع  أن 
جهععععة الحمايععععة لحقععععوق الفلسععععطينيين، معععع  مععععا يقتععععرن بععععذلك مععععن إبععععرام اتفاقيععععة وتشععععكيل يععععوفر قععععانوني جديععععد 

 النظام القانوني. هذا تنفيذ مراقبة لكي تتكفل ب رقابة

 
 د  ع عععععبوجعععععو  التخلعععععي ععععععن االفتعععععراة العععععذي يقعععععول بععععع ن لنعععععة القعععععانون الوضععععععي ت   ، فعععععي ختعععععام كلمتعععععه،وأو ععععى فولعععععك

كافيععععععة لو ععععععف التجربعععععععة التععععععي خاضعععععععها الفلسععععععطينيون معععععع  االسعععععععتعمار االسععععععتيطاني اإلسعععععععرائيلي، بحسعععععع  أفضعععععععل 
دمعععع  القععععانون المععععذكور عععععن طريععععق قععععانوني يمكععععن تسععععميته بععععه. كمععععا اقتععععرم فولععععك ضععععرورة تعععععديل اإلطععععار ال مسععععمى

الوضعععععععي معععععع  إطععععععار االحععععععتالل الطويععععععل األمععععععد. و ععععععرم بععععععان اللجععععععوق إلععععععى محكمععععععة العععععععدل الدوليععععععة مععععععن أجععععععل 
 است دار فتوى أخرى توض  هذا الوض  قد يكون مفيًدا في هذه المرحلة. 

 
 ي على فلسطين: التطور التاريخي إلطار القانون الدولي اإلنساني الذي يسر ةالجلسة الثاني

 
 (: Charles Shamasتشارلز شماس )

 -مؤسسععععة الحعععععق  لععععدىعمععععل كععععان ين شععععماس ب نععععه اسععععتهل عملععععه فعععععي مجععععال القععععانون الععععدولي اإلنسععععاني عنعععععدما بععععي  
فعععععي ذلعععععك (. وكعععععان معععععن الواضععععع  معععععواطنالقعععععانون معععععن أجعععععل اإلنسعععععان والمؤسسعععععة الفلسعععععطينية لدراسعععععة الديمقراطيعععععة )

فععععععععي األرة الفلسععععععععطينية المحتلععععععععة تشععععععععكل جععععععععزًقا مععععععععن سياسععععععععة ها إسععععععععرائيل التععععععععي تنفععععععععذالوقععععععععت أن الممارسععععععععات 
كولونياليعععععة، تععععععود فعععععي تاريخهعععععا إلعععععى العقعععععد الثالععععع  معععععن القعععععرن الماضعععععي. وأشعععععار شعععععماس إلعععععى أن القعععععانون العععععدولي 

ر إليععععه فععععي بععععاد  األمععععر علععععى أنععععه مجموعععععة مهمععععة مععععن الوعععععود التععععي قطعتهععععا الععععدول، وعلععععى ظععععناإلنسععععاني كععععان ي  
همععععععة لحمايععععععة الضععععععحايا الفلسععععععطينيين الععععععذين مسععععععتهم الممارسععععععات اإلسععععععرائيلية، مععععععن قبيععععععل المسععععععتوطنات أنععععععه أداة م

 والتهجير القسري واإلبعاد. 
 

وشععععععدد شععععععماس علععععععى ضععععععرورة التعامععععععل معععععع  القععععععانون باعتبععععععاره أداة يمكععععععن توظيفهععععععا للتعععععععوية عععععععن عيععععععا  القععععععوة 
يجعععع  توجيععععه االدعععععاقات القانونيععععة إلععععى علععععى ذلععععك، حقععععوق الفلسععععطينيين. وبنععععاًق االحتععععرام الواجعععع  لالالزمععععة لفععععرة 

األطععععراف التععععي تعتععععرف بعععع ن االلتزامععععات تسععععري عليهععععا، كالمحععععاكم والععععرأي العععععام والععععدول األخععععرى. وينبنععععي  ععععياعة 
  على الوفاق بااللتزامات الواقعة عليها. تلك األطراف هذه االدعاقات على نحو يجبر

 
كبععععت ب ععععدده. نسععععاني تحععععول إلععععى عقبععععة بسععععب  األخطععععاق التععععي ارت  وافتععععرة شععععماس بعععع ن إطععععار القععععانون الععععدولي اإل

وأشععععععار إلععععععى أن أفععععععدم األخطععععععاق يتمثععععععل فععععععي االفتععععععراة ب ننععععععا نسععععععتطي  أن نجبععععععر إسععععععرائيل، وبعععععع ثر رجعععععععي، علععععععى 
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احتعععععععرام الحقعععععععوق الفلسعععععععطينية ععععععععن طريعععععععق إثعععععععارة االلتزامعععععععات التعععععععي يرتبهعععععععا القعععععععانون العععععععدولي اإلنسعععععععاني أو القعععععععانون 
عتبععععر هععععذا األمععععر مسععععتحياًل ألن ادعععععاق السععععيادة علععععى نسععععان أو ميثععععاق األمععععم المتحععععدة عليهععععا. وي  الععععدولي لحقععععوق اإل

إقلعععععيم فلسعععععطين االنتدابيعععععة بكاملعععععه ينعععععدرج ضعععععمن القعععععوانين المحليعععععة اإلسعععععرائيلية ويحعععععول دون إنفعععععاذ قعععععانون االحعععععتالل 
أن نوجععععه الععععدعوة إلععععى الععععدول ومععععن األخطععععاق األخععععرى التععععي قععععد نقعععع  فيهععععا  3مععععن ناحيععععة قانونيععععة مععععن قبععععل إسععععرائيل.

لكعععععععي تتحعععععععرك معععععععن أجعععععععل إجبعععععععار إسعععععععرائيل علعععععععى االمتثعععععععال ألحكعععععععام القعععععععانون العععععععدولي اإلنسعععععععاني، بعععععععداًل معععععععن إثعععععععارة 
المسععععؤولية التععععي تحظععععى ب وسعععع  نطععععاق مععععن االعتععععراف، وهععععي المسععععؤولية التععععي تملععععي علععععى كععععل دولععععة االمتنععععاع عععععن 

. هععععذا الوضععععع لهععععا فععععي  وععععععدم تقععععديم العععععون أو المسععععاعدة لوضعععع  عيععععر القععععانوني الععععذي خلقتععععه إسععععرائيلبااالعتععععراف 
مخالفتهعععععا لهعععععذا ويتمثعععععل العععععدرس العععععذي نستخل عععععه معععععن هعععععذا األمعععععر فعععععي أننعععععا يجععععع  أن نسعععععاعد العععععدول علعععععى تحديعععععد 

االلتعععععزام ومعععععا العععععذي يتوجععععع  عليهعععععا أن تفعلعععععه لكعععععي تت عععععرف علعععععى نحعععععو قعععععانوني. فعععععنحن نسعععععتطي ، بهعععععذه الطريقعععععة، 
 . في سبيل تعزيز اإلطار الذي ترتئيه ألفعالهاإسرائيل  أن نرف  التكلفة التي تدفعها

 
أشععععار شععععماس إلععععى وفيمععععا يتعلععععق بالعمليععععة التاريخيععععة التععععي أفضععععت إلععععى تحييععععد القععععانون الععععدولي اإلنسععععاني وتهميشععععه، 

بإسعععععععقاط مطلبهعععععععا معععععععن إقنعععععععاع القيعععععععادة الفلسعععععععطينية  0990أن الواليعععععععات المتحعععععععدة األمريكيعععععععة تمكنعععععععت بحلعععععععول الععععععععام 
مقابعععععل الوععععععد بععععع ن عمليعععععة  -  بمعنععععى المطلععععع  العععععذي يقضعععععي بعععععع تنظيم االحععععتالل -فاقيعععععة جنيعععععف الرابععععععة بتطبيععععق ات

أوسعععععلو سعععععوف تفضعععععي إلعععععى إنهعععععاق االحعععععتالل. وبنعععععاًق علعععععى ذلعععععك، لعععععم تععععععد العععععدول األخعععععرى، ومعععععن جملتهعععععا -مدريعععععد
متثعععععل لمعععععا يفرضععععععه لكععععععي ت معععععة بعععععالتفكير فيمععععععا ينبنعععععي لهعععععا أن تفعلعععععهالعععععدول األعضعععععاق فعععععي االتحععععععاد األوروبعععععي، ملز  
ععععع رة عليهعععععا البعععععديل العععععذي يقعععععول بقبعععععول معععععا اتفقعععععت عليعععععه األطعععععراف القعععععانون العععععدولي عليهعععععا معععععن التزامعععععات، بعععععل ع 

 المعنية في المفاوضات التي جرت بينها. 
 

 (:Allegra Pachecoأليغرا باشيكو )
ل فععععععي أنععععععه أداة تععععععنظم تتمثععععععأشععععععارت باشععععععيكو إلععععععى أن المشععععععكلة الرئيسععععععية التععععععي تعتععععععري القععععععانون الععععععدولي اإلنسععععععاني 

االحعععععتالل. فعععععاالحتالل فعععععي حعععععد ذاتعععععه عيعععععر قعععععانوني، وتقعععععاس حقعععععوق القعععععوة القائمعععععة بعععععاالحتالل فعععععي ضعععععوق الحقعععععوق 
 الكثير من المزايا. لقوة المحتلة هذه ا تمن كما ، هاالواجبة للسكان الواقعين تحت احتالل

 
. وأشعععععارت إلعععععى أن الوضععععع  الحعععععالي العععععذي واستعرضعععععت باشعععععيكو التطعععععور التعععععاريخي للمواقعععععف والمطالععععع  الفلسعععععطينية

تنح ععععر فيععععه حقععععوق الفلسععععطينيين فععععي الحععععق فععععي الحمايععععة التععععي توفرهععععا اتفاقيععععات جنيععععف يمثععععل تحععععواًل كععععاماًل تقريًبععععا 
، حيعععععع  كععععععان الفلسععععععطينيون يتمسععععععكون 0901و 0958عمععععععا كععععععان عليععععععه الحععععععال فععععععي الفتععععععرة الواقعععععععة بععععععين العععععععامين 

                                                           
  :على الموق  اإللكتروني 0958-4118( لسنة 39بش ن مجال االخت اص وال الحيات رقم )اإلسرائيلي انظر القانون   3

http://israellawresourcecenter.org/israellaws/fulltext/areajurisdictionpowersord.htm 
حزيران/يونيو  31وما يزال هذا القانون سارًيا على الرعم من أن التعديل الذي أدخله البرلمان اإلسرائيلي )الكنيست( على قانون وخر في يوم 

واإلدارة( من  الحكومة الخيار الذي يتي  لها ضم األراضي التي احتلتها إسرائيل في العام  ( من القانون بش ن القانون008)المادة ) 0901
 إلى الدولة.  0901

http://israellawresourcecenter.org/israellaws/fulltext/areajurisdictionpowersord.htm
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ينتهععععععك الحععععععق فععععععي تقريععععععر ( 0951( لسععععععنة 080ار األمععععععم المتحععععععدة رقععععععم )بععععععالرأي القائععععععل بعععععع ن تقسععععععيم فلسععععععطين )قععععععر 
ون دالم عععععير، وكعععععانوا يطعععععالبون بععععععودة جميععععع  الالجئعععععين وتنفيعععععذ أحكعععععام اإلععععععالن الععععععالمي لحقعععععوق اإلنسعععععان، ويشعععععد

 على حقهم في المقاومة. 
 

ويفععععرة القيععععود علععععى كمععععا أشععععارت باشععععيكو إلععععى أن القععععانون الععععدولي اإلنسععععاني يععععوفر أشععععكااًل أساسععععية مععععن الحمايععععة 
القعععععوة القائمعععععة بعععععاالحتالل، بمعععععا فيهعععععا محظعععععورات مهمعععععة معععععن قبيعععععل حظعععععر العقوبعععععة الجماعيعععععة. ومععععع  ذلعععععك، افترضعععععت 

 المتحدثة ب نه من األهمية معرفة القيود المفروضة على القانون الدولي اإلنساني: 
بععععاالحتالل، وال أي معيععععار  فهععععذا القععععانون ال يشععععتمل علععععى أي وليععععة تقلععععص المزايععععا الممنوحععععة للقععععوة القائمععععة (0)

لقعععععوة القععععانون مزايععععا ال ح ععععر لهععععا هععععذا يكفععععل إنهععععاق االحععععتالل أو نععععزع ال ععععفة القانونيععععة عنععععه. بععععل يمععععن  
 )كما هو الحال في المنطقة )ج( واستخدام األراضي الم ادرة(. االحتالل 

 يعطل القانون الدولي اإلنساني حق تقرير الم ير الواج  للفلسطينيين.  (3)

 هذا القانون سوى أشكال مجتزأة من الحماية للفلسطينيين. ال يوفر  (2)

 عتبر إنفاذ هذا القانون رهًنا بإرادة الدول األطراف. ي   (5)

يعععععععزز هععععععذا القععععععانون تقطيعععععع  أو ععععععال األرة الفلسععععععطينية وعععععععزل المععععععواطنين الفلسععععععطينيين عععععععن بعضععععععهم  (4)
 البعة. 

 
إلطعععععار السعععععائد ألنعععععه يضعععععفي ال عععععفة القانونيعععععة معععععا يعععععزال يشعععععكل ابععععع ن القعععععانون العععععدولي اإلنسعععععاني واقترحعععععت باشعععععيكو 

، كمعععععا أنعععععه يععععععوفر االدوليعععععة التععععععي تحظعععععى بهععععع اتعلعععععى العععععدور الحعععععالي العععععذي تؤديععععععه السعععععلطة الفلسعععععطينية والمسعععععاعد
معععععاد تالتبريعععععر المطلعععععو  لتهمعععععيش الحعععععوار حعععععول األطعععععر القانونيعععععة األخعععععرى، ويسعععععم  لأطعععععراف المعنيعععععة بموا عععععلة اع

 نه   انتظر وسترى . 
 

، وأن هنعععععاك إلحعععععراز أي تقعععععدمكافًيعععععا  د  ع عععععاشعععععيكو إلعععععى نتيجعععععة مفادهعععععا أن القعععععانون العععععدولي اإلنسعععععاني ال ي  وتو عععععلت ب
 ةم الممارسعععععععات اإلسعععععععرائيليحاجعععععععة العتمعععععععاد أطعععععععر قانونيعععععععة جديعععععععدة تنعععععععزع ال عععععععفة القانونيعععععععة ععععععععن االحعععععععتالل، وتجعععععععر  
، هععععععي: تقريععععععر الم ععععععير، وتعععععععزز توحيععععععد فلسععععععطين والفلسععععععطينيين. وأو ععععععت الباحثععععععة بدراسععععععة ثالثععععععة أطععععععر محتملععععععة

ععععععالن معععععن  االسعععععتقالل للبلعععععدان والشععععععو   ،االتفاقيعععععة الدوليعععععة لقمععععع  جريمعععععة الف عععععل العن عععععري والمعاقبعععععة عليهعععععاو  وا 
 المستعمرة. 

 
 مضر قسيس 

أشعععععار قسعععععيس إلعععععى جوانععععع  الخلعععععل الجوهريعععععة التعععععي تكتنعععععف القعععععانون العععععدولي بعمومعععععه. فمعععععن جملعععععة المشعععععاكل التعععععي 
ععععسععععلطات. فالععععدول التععععي ت  تعتريععععه عيععععا  الف ععععل بععععين ال ععععاألدوات القانونيععععة الدوليععععة هععععي نفسععععها التععععي  د  ع  ل إليهععععا توك 

عععععن تنفيعععععذها. ومععععن المشعععععاكل األخععععرى التعععععي تشععععو  القعععععانون الععععدولي أنعععععه ال يعامععععل جميععععع  الععععدول علعععععى المسععععؤولية 
دولي. قععععدم المسععععاواة، حيعععع  تتمتعععع  بعععععة الععععدول ب ععععالحية اسععععتخدام حععععق الععععنقة )الفيتععععو( فععععي مجلععععس األمععععن العععع
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ويفععععرز هععععذا األمععععر وضععععًعا تععععتمكن فيععععه الععععدول القويععععة مععععن تشععععكيل القععععانون الععععدولي وتنفيععععذه علععععى نحععععو يتماشععععى معععع  
 م الحها. 

 
رمععععععوا مععععععن إنفععععععاذ أحكععععععام القععععععانون الععععععدولي وقواعععععععده لهععععععذه وخلععععععص قسععععععيس إلععععععى نتيجععععععة مؤداهععععععا أن الفلسععععععطينيين ح  

لععععى ال عععععراع العععععذي يخوضععععه الفلسعععععطينيون فعععععي مواجهعععععة األسععععبا ، وأن القعععععانون العععععدولي ال يعععععود بفائعععععدة ذات بعععععال ع
 الكولونيالية اإلسرائيلية. 

 
   4الجلسة الثالثة: ما الدور الذي يضطلع به القانون الدولي في تحرير فلسطين؟

 
 ستيفاني خوري 

مفاوضعععععات السعععععالم، وذلعععععك بنعععععاًق علعععععى خبرتهعععععا وعملهعععععا فعععععي وحعععععدة  ععععععنتناولعععععت خعععععوري )عيعععععا ( القعععععانون العععععدولي 
منظمععععععة التحريععععععر الفلسععععععطينية. وتحظععععععى هععععععذه الوحععععععدة فععععععي فاوضععععععات التابعععععععة لععععععدائرة شععععععؤون المفاوضععععععات دعععععععم الم

 بدعم الدول المانحة بهدف تقديم المساعدة القانونية الفنية لمفاوضات الوض  النهائي. 
 

عععععععزى بالت كيععععععد إلععععععى كانعععععت ت  إلععععععى أن وجعععععوه الخلععععععل والق ععععععور الرئيسععععععية التعععععي شععععععابت المفاوضععععععات  وأشعععععارت خععععععوري
عيعععععععا  قعععععععانون يحكعععععععم إطعععععععار التفعععععععاوة. وكمثعععععععال علعععععععى ذلعععععععك، استشعععععععهدت المتحدثعععععععة بالمحعععععععددات التعععععععي سعععععععاقها 

ا يقععععععوم علععععععى أسععععععاس النسعععععع  المئويععععععة لمععععععا كععععععان سععععععيكون إسععععععرائيلًيا أو كلينتععععععون، والتععععععي اقتععععععرم فيهععععععا حععععععاًل سياسععععععي  
سععععت ضععععنوط هائلععععة علععععى الوفععععد ا، كمععععا مور عملي ععععتعتبععععره إسععععرائيل كانععععت يتحععععدد بمععععا العععععام ا. وكععععان التوجععععه فلسععععطيني  

لعععععم تكععععن وحععععدة دععععععم المفاوضععععات تملعععععك إطععععاًرا قانونًيععععا متكعععععاماًل حععععول تقريعععععر فعععععي الواقعععع ، الفلسععععطيني. و التفاوضععععي 
الم عععععير، بعععععل إنهعععععا كانعععععت تطبعععععق أحكعععععام القعععععانون العععععدولي ب عععععورة مسعععععتقلة علعععععى مختلعععععف المجعععععاالت التعععععي شعععععملتها 

اد  محععععددة، ولكععععن هععععذه المسععععاعي تراجعععععت معععع  مععععرور الوقععععت العمليععععة التفاوضععععية. وسعععععت الوحععععدة إلععععى ترسععععيخ مبعععع
 بفعل الضنط الذي مارسته الدول األخرى على الفلسطينيين. 

 
، وهععععي الفتععععرة التععععي عملععععت فيهععععا لععععدى 3115و 3113وركععععزت خععععوري فععععي ورقتهععععا علععععى الفتععععرة الممتععععدة بععععين العععععامين 

حععععول قضععععايا الوضعععع  النهععععائي، بععععل كانععععت وحععععدة دعععععم المفاوضععععات. ففععععي تلععععك ا ونععععة، لععععم تكععععن المفاوضععععات تععععدور 
ل المجتمععععع  الععععععدولي لجنععععععة ميتشععععععيل مععععععن األوضعععععاع تشععععععهد أزمععععععة بععععععين الجعععععانبين الفلسععععععطيني واإلسععععععرائيلي. وقععععععد شععععععك  

أجعععععل إيجعععععاد حعععععل إلنهعععععاق العنعععععف والععععععودة إلعععععى مائعععععدة المفاوضعععععات. وحاولعععععت وحعععععدة دععععععم المفاوضعععععات أن تحعععععتكم 
تعععععم إحعععععراز ا يشعععععكل م عععععدر العنعععععف. وفعععععي نهايعععععة المطعععععاف، إلعععععى القعععععانون وركعععععزت علعععععى أن المسعععععتوطنات هعععععي مععععع

بعععععععة النجععععععام، حيعععععع  عععععععزى التقريععععععر الععععععذي أعدتععععععه لجنععععععة ميتشععععععيل أسععععععبا  العنععععععف إلععععععى النشععععععاطات االسععععععتيطانية 
شعععععهد ، معععععا جعععععاق فعععععي هعععععذا التقريعععععر عنعععععدما انتهعععععى المطعععععاف إلعععععى تنفيعععععذ ولكعععععنوطالععععع  بوقعععععف تعععععام لهعععععذه النشعععععاطات. 

                                                           
مت في هاتين الجلستين د  األوراق التي ق  م  ذلك، تورد هذه الورقة عقد الجلستان الثالثة والرابعة بحس  ترتيبهما األ لي ألسبا  فنية. و لم ت   4

 لي الذي وردت فيه برنام  المؤتمر. بموج  الترتي  األ 
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لضععععععنوط التععععععي مارسععععععتها الواليععععععات المتحععععععدة وا  ععععععرار إسععععععرائيل علععععععى األمععععععن بسععععععب  ا اتراجًعععععععالموقععععععف الفلسععععععطيني 
اللجنععععععععة الرباعيععععععععة. وحععععععععاول التععععععععي أ ععععععععدرتها ي هععععععععذا التوجععععععععه ذاتععععععععه فععععععععي خريطععععععععة الطريععععععععق أواًل. وقععععععععد جععععععععرى تبن عععععععع

المفاوضعععععون الفلسعععععطينيون تنييعععععر ترتيععععع  هعععععذه المعادلعععععة، ولكعععععنهم فشعععععلوا فعععععي مسععععععاهم هعععععذا. وتركعععععزت كافعععععة جعععععوالت 
 قععععععدمتعععععي جعععععرت خعععععالل هعععععذه الفتعععععرة مععععع  الواليعععععات المتحعععععدة وحعععععدها، حتعععععى أن اللجنعععععة الرباعيعععععة لعععععم تالمفاوضعععععات ال

مسعععععاعدة تعععععذكر للخعععععروج معععععن هعععععذا اإلطعععععار الثنعععععائي. فعلعععععى سعععععبيل المثعععععال، جعععععرت محادثعععععات مععععع  االتحعععععاد األوروبعععععي 
إليهععععا يتشععععيل ب ععععورة رئيسععععية حععععول وليععععة مراقبععععة توسععععي  المسععععتوطنات، وذلععععك بموجعععع  الععععدعوة التععععي وجهتهععععا لجنععععة م

فععععي هععععذا الخ ععععوص. وتمثلععععت النتيجععععة النهائيععععة فععععي وليععععة أعععععدتها الواليععععات المتحععععدة وفرضععععت فيهععععا اعتمععععاد قنععععوات 
 سرية لرف  التقارير بش نها. 

 
ى أفضعععععت إلعععععى إ عععععدار فتعععععوى محكمعععععة العععععععدل تعععععإلعععععى أن معععععا أسعععععهم فعععععي نجعععععام المسعععععاعي إلخعععععوري كمعععععا أشعععععارت 

افعععععة األطعععععراف ووكعععععاالت األمعععععم المتحعععععدة ومؤسسعععععات المجتمععععع  المعععععدني الدوليعععععة بشععععع ن الجعععععدار كعععععان يتمثعععععل فعععععي أن ك
والقيععععادة الفلسععععطينية احتضععععنت هععععذه القضععععية وسععععاندتها. وعلععععى الععععرعم مععععن أن العمععععل علععععى هععععذه القضععععية لععععم يحععععظ 

توجععععععه االتحععععععاد  د  ع ععععععوي  حشععععععد الععععععزخم المطلععععععو  لنجاحهععععععا والفععععععوز بهععععععا.  كفلععععععت هععععععذه المسععععععاندةبتنسععععععيق حقيقععععععي، فقععععععد 
ه االنتقععععاد يععععوجتى وحععععدة دعععععم المفاوضععععات بعععععد أن قبلععععت محكمععععة العععععدل الدوليععععة النظععععر فععععي القضععععية و األوروبععععي إلعععع
علعععععى كيفيعععععة ممارسعععععة الضعععععنوط  شعععععاهًدااختيعععععارهم االحتكعععععام إلعععععى القعععععانون  بسعععععب عرقلعععععة المفاوضعععععات لللفلسعععععطينيين 

وفعععععي المرحلعععععة التعععععي  إلعععععى االمتنعععععاع ععععععن االسعععععتناد إلعععععى األطعععععر القانونيعععععة. هدفععععععبهعععععدف علعععععى الجانععععع  الفلسعععععطيني 
عععع ر الفلسععععطينيون فععععي إعععععداد إسععععتراتيجية تبععععين لهععععم كيفيععععة االسععععتفادة تلععععت  ععععدور فتععععوى محكمععععة العععععدل الدوليععععة، ق  

ولعععععم يسعععععتفد معععععن فتعععععوى المحكمعععععة سعععععوى منظمعععععات  -معععععن هعععععذه الفتعععععوى. فلعععععم يكعععععن هنعععععاك التعععععزام معععععن جانععععع  القيعععععادة 
ئيل وسععععععح  االسععععععتثمارات منهععععععا وفععععععرة العقوبععععععات مقاطعععععععة إسععععععراالوطنيععععععة لحملععععععة الالمجتمعععععع  المععععععدني، مععععععن قبيععععععل 

 عليها. 
 

  المحادثعععععات تجن ععععع ، والتعععععي تتضعععععمنواستعرضعععععت خعععععوري ملخً عععععا مقتضعععععًبا للعععععدروس المسعععععتفادة فعععععي هعععععذا المضعععععمار
لتقريعععععر الم عععععير، ومعععععدروس حكعععععم الثنائيعععععة فعععععي اإلطعععععار الحعععععالي، واسعععععتناد المفاوضعععععات إلعععععى أسعععععاس إطعععععار قعععععانوني م  

ععععععداد إسععععععتراتيجية للتع س علععععععى الفلسعععععطينيين، وأهميععععععة خضععععععوع القيععععععادة للمسععععععاقلة، امععععععل معععععع  الضعععععنط الععععععذي يمععععععار  وا 
 . في سياقها ودم  المجتم  المدني في المفاوضات والسعي إلى الح ول على أفضل االستشارات الفنية

 
 قاسم فوزي أنيس 
ئم حعععععععول فلسعععععععطين، القعععععععا ال عععععععراعإلعععععععى أن التجاهعععععععل المق عععععععود للقعععععععانون العععععععدولي باعتبعععععععاره أداة لحعععععععل  قاسعععععععمأشعععععععار 

مسعععععتمًرا حتعععععى بععععععد إنشعععععاق المحكمعععععة الجنائيعععععة الدوليعععععة الخا عععععة بيوعسعععععالفيا ظعععععل وباعتبعععععاره بعععععدياًل ألعمعععععال العنعععععف، 
المسعععععؤولية ععععععن هعععععذا تشعععععترك فعععععي علعععععى أن القيعععععادة الفلسعععععطينية  قاسعععععمالسعععععابقة والمحكمعععععة الجنائيعععععة الدوليعععععة. وأكعععععد 

 التجاهل. 
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بعععع ن السععععب  الععععذي يقععععف وراق عيععععا  إسععععتراتيجية قانونيععععة فلسععععطينية  -ية بنععععاًق علععععى خبرتععععه الشخ عععع - قاسععععمن وبععععي  
ال يععععععععود إلعععععععى ممارسعععععععة الضعععععععنط السياسعععععععي علعععععععى الفلسعععععععطينيين ب عععععععورة رئيسعععععععية، بعععععععل إلعععععععى حقيقعععععععة أن الزعمعععععععاق 

م ععععععر، ال يعرفععععععون كيععععععف بعاد اسععععععت معععععع  احتماليععععععةحععععععال جميعععععع  الزعمععععععاق العععععععر  فععععععي ذلععععععك حععععععالهم و الفلسععععععطينيين، 
علعععععى ذلعععععك بععععع ن منظمعععععة التحريعععععر  قاسعععععملعععععدولي باعتبعععععاره أداة معععععن أدوات السياسعععععة. واستشعععععهد يسعععععتخدمون القعععععانون ا

عتبععععععر مهمععععععة، ألننععععععا بعععععع ن عضععععععوية فلسععععععطين فععععععي األمععععععم المتحععععععدة ت   3100الفلسععععععطينية ظلععععععت تخبرنععععععا حتععععععى العععععععام 
ا أن نفتعععععرة بععععع ن فلسعععععطين تشعععععكل دولعععععة عضعععععًوا تعععععرزم تحعععععت االحعععععتالل، وأنهعععععا ليسعععععت  إقليًمععععع بععععععد نيلهعععععانسعععععتطي  

لععععم تكععععن هععععذه الفرضععععية تقععععوم فععععي الواقعععع ، ه أن يسععععاعدنا علععععى إنهععععاق االحععععتالل. و متنازًعععععا عليععععه ، وهععععو مععععا مععععن شعععع ن
لجعععععع ت إليهععععععا فععععععي الماضععععععي. قععععععد علععععععى أسععععععاس مععععععدروس. فلععععععو كانععععععت  ععععععحيحة، لكانععععععت سععععععوريا واألردن وم ععععععر 

فععععي أساسععععه إلععععى  ومععععؤخًرا، اسععععتند الععععدعم الععععذي حظععععي بععععه التوجععععه للح ععععول علععععى  ععععفة دولععععة مراقعععع  عيععععر عضععععو
أننعععععععا نسعععععععتطي  الم عععععععادقة علعععععععى النظعععععععام األساسعععععععي للمحكمعععععععة الجنائيعععععععة الدوليعععععععة. وبععععععععدما تحققعععععععت  عععععععفة الدولعععععععة 

علععععى أن  قاسععععمالمراقعععع  علععععى أرة الواقعععع ، تععععم إخبارنععععا ب ننععععا سععععنعود إلععععى المفاوضععععات. وفععععي هععععذا السععععياق، شععععدد 
فتعععععوى محكمعععععة العععععدل الدوليعععععة بشععععع ن الجعععععدار. فعععععي  فعععععي هعععععذا المقعععععام تجسععععداالسععععتثناق البعععععارز الوحيعععععد العععععذي شععععهدناه 

فعععععي هعععععذه القضعععععية ربمععععا يععععععود إلعععععى أن العععععرئيس عرفعععععات كعععععان  بععععع ن السعععععب  العععععذي سععععم  بالمضعععععي  المتحعععععد  واقتععععرم 
 يقب  تحت الح ار في ذلك الوقت. 

 
علعععععى أن الواجععععع  يقضعععععي علعععععى القيعععععادة الفلسعععععطينية االحتكعععععام إلعععععى محكمعععععة الععععععدل الدوليعععععة والمحكمعععععة  قاسعععععموشعععععدد 

معععععن جنائيعععععة الدوليعععععة، وأكعععععد علعععععى أنعععععه معععععن المعععععرج  أال تعععععتمكن الواليعععععات المتحعععععدة أو المملكعععععة المتحعععععدة أو فرنسعععععا ال
إلعععععى مسعععععاندة المبعععععادرات الخا عععععة التعععععي تسعععععتهدف مالحقعععععة القيعععععادة الفلسعععععطينية  قاسعععععممنععععع  هعععععذا التوجعععععه. كمعععععا دععععععا 

إلعععععى اسعععععتخدام القعععععانون العععععدولي باعتبعععععاره  جعععععرائم الحعععععر  التعععععي اقترفتهعععععا إسعععععرائيل أمعععععام المحعععععاكم المحليعععععة، باإلضعععععافة
ذلعععععك الحملعععععة الوطنيعععععة لمقاطععععععة وسعععععيلة لحشعععععد الضعععععنط االقت عععععادي والسياسعععععي علعععععى إسعععععرائيل، مثلمعععععا نجحعععععت فعععععي 

إسععععععرائيل وسععععععح  االسععععععتثمارات منهععععععا وفععععععرة العقوبععععععات عليهععععععا. وأخيععععععًرا، أو ععععععى المتحععععععد  بوجععععععو  رفععععععة أوراق 
الدبلوماسعععععي فعععععي األمعععععم المتحعععععدة وفعععععي عيرهعععععا معععععن  المسعععععتوىيون علعععععى االعتمعععععاد التعععععي يقعععععدمها المسعععععؤولون اإلسعععععرائيل

شعععععععرعيتها وموقفهعععععععا  تقعععععععويةوجعععععععو  فضععععععع  نظعععععععام الف عععععععل العن عععععععري العععععععذي تنفعععععععذه إسعععععععرائيل بنيعععععععة بو  المحافعععععععل،
  الدولي.

 
   الجلسة الرابعة: الخيارات واإلستراتيجيات التي يتيحها القانون الدولي لفلسطين

 
 (:  John Dugardجون دوغارد )

أشععععار دوعععععارد إلععععى أنععععه يععععؤمن بعععع ن القععععانون الععععدولي يشععععتمل علععععى وليععععات قععععد تعععععود بالفائععععدة علععععى فلسععععطين، وذلععععك 
للقععععانون الععععدولي بوجععععه عععععام، وللقععععانون المتحععععدثون فععععي الجلسععععات السععععابقة وجههععععا علععععى الععععرعم مععععن االنتقععععادات التععععي 

، بععععل نفسععععه ية ال تكمععععن فععععي القععععانونالععععدولي اإلنسععععاني علععععى وجععععه الخ ععععوص. واقتععععرم دوعععععارد بعععع ن المشععععكلة الرئيسعععع
فعععععععي أولئعععععععك العععععععذين ال يلتزمعععععععون بالقواععععععععد القانونيعععععععة، بمعععععععا فيهعععععععا إسعععععععرائيل فعععععععي المقعععععععام األول، والواليعععععععات المتحعععععععدة 
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فقعععععد والمعععععدعي الععععععام للمحكمعععععة الجنائيعععععة الدوليعععععة أيًضعععععا. وفضعععععاًل ععععععن ذلعععععك،  ،واالتحعععععاد األوروبعععععي واللجنعععععة الرباعيعععععة
ثيعععععععر معععععععن الفعععععععرص التعععععععي أتيحعععععععت أمامهعععععععا السعععععععتخدام القعععععععانون العععععععدولي لم عععععععلحة السعععععععلطة الفلسعععععععطينية الك خسعععععععرت

 الشع  الفلسطيني. 
 

وجعععععود نظعععععام الف عععععل العن عععععري فعععععي األرة الفلسعععععطينية إلعععععى ب نعععععه تكفعععععي اإلشعععععارة فعععععي هعععععذا المقعععععام ن دوععععععارد وبعععععي  
ليععععة باعتبارهمعععععا وقععععال أنععععه سعععععوف يركععععز فععععي ورقتععععه علعععععى محكمععععة العععععدل الدوليععععة والمحكمعععععة الجنائيععععة الدو  ،المحتلععععة

 وليتان دوليتان مفيدتان في هذا الجان . 
 

محكمععععة العععععدل الدوليععععة: يمكععععن السعععععي إلععععى است ععععدار فتععععوى ثانيععععة مععععن محكمععععة العععععدل الدوليععععة مععععن خععععالل الجمعيععععة 
العامعععععة لأمعععععم المتحعععععدة أو معععععن خعععععالل منظمعععععة األمعععععم المتحعععععدة للتربيعععععة والعلعععععم والثقافعععععة )اليونسعععععكو(، التعععععي تشعععععارك 

ومعععععن الناحيعععععة المبدئيعععععة، تقعععععدم الجمعيعععععة العامعععععة معععععا يكفعععععي معععععن العععععدعم الست عععععدار فتعععععوى ي عضعععععويتها. فلسعععععطين فععععع
، بعععععذل رئعععععيس بعثعععععة فلسعععععطين إلعععععى األمعععععم 3115أخعععععرى، ولكعععععن هنعععععاك ععععععدد معععععن المشعععععاكل والتحعععععديات. ففعععععي الععععععام 

عععععععدل لععععععدعم فتععععععوى محكمععععععة الوحشععععععدها المتحععععععدة، نا ععععععر القععععععدوة، جهععععععوًدا حثيثععععععة تسععععععتهدف الضععععععنط علععععععى الععععععدول 
الدوليععععة بشعععع ن الجععععدار الععععذي تشععععيده إسععععرائيل فعععععي األرة الفلسععععطينية المحتلععععة. أمععععا ا ن، فتتمثععععل المشععععكلة األولعععععى 
فعععععي الح عععععول علعععععى دععععععم السعععععلطة الفلسعععععطينية لت ييعععععد مثعععععل هعععععذا التحعععععرك. وتنطعععععوي المشعععععكلة الثانيعععععة علعععععى السعععععؤال 

إلععععى المحكمععععة أن تنظععععر فععععي االحععععتالل  طلعععع الععععذي يجعععع  توجيهععععه إلععععى محكمععععة العععععدل الدوليععععة، حيعععع  ينبنععععي أن ي  
عععععالعععععذي طععععععال أمعععععدهاإلسعععععرائيلي  ممكعععععن. وهععععععذا يشعععععكل أحععععععد  حععععععدا إلععععععى أق عععععى ، كمععععععا يجععععع  أن يكععععععون السعععععؤال عام 

، حيععععع  3119العععععدروس المسعععععتفادة معععععن الفتعععععوى التعععععي أ عععععدرتها محكمعععععة الععععععدل الدوليعععععة بشععععع ن كوسعععععوفو فعععععي الععععععام 
تععععوى ضععععيقة فععععي نطاقهععععا كععععذلك. أمععععا المسعععع لة الثالثععععة التععععي أفضععععى السععععؤال الععععذي اتسععععم بضععععيق نطاقععععه إلععععى إ ععععدار ف

، 3115محكمعععععة الععععععدل الدوليعععععة. فعلعععععى خعععععالف الععععععام  هيئعععععة تشعععععكيليجععععع  أخعععععذها فعععععي ععععععين االعتبعععععار فتتمثعععععل فعععععي 
ال تتععععع لف المحكمعععععة اليعععععوم فعععععي تشعععععكيلتها معععععن قضعععععاة يملكعععععون معرفعععععة مباشعععععرة بفلسعععععطين والمنطقعععععة. وأخيعععععًرا، تواجعععععه 

مشعععععكلة تععععععاني منهعععععا فعععععي م عععععداقيتها بسعععععب  الطريقعععععة التعععععي انتهجتهعععععا العععععدول فعععععي تجاهعععععل محكمعععععة الععععععدل الدوليعععععة 
. وبنععععاًق علععععى ذلععععك، فقععععد تبععععدي المحكمععععة تقاعًسععععا عععععن إ ععععدار فتععععوى 3115الفتععععوى التععععي  ععععدرت عنهععععا فععععي العععععام 

 وافية أخرى. 
 

الدوليعععععععة أن تقبعععععععل  عتبعععععععر عضعععععععًوا فعععععععي المحكمعععععععة الجنائيعععععععةيجعععععععوز للدولعععععععة التعععععععي ال ت  المحكمعععععععة الجنائيعععععععة الدوليعععععععة: 
( معععععن نظعععععام 03/2كبعععععت فعععععي إقليمهعععععا، وذلعععععك بموجععععع  أحكعععععام المعععععادة )اخت عععععاص المحكمعععععة علعععععى الجعععععرائم التعععععي ارت  

مععععععععن قبععععععععول  3119عتبععععععععر مععععععععا أعلنتعععععععه السععععععععلطة الفلسععععععععطينية فععععععععي العععععععععام رومعععععععا األساسععععععععي. وفععععععععي هععععععععذا السععععععععياق، ي  
ة لكععععععي يخععععععرج المععععععدعي العععععععام اخت ععععععاص هععععععذه المحكمععععععة مهًمععععععا، عيععععععر أن األمععععععر اسععععععتنرق ثععععععال  سععععععنوات كاملعععععع

للمحكمععععة بقععععرار يقععععول فيععععه ب نععععه ال يسععععتطي  أن يقععععرر مععععا إذا كانععععت فلسععععطين دولععععة أم ال. أمععععا وقععععد باتععععت فلسععععطين 
بنععععاًق  ، وذلععععكالمسععععتوطنات باعتبارهععععا جريمععععة حععععر  حععععولجععععري التحقيععععق دولععععة ا ن، فيسععععتطي  المععععدعي العععععام أن ي  

ذلعععععك،  عععععرم المعععععدعي الععععععام ب نعععععه لعععععن . ومععععع  3119ة فعععععي الععععععام علعععععى اإلععععععالن العععععذي قدمتعععععه السعععععلطة الفلسعععععطيني
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يتخععععذ أي خطععععوات فععععي هععععذا ال ععععدد إال إذا  ععععادقت فلسععععطين علععععى نظععععام رومععععا األساسععععي، وهععععو مععععا امتنعععععت عنععععه 
 فلسطين حتى ا ن. 

 
 واختععععتم دوعععععارد حديثععععه بتععععذكير الحضععععور باإلجمععععاع الععععدولي الععععذي يقععععول ب نععععه لععععن يحععععل السععععالم مععععا لععععم تسععععد العدالععععة،

مععععا يشععععكل األسععععاس الععععذي تقععععوم عليععععه المحكمععععة الجنائيععععة الدوليععععة. لقععععد جععععرى التعامععععل معععع  فلسععععطين باعتبارهععععا  ذاوهعععع
اسععععتثناًق ألسعععععبا  سياسعععععية جليعععععة. ومعععععن شععععع ن فعععععت  التحقيععععق فعععععي جعععععرائم الحعععععر  التعععععي ارتكبتهعععععا إسعععععرائيل أن يقعععععوة 

المسععععؤولين اإلسععععرائيليين عععععن هععععذه موقفهععععا الععععدولي إلععععى حععععد كبيععععر، حتععععى لععععو لععععم يفععععة هععععذا التحقيععععق إلععععى مالحقععععة 
الجعععععرائم. ويمكعععععن إنجعععععاز هعععععذا األمعععععر علعععععى معععععدى فتعععععرة ق عععععيرة فيمعععععا لعععععو جعععععرى إقنعععععاع السعععععلطة الفلسعععععطينية باعتمعععععاد 

 إستراتيجية تقوم على القانون في أساسها. 
 

 (: John Reynoldsجون رينولدز )
ة التعععععي تفضعععععي إلعععععى معالجعععععة شعععععاملة لنظعععععام وتعريعععععف العديعععععد معععععن المفعععععاهيم واألطعععععر القانونيعععععتنعععععاول رينولعععععدز خلفيعععععة 

 القم  واالضطهاد الذي تنفذه إسرائيل في األرة الفلسطينية المحتلة. 
 

قيمعععععت فيعععععه أ  العععععدولي يعععععنص علعععععى حظعععععر الكولونياليعععععة فعععععي الوقعععععت العععععذي االسعععععتيطان الكولونيعععععالي: لعععععم يكعععععن القعععععانون 
عقععععععد الخععععععامس مععععععن القععععععرن الماضععععععي نتيجععععععة دولععععععة إسععععععرائيل. ولععععععم يشععععععهد هععععععذا الوضعععععع  تحععععععواًل تشععععععريعًيا إال خععععععالل ال

مشعععععععروع الععععععععالم الثالععععععع  فعععععععي األمعععععععم المتحعععععععدة. وقعععععععد تعععععععم حظعععععععر  حركعععععععات التحعععععععرر المناهضعععععععة لالسعععععععتعمار وتقعععععععديم
بععععععد  عععععدور إععععععالن معععععن  االسعععععتقالل معععععن القعععععرن الماضعععععي الكولونياليعععععة ب عععععورة  عععععريحة خعععععالل حقبعععععة السعععععتينيات 
يطانية كولونياليععععععة، التععععععي تمكنععععععت بموجبهععععععا المجتمعععععععات االسععععععتللبلععععععدان والشعععععععو  المسععععععتعمرة. وكانععععععت اإلجععععععراقات ال

الكولونياليعععععة معععععن ت سعععععيس دولهعععععا القوميعععععة، تحظعععععى بالح عععععانة فعععععي اللنعععععة التعععععي اعتمعععععدتها قعععععرارات األمعععععم المتحعععععدة، 
والتعععععي أضعععععفت علعععععى هعععععذه اإلجعععععراقات  عععععفة طبيعيعععععة. وفعععععي الواقععععع ، ال يسعععععري هعععععذا الحظعععععر داخعععععل حعععععدود العععععدول 

لكولونياليععععععععة إلععععععععى ممارسععععععععة القائمععععععععة، حتععععععععى فععععععععي الحععععععععاالت التععععععععي تفضععععععععي فيهععععععععا هععععععععذه اإلجععععععععراقات االسععععععععتيطانية ا
االعتعععععداقات واالسعععععتعمار والتطهيعععععر العرقعععععي )كمعععععا هعععععو الحعععععال فعععععي الواليعععععات المتحعععععدة األمريكيعععععة وأسعععععتراليا(. وبنعععععاًق 
علععععى ذلععععك، فعلععععى الععععرعم مععععن أنععععه يمكععععن النظععععر إلععععى إسععععرائيل باعتبارهععععا دولععععة تمععععارس االسععععتيطان الكولونيععععالي، فععععإن 

ألرة الفلسعععععطينية المحتلعععععة هعععععي وحعععععدها التعععععي تقععععع  ضعععععمن نطعععععاق اإلطعععععار الممارسعععععات التعععععي تنفعععععذها إسعععععرائيل فعععععي ا
لكولونياليعععععععة، وهعععععععو واقععععععع  يفعععععععرة قيعععععععوًدا تشعععععععبه تلعععععععك القيعععععععود التعععععععي يفرضعععععععها القعععععععانون العععععععدولي القعععععععانوني العععععععدولي ل

اإلنسععععاني. ومعععع  ذلععععك، يتععععي  هععععذا اإلطععععار لنععععا أن نتعامععععل معععع  العنا ععععر المنهجيععععة التععععي تؤلععععف نظععععام الهيمنععععة، بمععععا 
ن النتعععععائ  المترتبعععععة علععععى إجعععععراقات االسعععععتيطاني الكولونيعععععالي معععععن ترحيععععل السعععععكان وتطبيعععععق نظعععععام الف عععععل تشععععمله مععععع
 العن ري. 

 
بعععععادهم عععععن ديععععارهم ونقععععل المسععععتوطنين ل قامععععة فيهععععا،  ترحيععععل السععععكان )التطهيععععر العرقععععي(، بمعنععععى نععععزع ملكيععععتهم وا 

م بترحيعععععععل يععععععة، كععععععان القععععععانون الععععععدولي يسععععععل  وهععععععي إجععععععراقات يسععععععرت اإلجععععععراقات الكولونياليععععععة: مععععععن الناحيعععععععة التاريخ
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ومعععععواطن التعععععوتر التعععععي  العرقيعععععةالسعععععكان، بعععععل كعععععان يو عععععي بعععععه فعععععي أحعععععوال كثيعععععرة باعتبعععععاره وسعععععيلة لحعععععل النزاععععععات 
تشععععمل األقليععععات القوميععععة، وذلععععك فععععي أعقععععا  الحععععربين العععععالميتين. وبعععععد نهايععععة الحععععر  العالميععععة الثانيععععة، تععععم تعريععععف 

بععععععاره جريمععععععة حععععععر  وجريمععععععة ضععععععد اإلنسععععععانية بموجعععععع  ميثععععععاق المحكمععععععة العسععععععكرية الترحيععععععل القسععععععري للسععععععكان باعت
. وبععععععد ذلعععععك، تعععععم حظعععععر الترحيعععععل القسعععععري للسعععععكان وتجريمعععععه وفقًعععععا ألحكعععععام اتفاقيعععععة (0954الدوليعععععة فعععععي نعععععورمبر  )

 جنيف الرابعة ونظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
 

نظععععام  والتععععي تتخععععذ طابًعععععا ممؤسًسععععا، وهعععع ةمييععععز والهيمنععععة العن ععععريالف ععععل العن ععععري: وهععععو نظععععام ينطععععوي علععععى الت
ينشععععع  ب عععععفة خا عععععة فعععععي سعععععياق االسعععععتيطان الكولونيعععععالي. وعلعععععى العععععرعم معععععن اسعععععتنباط هعععععذا النظعععععام معععععن التجربعععععة 
الخا ععععععة التععععععي شععععععهدتها جنععععععو  أفريقيععععععا، يحظععععععى الف ععععععل العن ععععععري بوضعععععع  قععععععانوني دولععععععي ولععععععه تعريععععععف يتسععععععم 

معععععن قاععععععدة م عليهعععععا الدولعععععة د  ق ععععع ، يشعععععكل حظعععععر الف عععععل العن عععععري باعتبعععععاره ممارسعععععة ت  بسعععععريانه الععععععام. وفعععععي الواقععععع
عتبعععععر جريمعععععة الف عععععل العن عععععري التعععععي يجعععععوز أن جملعععععة القواععععععد ا معععععرة التعععععي يعععععنص عليهعععععا القعععععانون العععععدولي. كمعععععا ت  

نائيععععععة يتحمععععععل األفععععععراد المسععععععؤولية الجنائيععععععة عنهععععععا جريمععععععة ضععععععد اإلنسععععععانية بموجعععععع  النظععععععام األساسععععععي للمحكمععععععة الج
ومعععععن الملفعععععت للنظعععععر أن لجنعععععة األمعععععم المتحعععععدة المعنيعععععة بالقضعععععاق علعععععى التمييعععععز العن عععععري دععععععت إسعععععرائيل الدوليعععععة. 

إلععععععععى إلنععععععععاق أي سياسععععععععات تقععععععععوم علععععععععى الف ععععععععل العن ععععععععري أو التمييععععععععز الععععععععذي يععععععععؤثر علععععععععى  3103فععععععععي العععععععععام 
التمييعععععز الممؤسععععععس . ويتمثعععععل الحعععععل الواجعععععع  للف عععععل العن ععععععري فعععععي القضعععععاق علععععععى ب عععععورة جسععععععيمة الفلسعععععطينيين

معععععععن أجعععععععل السعععععععمام للجماععععععععة التعععععععي تععععععععاني معععععععن القمععععععع  واالضعععععععطهاد بتقريعععععععر م عععععععيرها. وال يشعععععععكل  حعععععععل الدولعععععععة 
الععععذي يقععععوم فععععي أساسععععه علععععى إجععععراقات الف عععععل و  ،الواحععععدة  فععععي جميعععع  أنحععععاق اإلقلععععيم الععععذي ينطيععععه نظعععععام الهيمنععععة

، بحسععععع  معععععا يعععععدل علعععععى ذلعععععك معععععا رةبالضعععععرو  النتيجعععععة الحتميعععععة لوضععععع  حعععععد لنظعععععام الف عععععل العن عععععري ،العن عععععري
 ح ل في ناميبيا التي مارس شعبها حقهم في تقرير الم ير عق  استقاللهم عن جنو  أفريقيا. 

 
والف ععععل العن ععععري والتطهيععععر العرقععععي قععععد تشععععتمل علععععى واختععععتم رينولععععدز كلمتععععه باإلشععععارة إلععععى أن أطععععر الكولونياليععععة 
أليديولوجيععععععة لنظععععععام الهيمنععععععة الععععععذي تطبقععععععه إسععععععرائيل فععععععي قيمععععععة و ععععععفية ومعياريععععععة فععععععي فهععععععم الطبيعععععععة المت  ععععععلة وا

اللجععععععععوق إلععععععععى وسعععععععععائل أخععععععععرى عيععععععععر القعععععععععانون األرة الفلسععععععععطينية المحتلععععععععة. وقعععععععععدم رينولععععععععدز تو ععععععععيته بوجعععععععععو  
اإلنسعععععاني، دون التخلعععععي ععععععن القعععععانون العععععدولي اإلنسعععععاني، ألن هعععععذه األطعععععر القانونيعععععة المختلفعععععة ال يسعععععتثني بعضعععععها 

نمععععععا بعًضععععععا، و  ل القععععععانون سععععععم كععععععل واحععععععدة منهععععععا. وقععععععد تشععععععكَّ يي ذالخلععععععل والق ععععععور الععععععمععععععن وانعععععع  تنطععععععوي علععععععى جا 
العععععدولي، علعععععى معععععدار تاريخعععععه، باعتبعععععاره منتًجعععععا معععععن منتجعععععات المشعععععروع الكولونيعععععالي األوروبعععععي، ومعععععا تعععععزال جوانععععع  

ذا أريععععععد    توظيععععععف القععععععانون الععععععدولي فععععععي ال ععععععراع االجتمععععععاعي والسياسععععععي الععععععذي المحابععععععاة الهيكليععععععة متجععععععذرة فيععععععه. وا 
التعععععي تت عععععف ب عععععفة تقدميعععععة يخوضععععه الفلسعععععطينيون، فعععععإن التقعععععدم علعععععى هعععععذا ال ععععععيد يكمعععععن فعععععي تجربعععععة العنا عععععر 

سياسعععععية واضعععععحة وطويلعععععة األمعععععد، بمعععععا  مختلعععععف األطعععععر القانونيعععععة علعععععى نحعععععو يسعععععهم فعععععي الخعععععروج بإسعععععتراتيجيةفعععععي 
توظيعععععف التكتيكعععععي فيهعععععا معععععا يسعععععمى بعععععع حر  الشعععععرعية . ويجععععع  تفريعععععق هعععععذه اإلسعععععتراتيجية ب عععععورة واضعععععحة ععععععن ال

التعععععدخالت البراعماتيعععععة واالنتهازيعععععة التعععععي تسعععععتهدف تحقيعععععق نتعععععائ  ق عععععيرة األمعععععد تسعععععتطي  أن تسعععععهم فعععععي  –للقعععععانون 
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إنجعععععاز الهعععععدف اإلسعععععتراتيجي األععععععم، وذلعععععك معععععن قبيعععععل اسعععععتخدام ا ليعععععات القانونيعععععة التعععععي جعععععرت مناقشعععععتها والبحععععع  
 فيها في هذا المؤتمر. 

 
 جورج بشارات: 

ترمعععععي إلعععععى اسعععععتعراة المبعععععاد  التوجيهيعععععة الالزمعععععة لتوجيعععععه التفكيعععععر فعععععي إسعععععتراتيجية  تعععععهأن ورقإلعععععى بشعععععارات شعععععار أ
متكاملععععة وطويلععععة األمععععد وتقععععوم فععععي أساسععععها علععععى القععععانون الععععدولي مععععن أجععععل إنجععععاز التحععععرر. وشععععدد بشععععارات علععععى 

نعععععدرك ب نعععععه لعععععيس هنعععععاك  ، وأنعععععه يتععععععين علينعععععا أنهعععععذه اإلسعععععتراتيجية الوضععععع  السياسعععععي القعععععائم ال ينبنعععععي أن يقيعععععد أن
خراجهعععععا تنفيععععذها سعععععتدعي يذ بععععذاتها، بعععععل مععععن إسعععععتراتيجية تنفَّععععع وجعععععود قعععععادة يبععععدون االسعععععتعداد والقعععععدرة علععععى تنفيعععععذها وا 

للمسععععاقلة  تخضعععع إلععععى النععععور. وتتطلعععع  هععععذه اإلسععععتراتيجية التشععععجي  والرعايععععة مععععن جانعععع  القيععععادة الفلسععععطينية التععععي 
 د على مساعدات الدول المانحة. عن االعتما هضمن استنناقتأمام شعبها و 

 
واقتععععرم بشععععارات ب نععععه يجعععع  إعععععداد إسععععتراتيجية متكاملععععة فععععي سععععياق عمليععععة تشععععتمل علععععى مععععداوالت مدروسععععة وتسععععير 

 على هدي من المباد  التوجيهية التالية: 
يجععععععععع  أن تتضعععععععععمن هعععععععععذه اإلسعععععععععتراتيجية حقعععععععععوق وم عععععععععال  الفلسعععععععععطينيين، ومعععععععععواطني دولعععععععععة إسعععععععععرائيل،  (0)

 ين في الخارج، والضفة النربية وقطاع عزة. والالجئين المقيم

أمععععام المحععععاكم، بععععل يجععععع   إقامععععة الععععدعاوىد اإلسععععتراتيجية المععععذكورة اإلجععععراقات القانونيععععة بتقيَّععععال يجعععع  أن  (3)
أمععععععام المنظمعععععععات الدوليععععععة، ورفععععععع  التقعععععععارير السعععععععارية أن تشععععععتمل كعععععععذلك علععععععى التشعععععععريعات واإلجععععععراقات 

 سية. حول حقوق اإلنسان واإلجراقات الدبلوما

 اإلعالمي. السياسي و  عملالقانوني وال عمل  هذه اإلستراتيجية بين اليج  أن تجم (2)

يجعععععع  أن تتسععععععم هععععععذه اإلسععععععتراتيجية بالتكامععععععل مععععععن خععععععالل تنسععععععيق العمععععععل علععععععى تنفيععععععذها بععععععين الحكومععععععة  (5)
 والمجتم  المدني والمواطنين. 

 
ودراسععععععتها لععععععن يتسععععععب  فععععععي  للبحعععععع  فععععععي هععععععذه اإلسععععععتراتيجية تخ ععععععيص الوقععععععت الضععععععروريبعععععع ن وافتععععععرة بشععععععارات 

إضععععععاعة الفععععععرص التععععععي تتيحهععععععا ألن أي اتفاقيععععععة سياسععععععية يجععععععري توقيعهععععععا معععععع  إسععععععرائيل فععععععي هععععععذه المرحلععععععة سععععععوف 
تفضعععععي إلععععععى التنععععععازل ععععععن حقععععععوق فلسععععععطينية أساسععععععية مقابعععععل الح ععععععول علععععععى دولعععععة فلسععععععطينية ال تتمتعععععع  بالسععععععيادة 

 الكاملة على ترابها الوطني. 
 

لسععععطينيين، افتعععععرة بشعععععارات بععععع ن هعععععذه الوحععععدة تقتضعععععيها الضعععععرورة لثالثعععععة أسعععععبا . وفيمععععا يت عععععل بتوحيعععععد جميععععع  الف
فبعععععاد  ذي بعععععدق، الوحعععععدة واجععععع  أخالقعععععي يتععععععين علعععععى الفلسعععععطينيين الوفعععععاق بعععععه تجعععععاه بعضعععععهم العععععبعة فعععععي وضععععع  
يععععععزداد فيععععععه االنقسععععععام والتشععععععرذم تعاظًمععععععا. وفععععععي المقععععععام الثععععععاني، ويعتبععععععر تحععععععرك الفلسععععععطينيين وت ععععععرفهم باعتبععععععارهم 

سعععععقف ماععععععة واحعععععدة ضعععععروري كعععععذلك العتبعععععارات براعماتيعععععة وسياسعععععية. فهعععععذا التحعععععرك الجمعععععاعي يسعععععم  لنعععععا برفععععع  ج
مطالبنعععععا، مععععععن قبيععععععل مطالبععععععة إسععععععرائيل بضععععععمان الحقععععععوق المتسعععععاوية لجميعععععع  مواطنيهععععععا. وال عنععععععى عععععععن هععععععذا األمععععععر 
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اسععععععععية إذا كانععععععععت هععععععععذه لنايععععععععات اإلجععععععععراقات الديموقراطيععععععععة المرعيععععععععة فععععععععي اتخععععععععاذ القععععععععرارات بشعععععععع ن التنععععععععازالت السي
ضعععععرورية. وأخيعععععًرا، مععععععن الضعععععروري إنجععععععاز الوحعععععدة بععععععين  االتنعععععازالت ضعععععرورية، أو فععععععي الحعععععاالت التععععععي تكعععععون فيهعععععع

وفضعععععععاًل ععععععععن ذلعععععععك، أشعععععععار الفلسعععععععطينيين ألن حعععععععل العععععععدولتين قعععععععد ال يكعععععععون مرعوًبعععععععا أو ي عععععععع  التو عععععععل إليعععععععه. 
عتبعععععععر كافًيعععععععا فعععععععي حعععععععد ذاتعععععععه العتمعععععععاد بشعععععععارات إلعععععععى أن الموافقعععععععة علعععععععى أي سعععععععب  معععععععن هعععععععذه األسعععععععبا  الثالثعععععععة ي  

 إستراتيجية متكاملة جديدة. 
 

اعتمععععععاد اإلجععععععراقات القانونيععععععة، قععععععرر بشععععععارات بعععععع ن اإلجععععععراقات القضععععععائية تنطععععععوي علععععععى محععععععددات وبالنسععععععبة إلععععععى 
حكععععععم لععععععم يسععععععبق أن نالععععععه الطععععععرف الخ ععععععم فععععععي سععععععياق ال ععععععراع م أي محكمععععععة علععععععى إ ععععععدار د  ق ععععععتقيععععععدها. فلععععععن ت  

. ومعععععن األمثلعععععة التعععععي استعرضعععععها بشعععععارات علعععععى ذلعععععك القضعععععية التعععععي يمكعععععن إنجازهعععععا فعععععي السياسعععععي العععععذي يخوضعععععه
إطععععععار إسععععععتراتيجية متكاملععععععة: إ ععععععدار فتععععععوى مععععععن محكمععععععة العععععععدل الدوليععععععة حععععععول مععععععا إذا كععععععان النظععععععام الععععععذي تنفععععععذه 

يرقععععععى إلععععععى جريمععععععة الف ععععععل العن ععععععري أم ال.  0958إسععععععرائيل علععععععى جميعععععع  أبنععععععاق الشععععععع  الفلسععععععطيني منععععععذ العععععععام 
هععععععذا السععععععياق، افتعععععرة المتحععععععد  بعععععع ن االتفاقيععععععة الدوليعععععة لقمعععععع  جريمععععععة الف عععععل العن ععععععري والمعاقبععععععة عليهععععععا  وفعععععي

 توفر الفضاق المطلو  لمراجعة الممارسات اإلسرائيلية بنطاقها الواس . 
 

طعععععععالق المعععععععداوالت اإلسعععععععتراتيجية. وفيمعععععععا  وأو عععععععى بشعععععععارات بععععععع ن تعلعععععععن القيعععععععادة الفلسعععععععطينية تعليعععععععق المفاوضعععععععات وا 
ق بعععععاإلجراقات الفوريعععععة المطلوبعععععة علعععععى هعععععذا ال ععععععيد، أو عععععى بشعععععارات بععععع ن تقعععععوم فلسعععععطين باتخعععععاذ الخطعععععوات يتعلععععع

جععععععرائم الحععععععر  التععععععي ارتكبتهععععععا فععععععي فععععععت  التحقيععععععق التععععععي تكفععععععل دعععععععوة المحكمععععععة الجنائيععععععة الدوليععععععة إلععععععى الضععععععرورية 
 . إسرائيل

 
 ثالثاا: النتائج الرئيسية التي تمخضت عن جلسات النقاش 

 
يا الرئيساااية التاااي جااارى استعراضاااها فاااي جلساااات النقااااشي بماااا فيهاااا اًلختالفاااات فاااي الااارأي ونقااااط القضاااا -1

 بين المشاركين فيهااًلتفاق 
 
الكولونياليعععععععععة، والف عععععععععل العن عععععععععري والترحيعععععععععل القسعععععععععري للسعععععععععكان )التطهيعععععععععر العرقعععععععععي(: األطعععععععععر القانونيعععععععععة  -0-0

 المناسبة  
 
التععععععي قععععععدمها المتحععععععدثون الععععععذين استضععععععافهم المععععععؤتمر. وقععععععد ة هععععععذا النقععععععاش بنععععععاًق علععععععى المععععععدخالت المععععععوجز  يجععععععر أ  

وملخعععععص للقيمعععععة التعععععي تضعععععيفها  5ف هعععععذه األطعععععر القانونيعععععة،اشعععععتملت هعععععذه المعععععدخالت علعععععى الم عععععادر التعععععي تععععععر  
 بالمقارنة م  إطار القانون الدولي اإلنساني بش ن االحتالل: 

                                                           
-)د 0405مد ونشر علي المأ بموج  قرار الجمعية العامة لأمم المتحدة اعت  الذي إعالن من  االستقالل للبلدان والشعو  المستعمرة،   5
 عليها. وانظر أيًضا: ، واالتفاقية الدولية لقم  جريمة الف ل العن ري والمعاقبة 0901كانون األول/ديسمبر  05المؤرخ في و ( 04
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 طععععًرا قانونيعععععة تجسععععد التجربععععة التاريخيعععععة تمثععععل الكولونياليععععة والف عععععل العن ععععري والترحيععععل القسعععععري للسععععكان أ
التعععععععي خاضعععععععها الشعععععععع  الفلسعععععععطيني ب كملعععععععه. وال يمكعععععععن تطبيعععععععق هعععععععذه األطعععععععر علعععععععى األرة الفلسعععععععطينية 
المحتلعععععة دون اإلشعععععارة إلعععععى النظعععععام القعععععانوني والسياسعععععي اإلسعععععرائيلي العععععذي يقعععععوم علعععععى التمييعععععز والقمععععع  فعععععي 

. ولعععععذلك، 0901ألرة الفلسعععععطينية فعععععي الععععععام أساسعععععه، والعععععذي يععععععود فعععععي تاريخعععععه إلعععععى معععععا قبعععععل احعععععتالل ا
وتسعععععععاعد علعععععععى تتجعععععععاوز هعععععععذه األطعععععععر القانونيعععععععة الف عععععععل بعععععععين  إسعععععععرائيل واألرة الفلسعععععععطينية المحتلعععععععة  

، وهععععععو مععععععا كععععععان سععععععبًبا رتبععععععه إطععععععار وتجزئتععععععه وعلععععععى تقطيعععععع  أو ععععععال الشععععععع  الفلسععععععطيني يععععععهالتنلعععععع  عل
ى سععععبيل المثععععال، يتمثععععل أفضععععل تو ععععيف القععععانون الععععدولي اإلنسععععاني الععععذي هععععيمن علععععى هععععذه القضععععية. فعلعععع

للسياسعععععات التعععععي تسععععععتهدف بهعععععا إسعععععرائيل فععععععرة اإلععععععالق والح عععععار علععععععى المعععععواطنين الفلسعععععطينيين فععععععي 
/ج( مععععععن االتفاقيععععععة بشعععععع ن 3إنسععععععاني بموجعععععع  أحكععععععام المععععععادة ) قطععععععاع عععععععزة المحتععععععل علععععععى أنهععععععا عمععععععل ال

لحيعععععععععاة السياسعععععععععية جريمععععععععة الف عععععععععل العن عععععععععري )منععععععععع  فئععععععععة أو فئعععععععععات عن عععععععععرية معععععععععن المشععععععععاركة فعععععععععي ا
واالجتماعيععععععة واالقت ععععععادية والثقافيععععععة للبلععععععد...(. كمععععععا تنسععععععح  أحكععععععام هععععععذه المععععععادة علععععععى كافععععععة الالجئععععععين 

  6رموا من حق العودة إلى أراضيهم وديارهم.الفلسطينيين الذين ح  

  َّعتبععععر محظععععورة مععععن جملععععة األنظمععععة العن ععععرية التععععي ت  ف الكولونياليععععة والف ععععل العن ععععري علععععى أنهمععععا تعععععر
جميعععععععع  أشععععععععكالها و ععععععععورها ب ععععععععورة مطلقععععععععة وفععععععععي جميعععععععع  األحععععععععوال. وبالمقارنععععععععة معععععععع  القععععععععانون الععععععععدولي ب

االحعععععتالل قانونًيععععععا فعععععي حعععععد ذاتعععععه، وقععععععد يظعععععل نظعععععام االحعععععتالل قانونًيععععععا حتعععععى لعععععو كانععععععت  د  ع عععععاإلنسعععععاني، ي  
 بععععععة السياسعععععات والممارسعععععات التعععععي تنفعععععذها القعععععوة القائمعععععة بعععععاالحتالل تجانععععع  القعععععانون أو تشعععععكل جعععععرائم

 حر . 

  ترتعععععع  الكولونياليععععععة والف ععععععل العن ععععععري المسععععععؤولية القانونيععععععة علععععععى الععععععدول، باإلضععععععافة إلععععععى االلتزامعععععععات
عيرهعععععا معععععن المعاهعععععدات. وتترتععععع  علعععععى بموجععععع  الواقععععععة عليهعععععا بموجععععع  أحكعععععام اتفاقيعععععة جنيعععععف الرابععععععة و 

ينشععععع  ععععععن  جميععععع  العععععدول التزامعععععات تملعععععي عليهعععععا االمتنعععععاع ععععععن االعتعععععراف بالوضععععع  عيعععععر القعععععانوني العععععذي
، والتعععععاون فعععععي سعععععبيل ذه المخالفعععععاتالكولونياليععععة والف عععععل العن عععععري وعععععدم تقعععععديم الععععععون أو المسععععاعدة لهععععع

مععععععان، عتبععععععر الف ععععععل العن ععععععري والترحيععععععل القسععععععري للسععععععكان مجرَّ . وعععععععالوًة علععععععى ذلععععععك، ي  اوضعععععع  حععععععد لهعععععع
 . أيًضا يرتبان المسؤولية القانونية على األفرادبحي  

 وقعععععد ب سعععععره  عععععل العن عععععري والتطهيعععععر العرقعععععي وثعععععاًرا سعععععلبية علعععععى مسعععععتوى الععععععالمتتعععععرك الكولونياليعععععة والف ،
تسعععععهم فعععععي تحريعععععك العععععرأي الععععععام وحشعععععد العععععدعم السياسعععععي. وتجعععععد لنعععععة الكولونياليعععععة، علعععععى وجعععععه التحديعععععد، 

                                                                                                                                                                             
A.S. al-Khasawneh and R. Hatano, The human Rights Dimensions of Population Transfer including the 
Implantation of Settlers. Preliminary Report, Commission on Human Rights Sub-Commission on Prevention 
of Discrimination and Protection of Minorities, Forty-fifth Session, 2-27 August 1993, 
E/CN.4/Sub.2/1993/17 of 6 July 1993, para. 15 and 17 

( التاب  لمجلس األبحا  في حكومة جنو  أفريقيا إعداد Human Sciences Research Councilرعى مجلس أبحا  العلوم اإلنسانية )  6
 على السياسات والممارسات التي تطبقها إسرائيل في األرة الفلسطينية المحتلة. انظر ينسح  لعن ري الف ل اأن ن فيها دراسة وافية تبي  

(. 3119 احتالل أم استعمار أم ف ل عن ري  إعادة تقييم ممارسات إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة في ضوق القانون الدولي  )
 ق  اإللكتروني: على المو )باإلنجليزية( وهذه الدراسة منشورة 

: http://www.alhaq.org/attachments/article/232/occupation-colonialism-apartheid-executive.pdf 

http://www.alhaq.org/attachments/article/232/occupation-colonialism-apartheid-executive.pdf


20 

الشععععععو  التعععععي خضععععععت لالسعععععتعمار فعععععي سعععععابق عهعععععدها فعععععي أفريقيعععععا وأمريكعععععا الالتينيعععععة  لعععععدى عععععدى لهعععععا 
ن. وعلععععى سععععبيل المثععععال، يمكععععن توظيععععف هععععذه اللنععععة معععع  االتحععععاد األفريقععععي الععععذي وفععععي عيرهمععععا مععععن األمععععاك

تحتععععاج فلسععععطين إلععععى دعمععععه وت ييععععده فععععي الجمعيععععة العامععععة لأمععععم المتحععععدة مععععن أجععععل است ععععدار فتععععوى مععععن 
محكمععععة العععععدل الدوليععععة ومععععن أجععععل رفعععع  دعععععوى أمععععام المحكمععععة الجنائيععععة الدوليععععة. ومععععن المحتمععععل أن يقععععدم 

انحيععععععاًزا مععععععن جانعععععع  المحكمععععععة الجنائيععععععة الدوليععععععة ضععععععد  ههععععععذا الععععععدعم بفضععععععل مععععععا يعتبععععععر  االتحععععععاد األفريقععععععي
 الشعو  األفريقية. 

 
وفععععي معععععرة النقععععاش الععععذي تنععععاول هععععذه المحععععاور، أكععععد العديععععد مععععن المشععععاركين، بمععععن فععععيهم المشععععاركين مععععن قطععععاع 

ر وخععععععرون، وال سععععععيما عععععععزة، علععععععى أنععععععه ال يجععععععوز التخلععععععي عععععععن القععععععانون الععععععدولي اإلنسععععععاني. وفععععععي المقابععععععل، لععععععم يعععععع
فلسعععععععطين، أي جعععععععدوى معععععععن إنعععععععزال نظعععععععام الف عععععععل العن عععععععري والكولونياليعععععععة علعععععععى االكعععععععاديميين المشعععععععاركين معععععععن ال

 جميععععع  األدوات القانونيعععععة الدوليعععععة القائمعععععة تسعععععري علعععععى فلسعععععطين . وفعععععي  بععععع نالسعععععياق الفلسعععععطيني، حيععععع  افترضعععععوا 
نمععععا يخضعععع  لعمليععععة  ن القععععانون بعععع، افتععععرة الععععبعة اتإطععععار الععععرد علععععى هععععذه المقترحعععع الععععدولي ال يتسععععم بععععالجمود، وا 

يجسعععععععد القعععععععانون العععععععدولي أداة تععععععععزز حقعععععععوق الفلسعععععععطينيين متوا عععععععلة معععععععن التفسعععععععير والتحعععععععول. وبنعععععععاًق علعععععععى ذلعععععععك، 
شعععععععارك الفلسعععععععطينيون ومنا عععععععروهم فعععععععي اإلجعععععععراقات الجاريعععععععة التعععععععي ترمعععععععي إلعععععععى تفسعععععععير هعععععععذا طالمعععععععا وم عععععععالحهم 

أحععععد البععععاحثين إلععععى أن إسععععرائيل، علععععى وجععععه الخ ععععوص، ال تفتعععع  ترفعععع   القععععانون وتطععععويره. وفععععي هععععذا السععععياق، نععععوه
اعتراضععععععاتها علععععععى التعريفععععععات والت ععععععنيفات التععععععي يشععععععملها القععععععانون الععععععدولي اإلنسععععععاني بنيععععععة تعزيععععععز أجنععععععدتها، وأن 
التفسعععععيرات التعععععي تخعععععرج بهعععععا إسعععععرائيل باتعععععت تلقعععععى وذاًنعععععا  عععععاعية فعععععي سعععععياق إطعععععار  الحعععععر  علعععععى اإلرهعععععا   العععععذي 

واليعععععات المتحعععععدة األمريكيعععععة. ومعععععن جملعععععة الشعععععواهد التعععععي تثبعععععت  النجعععععام  العععععذي حققتعععععه إسعععععرائيل فعععععي هعععععذا تروجعععععه ال
هجمعععععات ’معععععن إععععععادة تفسعععععير الهجمعععععات التعععععي شعععععنتها أطعععععراف عيعععععر نظاميعععععة علعععععى أنهعععععا  بعععععه المضعععععمار معععععا قامعععععت

األطعععععراف  ضعععععد هاععععععن نفسععععع، وحعععععق الدولعععععة )حتعععععى لعععععو كانعععععت قعععععوة قائمعععععة بعععععاالحتالل( فعععععي التعععععذرع بالعععععدفاع ‘مسعععععلحة
ععععععداد قائمععععة جديعععععدة معععععن بموجععععع  ميثععععاق األمعععععم المتحعععععدةعيععععر النظاميعععععة  ، ومفهععععوم العععععدفاع االسعععععتباقي عععععن العععععنفس وا 

فععععععرة سععععععيطرتها علععععععى فععععععي سععععععبيل العنععععععف  المحععععععاربين عيععععععر القععععععانونيين . وقععععععد بععععععررت إسععععععرائيل اسععععععتخدام وسععععععائل 
، 3118عععععزة منععععذ العععععام  ما علععععى قطععععاعالقععععابعين تحععععت احتاللهععععا علععععى هععععذا األسععععاس، وال سععععي ينالسععععكان الفلسععععطيني

بععععل ووجععععدت الععععدعم )الجزئععععي( حتععععى فععععي أوسععععاط المنظمععععات التععععي تكععععرس نفسععععها لحقععععوق اإلنسععععان واللجنععععة الدوليععععة 
 لل لي  األحمر. 

 
 مععععععن أعضععععععاقولععععععم يكععععععن العديععععععد مععععععن المشععععععاركين، بمععععععن فععععععيهم مستشععععععارين قععععععانونيين فععععععي وزارة الشععععععؤون الخارجيععععععة و 

م بالف عععععل العن عععععري بحسععععع  تعريفععععه فعععععي القعععععانون العععععدولي و/أو أبعععععدوا الممانععععععة فعععععي ، علعععععى علعععععاألحععععزا  السياسعععععية
المثععععال، ، علععععى سععععبيل جلي ععععا التخلععععي عععععن لنععععة القععععانون الععععدولي اإلنسععععاني التععععي تعععععودوا عليهععععا. وقععععد ظهععععر هععععذا األمععععر

فعععععععي الت عععععععريحات التعععععععي ادععععععععى أ عععععععحابها فيهعععععععا بععععععع ن إطعععععععار الف عععععععل العن عععععععري قعععععععد يقعععععععوة الحعععععععق فعععععععي تقريعععععععر 
لهععععذا السعععععياق قععععد يعععععؤدي إلععععى نتيجعععععة مفادهععععا أن فلسعععععطين التاريخيععععة بكاملهعععععا  ي فهععععم كولونيعععععالير، أو أن تبن عععععالم ععععي

عععع ه المشععععاركون االنتقععععاد للكثيععععر مععععن السياسععععيين، بمععععن فععععيهم الععععرئيس أبععععو مععععازن،  تقعععع  تحععععت االحععععتالل . وأخيععععًرا، وج 
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لوقععععت الععععذي ال يلقععععون فيععععه بععععااًل بسععععب  اسععععتخدام م ععععطل   الف ععععل العن ععععري  فععععي خطععععابهم السياسععععي، فععععي ذات ا
 للتبعات التي تنب  من معناه القانوني. 

 
 نقاط اًلتفاق/األطر القانونية: 

 معععععوجهين  ن فعععععي المعععععؤتمر علعععععى أن الف عععععل العن عععععري والكولونياليعععععة يشعععععكالن إطعععععارينو اتفعععععق معظعععععم المشعععععارك
القعععععانون العععععدولي اإلنسعععععاني  سعععععتراتيجيات الفلسعععععطينية، التعععععي تسععععععى إلعععععى تجعععععاوز القيعععععود التعععععي يفرضعععععها إطعععععار ل
 مستخدم في هذه ا ونة. ال

  كمعععععععا اتفعععععععق المشعععععععاركون علعععععععى ضعععععععرورة اإلحجعععععععام ععععععععن التخلعععععععي ععععععععن القعععععععانون العععععععدولي اإلنسعععععععاني، وضعععععععرورة
موا عععععلة بعععععذل الجهعععععود التعععععي تضعععععمن احتعععععرام هعععععذا القعععععانون فعععععي األرة الفلسعععععطينية المحتلعععععة، ووجعععععو  تحعععععدي 

ة تفسععععععععير القععععععععانون الععععععععدولي اإلنسععععععععاني علععععععععى نحععععععععو يناسعععععععع  المسععععععععاعي اإلسععععععععرائيلية التععععععععي ترمععععععععي إلععععععععى إعععععععععاد
 م الحها. 

  أثعععععار العديعععععد معععععن المشعععععاركين الحاجعععععة إلعععععى رفععععع  مسعععععتوى العععععوعي بعععععالمعنى القعععععانوني والتبععععععات المترتبعععععة علعععععى
الف ععععل العن ععععري والكولونياليععععة بموجعععع  أحكععععام القععععانون الععععدولي وقواعععععده فععععي أوسععععاط القطاعععععات المعنيععععة فععععي 

 . المجتم  الفلسطيني

 
نحعععععو إسعععععتراتيجية فلسعععععطينية تقعععععوم علعععععى أسعععععاس األطعععععر القانونيعععععة للكولونياليعععععة والف عععععل العن عععععري والقعععععانون  -0-3

 الدولي اإلنساني 
 

اقتعععععععرم أحعععععععد المشعععععععاركين أن مثعععععععل هعععععععذه اإلسعععععععتراتيجية يجععععععع  أن تنطعععععععوي علعععععععى تقريعععععععر الم عععععععير باعتبعععععععاره الهعععععععدف 
( وأن تشععععمل 3تنععععزع ال ععععفة القانونيععععة عععععن االحععععتالل، ) ( أن0األساسععععي فيععععه، كمععععا ينبنععععي فععععي هععععذه اإلسععععتراتيجية )

الشعععععععععع  الفلسععععععععععطيني برمتععععععععععه )الفلسعععععععععطينيين المقيمععععععععععين فععععععععععي األرة الفلسعععععععععطينية المحتلععععععععععة، ومععععععععععواطني إسععععععععععرائيل 
عععععع2والالجئععععععين المقيمععععععين فععععععي الخععععععارج(، ) ن أبنععععععاق الشععععععع  الفلسععععععطيني. وقععععععد أشععععععار المشععععععاركون إلععععععى أن ( وأن تمك 

ه بالفعععععل، وأن هععععذا االسععععتثمارات منهععععا وفععععرة العقوبععععات عليهععععا تبنععععت هععععذا التوجععععحركععععة مقاطعععععة إسععععرائيل وسععععح  
. وفعععععي هعععععذا السعععععياق، تسعععععاقل موظعععععف معععععن إحعععععدى منظمعععععات مكونعععععات الشعععععع  الفلسعععععطينيإجمعععععاع التوجعععععه يحظعععععى ب

 حقوق اإلنسان الفلسطينية حول ما إذا كنا نعرف ما هو هذا اإلجماع الفلسطيني في واق  األمر. 
 

يواجههععععا الفلسععععطينيون فععععي إعععععداد إسععععتراتيجية  التععععي   ال يسععععتهان بععععه مععععن النقععععاش حععععول العقبععععاتوقععععد تمحععععور جانعععع
تكفععععل مناهضععععة النظععععام الكولونيععععالي ونظععععام الف ععععل العن ععععري اللععععذين تطبقهمععععا إسععععرائيل. ومععععن بععععين العقبععععات التععععي 

ألمععععععم المتحععععععدة، فععععععي أجهععععععزة ا اثيععععععرت فععععععي هععععععذا الشعععععع ن المقاومععععععة التععععععي تبععععععديها أسععععععرة المجتمعععععع  الععععععدولي، بمععععععن فيهععععععأ  
مواجهععععععععة إطععععععععار الف ععععععععل العن ععععععععري، بسععععععععب  الضععععععععنط السياسععععععععي الععععععععذي تمارسععععععععه إسععععععععرائيل والواليععععععععات المتحععععععععدة 

. ومععععععن بععععععين الشععععععواهد التععععععي استعرضععععععها المشععععععاركون فععععععي هععععععذا التععععععي تنضععععععوي تحععععععت لوائهمععععععاوجماعععععععات الضععععععنط 
ت اإلسععععرائيلية. فقععععد عمععععدت هععععذه المقععععام بعثععععة تق ععععي الحقععععائق التععععي أرسععععلتها هيئععععة األمععععم المتحععععدة حععععول المسععععتوطنا
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ذكعععععر  الف عععععل العن عععععري  علعععععى البعثعععععة إلعععععى تحديعععععد عنا عععععر هعععععذه الجريمعععععة ب عععععورة واضعععععحة، عيعععععر أنهعععععا تحاشعععععت 
نحعععععو  عععععري  فعععععي التقريعععععر العععععذي أعدتعععععه فعععععي هعععععذا الخ عععععوص. وفعععععي مععععععرة ردهعععععم علعععععى طلععععع  منظمعععععات حقعععععوق 

ر الف ععععل العن ععععري، قععععال أعضععععاق هععععذه اإلنسععععان الفلسععععطينية تفسععععير األسععععبا  التععععي حععععدت بالبعثععععة إلععععى تجنعععع  ذكعععع
 البعثة ب ن اإلشارة ال ريحة إلى الف ل العن ري  ليست مفيدة .

 
قلقهعععععم األساسعععععي معععععن عيعععععا  فعععععي هعععععذه الحلقعععععة معععععن نقعععععاش المائعععععدة المسعععععتديرة ومععععع  ذلعععععك، فقعععععد أبعععععدى المشعععععاركون 

طعععععاع ععععععزة والضعععععفة النربيعععععة. قاالنقسعععععام القعععععائم بعععععين السعععععلطات فعععععي معععععن اإلرادة السياسعععععية لعععععدى القيعععععادة الفلسعععععطينية و 
علععععععى نحععععععو يسععععععم  للمجتمعععععع  المععععععدني  د  ع ععععععأن اإلسععععععتراتيجية المععععععذكورة أعععععععاله ينبنععععععي أن ت  علععععععى  التوافععععععق وقععععععد سععععععاد

بوضعععععععها موضعععععع  التنفيععععععذ ب ععععععرف النظععععععر عععععععن موقععععععف القيععععععادة. وفععععععي الوقععععععت ذاتععععععه، أجمعععععع  المشععععععاركون علععععععى أن 
ألي إسععععععتراتيجية أن تكععععععون ناجعععععععة وفعالععععععة  ا إذا أريععععععد  عتبععععععر ضععععععرورًيا فععععععي مرحلععععععة مععععععالععععععدعم الععععععذي تقدمععععععه القيععععععادة ي  

وعلععععععى وجععععععو  الحععععععرص علععععععى التعععععععاون معععععع  القيععععععادة كععععععذلك. وفععععععي هععععععذا الخ ععععععوص، شععععععدد المشععععععاركون علععععععى أن 
إسعععععتراتيجية مناهضعععععة الف عععععل العن عععععري ال تتععععععارة بالضعععععرورة مععععع  أهعععععداف القيعععععادة الفلسعععععطينية وم عععععالحها، وأن 

ععععع وفعععععاق التععععععاون قعععععد تتععععععزز وتترسعععععخ فيمعععععا لمسعععععاعي الدبلوماسعععععية اممت هعععععذه اإلسعععععتراتيجية علعععععى نحعععععو يفيعععععد لعععععو   
 التي تقودها السلطة الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية أيًضا. 

 
وفعععععععي هعععععععذا المقعععععععام، أشعععععععار المشعععععععاركون إلعععععععى أن اإلسعععععععتراتيجية الفلسعععععععطينية بشععععععع ن مناهضعععععععة الكولونياليعععععععة والف عععععععل 

. كمععععا عهععععدها ي حققتهععععا منظمععععة التحريععععر الفلسععععطينية فععععي ماضععععيالعن ععععري يجعععع  أن ترتكععععز علععععى اإلنجععععازات التعععع
يجععععع  فعععععي هعععععذه اإلسعععععتراتيجية أن ت خعععععذ فعععععي االعتبعععععار المكاسععععع  والمخعععععاطر الناجمعععععة ععععععن المسعععععاعي التعععععي تقودهعععععا 

فعععععي هيئعععععة األمعععععم المتحعععععدة.  ادولعععععة عضعععععوً  تها عععععفاالعتعععععراف بفلسعععععطين بنيعععععل السعععععلطة الفلسعععععطينية فعععععي هعععععذه ا ونعععععة ل
باإلنجعععععععازات الرئيسعععععععية التعععععععي حققتهعععععععا منظمعععععععة التحريعععععععر الفلسعععععععطينية فعععععععي هعععععععذا شعععععععاركين قائمعععععععة وقعععععععد أورد أحعععععععد الم

 المجال: 
 عرفان على أنهما  األرة المحتلة . باتت الضفة النربية وقطاع عزة ي   -0

باتعععععععععت منظمعععععععععة التحريعععععععععر الفلسعععععععععطينية تحظعععععععععى بعععععععععاالعتراف بهعععععععععا باعتبارهعععععععععا الممثعععععععععل الشعععععععععرعي للشعععععععععع   -3
 الفلسطيني. 

 ئمة باعتبارها واقًعا قانونًيا. دولة فلسطين قا -2

قضععععية فلسععععطين، وهععععي تملععععك القععععدرة علععععى للنظععععر فععععي تبععععدي محكمععععة العععععدل الدوليععععة اسععععتعدادها ورعبتهععععا  -5
 ذلك. 

 هناك احتمالية لالنضمام إلى نظام روما األساسي/المحكمة الجنائية الدولية.  -4

 
ونعععععة للح عععععول علعععععى  عععععفة دولعععععة عضعععععو وفيمعععععا يت عععععل بالمسعععععاعي التعععععي تقودهعععععا السعععععلطة الفلسعععععطينية فعععععي هعععععذه ا 

فععععي هيئععععة األمععععم المتحععععدة، أشععععار مشععععارك وخععععر إلععععى أنععععه ينبنععععي النظععععر بإيجابيععععة إلععععى هععععذه المسععععاعي التععععي كانععععت 
تشعععععكل مبعععععادرة فلسعععععطينية مسعععععتقلة باشعععععرتها السعععععلطة الفلسعععععطينية علعععععى العععععرعم معععععن المعارضعععععة التعععععي أبعععععدتها الواليعععععات 
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سععععععرائيل،  إلععععععى االنضععععععمام إلععععععى المحكمععععععة الجنائيععععععة الدوليععععععة. وفععععععي الوقععععععت يععععععة كمععععععا يجعععععع  النظععععععر بإيجابالمتحععععععدة وا 
 االعتراف بدولتهم على مخاطر حقيقية:  لنيلنفسه، ينطوي توجه الفلسطينيين 

فقععععد يفضععععي هععععذا المسعععععى إلععععى عمليععععة تنطععععوي علععععى تحجععععيم فلسععععطين، بععععل وربمععععا تقلععععيص مسععععاحة الضععععفة  -0
 النربية واستبعاد قطاع عزة. 

شععععععع  الفلسععععععطيني واختزالععععععه فععععععي أولئععععععك الععععععذين يقيمععععععون مععععععنهم فععععععي الضععععععفة وقععععععد يععععععؤدي إلععععععى تحجععععععيم ال -3
 النربية. 

السعععععلطة الفلسعععععطينية، بحيععععع  تتحعععععول هعععععذه  ل عععععال وقعععععد يترتععععع  عليعععععه عيعععععا  منظمعععععة التحريعععععر الفلسعععععطينية  -2
 .   الفعليالممثلاألخيرة إلى  

 
 نقاط اًلتفاق/اإلستراتيجية 

 معععععععل علعععععععى إععععععععداد إسعععععععتراتيجية تتكفعععععععل بمناهضعععععععة اتفعععععععق العديعععععععد معععععععن المشعععععععاركين علعععععععى وجعععععععو  مباشعععععععرة الع
 الكولونيالية والف ل العن ري. 

  تجري فععععععي المسععععععتقبل حععععععول اإلسععععععتراتيجية المناسععععععبة مععععععن خععععععالل المحععععععددات سععععععتوجيععععععه النقاشععععععات التععععععي ينبنععععععي
هععععذه النقاشععععات التععععي قررهععععا المشععععاركون فععععي هععععذه الحلقععععة مععععن نقععععاش المائععععدة المسععععتديرة، كمععععا يجعععع  أن تحععععدد 

 لتف يل عدًدا من المقترحات ذات ال لة التي طرحها المتحدثون الضيوف في المؤتمر. وعلى وجه ا

 
 : الدروس المستفادة والخطوات التي ينبني اتخاذها ةالدولي يةتوظيف ا ليات القانون -0-2
 

اسعععععععتعرة المشعععععععاركون فعععععععي هعععععععذه الجلسعععععععة معععععععن نقعععععععاش المائعععععععدة المسعععععععتديرة معععععععا إذا كعععععععان يمكعععععععن توظيعععععععف ا ليعععععععات 
نيععععة الدوليععععة، بمععععا فيهععععا محكمععععة العععععدل الدوليععععة والمحكمععععة الجنائيععععة الدوليععععة، وكيفيععععة توظيفهععععا باعتبارهععععا تشععععكل القانو 

 جزًقا من اإلستراتيجية الفلسطينية بش ن مناهضة الكولونيالية والف ل العن ري. 
 

ين تطبقهمععععععا فتععععععوى ثانيععععععة مععععععن محكمععععععة العععععععدل الدوليععععععة حععععععول النظععععععام الكولونيععععععالي ونظععععععام الف ععععععل العن ععععععري اللععععععذ
فععععععي  تععععععمخل ععععععت مععععععن العمععععععل الععععععذي لخععععععص المتحععععععدثون الضععععععيوف بعععععععة الععععععدروس العمليععععععة التععععععي است   - إسععععععرائيل

، إلععععى جانعععع  القضععععايا األخععععرى 3115حععععول الجععععدار فععععي العععععام سععععياق الفتععععوى ال ععععادرة عععععن محكمععععة العععععدل الدوليععععة 
 من المحكمة على النحو التالي: الست دار فتوى ثانية  د  ع  التي يج  مراعاتها في إطار التحضيرات التي ت  

  قععععععدمتها منظمععععععة التحريععععععر تععععععي ال ةالكاملعععععع التعبئععععععةلععععععم تكععععععن فتععععععوى المحكمععععععة األولععععععى ممكنععععععة لععععععوال الععععععدعم و
الفلسعععععطينية. فقعععععد عملعععععت بعثعععععة المنظمعععععة فعععععي هيئعععععة األمعععععم المتحعععععدة فعععععي نيويعععععورك وب عععععورة فعالعععععة علعععععى 

امعععععة بالتو عععععية بإحالعععععة قضعععععية الجعععععدار حشعععععد العععععدول األعضعععععاق والتععععع ثير عليهعععععا لقبعععععول قعععععرار الجمعيعععععة الع
 إلى محكمة العدل الدولية. 
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  وفعععععي الوقعععععت ذاتعععععه، أطلقعععععت مؤسسعععععات المجتمععععع  المعععععدني الحمعععععالت المكثفعععععة التعععععي اسعععععتهدفت رفععععع  مسعععععتوى
الععععوعي العععععام حععععول الجععععدار والتعععع ثير فععععي السياسععععات المت ععععلة بهععععذا الشعععع ن، وهععععو مععععا أسععععهم فععععي تعضععععيد 

 تحرير الفلسطينية لهذه الناية. المبادرة التي أطلقتها منظمة ال

  دون عيرهعععععا فعععععي سعععععياق إععععععداد ملعععععف تعععععم اتخعععععاذ قعععععرار بوجعععععو  االعتمعععععاد علعععععى م عععععادر األمعععععم المتحعععععدة
 قضية الجدار، وذلك من أجل تعزيز م داقية هذه القضية. 

  فتععععوى الجععععدار أنهععععا كانععععت تفتقععععر إلععععى تو ععععيات عمليععععة وتف ععععيلية مععععن بععععين جوانعععع  الق ععععور التععععي اعتععععرت
. فقعععععد تقععععع  عليهعععععادول األخعععععرى معععععا ينبنعععععي لهعععععا أن تفعلعععععه لكعععععي تنفعععععذ االلتزامعععععات القانونيعععععة التعععععي تبعععععين للععععع

عقبععععععة أمععععععام توظيععععععف ممععععععا شععععععك ل المحكمععععععة علععععععى التزامععععععات الععععععدول األخععععععرى ب ععععععورة فضفاضععععععة،  تشععععععدد
 . يتسم بقدر أكبر من النجاعةالفتوى على نحو 

 كعععععان عليعععععه الحعععععال فعععععي الععععععام مثلمعععععا واتيعععععة محكمعععععة الععععععدل الدوليعععععة ليسعععععت مهيئعععععة إن التشعععععكيلة الحاليعععععة ل
، وذلعععععك ألن قضعععععاتها ليسعععععوا علعععععى ذات الدرجعععععة معععععن المعرفعععععة بالسعععععياق القعععععائم فعععععي فلسعععععطين. ومعععععن 3115

 كما يج  متابعة هذا األمر.  .المقرر أن يطرأ تنيير على هذه التشكيلة خالل سنتين

   فتععععوى ثانيععععة مععععن محكمععععة العععععدل  فععععي إطععععار است ععععدار د  ع ععععيجعععع  أن تشععععتمل الخطععععط اإلسععععتراتيجية التععععي ت
خطعععععة طعععععوار  تبعععععين كيفيعععععة التعامعععععل كمعععععا يجععععع  إععععععداد خطعععععة تبعععععين كيفيعععععة توظيعععععف هعععععذه الفتعععععوى، الدوليعععععة 

 م  فتوى ال تلبي التوقعات المعولة عليها. 

 
فها الفتعععععاوى ال عععععادرة ععععععن محكمعععععة الععععععدل الدوليعععععة. يوقعععععد أبعععععدى المشعععععاركون تبايًنعععععا فعععععي تقيعععععيمهم للقيمعععععة التعععععي تضععععع

لتعععععي  عععععدرت فعععععي الععععععام ة، افتعععععرة العديعععععد معععععن المعععععدافعين علعععععى حقعععععوق اإلنسعععععان بععععع ن فتعععععوى الجعععععدار افمعععععن جهععععع
ة فارقععععة يسععععرت النجععععام الععععذي سععععجلته مؤسسععععات المجتمعععع  المععععدني فععععي التعععع ثير فععععي السياسععععات مععععتشععععكل عال 3115

بعععععع ن  وحملععععععة مقاطعععععععة إسععععععرائيل وسععععععح  االسععععععتثمارات منهععععععا وفععععععرة العقوبععععععات عليهععععععا إلععععععى حععععععد بعيععععععد. كمععععععا قععععععالوا
محكمعععععة الععععععدل الدوليعععععة هعععععي ا ليعععععة الدوليعععععة الرئيسعععععية التعععععي تكفعععععل الخعععععروج بعععععرأي قعععععانوني مرجععععععي يؤكعععععد علعععععى أن 

بنعععععاًق علعععععى ذلعععععك إلعععععى يفتقعععععر نظعععععام االحعععععتالل اإلسعععععرائيلي يرقعععععى إلعععععى مرتبعععععة الكولونياليعععععة والف عععععل العن عععععري، وأنعععععه 
أخعععععرى، أبعععععدى ععععععدة مشعععععاركين فعععععي هعععععذه . ومعععععن جهعععععة بجميععععع  أركانعععععه عععععفة جنائيعععععة ب ، بعععععل يتسعععععمال عععععفة القانونيعععععة

األحعععععزا  السياسعععععية، شعععععكوكهم حعععععول اللجعععععوق إلعععععى  فعععععي الحلقعععععة معععععن نقعععععاش المائعععععدة المسعععععتديرة، بمعععععن فعععععيهم أعضعععععاق
لععععم تكععععن ذات فائععععدة ملموسععععة بسععععب  االمتنععععاع عععععن  3115محكمععععة العععععدل الدوليععععة، حيعععع  افترضععععوا بعععع ن فتععععوى العععععام 

 إنفاذها. 
 

ال مععععن السععععؤالين المقتععععرم رفعهمععععا إلععععى محكمععععة العععععدل الدوليععععة هععععو األنسعععع . كمععععا انقسععععم المشععععاركون حععععول أي سععععؤ 
ععععع ل العععععبعة السعععععؤال العععععذي طرحعععععه جعععععون دوععععععارد ) معععععا هعععععي ا ثعععععار القانونيعععععة الناشعععععئة ععععععن ففعععععي هعععععذا اإلطعععععار، فض 

نظعععععام االحعععععتالل الطويعععععل األمعععععد، والعععععذي ينطعععععوي علعععععى مالمععععع  معععععن الكولونياليعععععة والف عععععل العن عععععري اللعععععذين ينشععععع ن 
مععععععة المسععععععتوطنات اليهوديععععععة فععععععي األرة الفلسععععععطينية المحتلععععععة، بمععععععا فيهععععععا القععععععدس الشععععععرقية، بالنسععععععبة إلععععععى عععععععن إقا

الل )إسععععععرائيل( والععععععدول األخععععععرى  (، وذلععععععك لسععععععب  رئيسععععععي الشععععععع  الواقعععععع  تحععععععت االحععععععتالل والقععععععوة القائمععععععة بععععععاالحت
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ها القععععانون الععععدولي والسعععععجل فععععي إمكانيععععة الععععدف  فععععي هعععععذه القضععععية بنععععاًق علععععى الوقععععائ  الملموسعععععة التععععي يشععععمليتمثععععل 
ر مشعععععاركون وخعععععرون . وفعععععي المقابعععععل، عب عععععاألرة الفلسعععععطينية المحتلعععععةشععععع ن ب األمعععععم المتحعععععدةالعععععذي شعععععهدته الحافعععععل 

عععععن خشععععتيهم مععععن أن التركيععععز الح ععععري علععععى األرة الفلسععععطينية المحتلععععة قععععد يفضععععي إلععععى قععععدر أكبععععر مععععن تجزئععععة 
لععععععدولي. ولععععععذلك، فضععععععل هععععععؤالق السععععععؤال الععععععذي طرحععععععه جععععععورج ، وشعععععععبها فععععععي القععععععانون ااإقليًمععععععباعتبارهععععععا فلسععععععطين، 

مععععععواطني إسععععععرائيل والفلسععععععطينيين المقيمععععععين  -بشععععععارات ) هععععععل تشععععععكل معاملععععععة إسععععععرائيل للشععععععع  الفلسععععععطيني برمتععععععه 
انتهاًكععععععا للحظععععععر المفععععععروة علععععععى الف ععععععل  -فععععععي األرة الفلسععععععطينية المحتلععععععة والالجئععععععين المقيمععععععين فععععععي الخععععععارج 

ولي  (. وفععععي هععععذا اإلطععععار، اتفععععق المشععععاركون علععععى أن مزايععععا كععععل سععععؤال مععععن هععععذين العن ععععري بموجعععع  القععععانون الععععد
 السؤالين والمخاطر التي قد تترت  عليه تتطل  المزيد من النقاش والتمحيص. 

 
اسعععععتعرة معععععرة أخعععععرى،  - المسعععععتوطنات اإلسعععععرائيلية باعتبارهعععععا جريمعععععة دوليعععععة -خيعععععار المحكمعععععة الجنائيعععععة الدوليعععععة 

يجععععاز بعععععة الوقععععائ  والمسععععائل المهمععععة التععععي يجعععع  دراسععععتها وأخععععذها فععععي عععععين االعتبععععار المشععععاركون علععععى وجععععه اإل
 في هذا الجان : 

   عتبععععر خيععععار اللجععععوق إلععععى المحكمععععة الجنائيععععة الدوليععععة متاًحععععا علععععى خععععالف خيععععار محكمععععة العععععدل الدوليععععة، ي
ن ال ععععري  ب ععععورة فوريععععة إمععععا عنععععدما ت ععععادق فلسععععطين علععععى نظععععام رومععععا األساسععععي أو بنععععاًق علععععى اإلعععععال

، والعععععذي أعلنععععععت فيعععععه قبولهععععععا اخت ععععععاص 3119العععععععام  خععععععاللالعععععذي قدمتععععععه منظمعععععة التحريععععععر الفلسعععععطينية 
 هذه المحكمة. 

   رتكععععع  بععععععد اإلعالن/االنضعععععمام إلعععععى نظعععععام لعععععن تنظعععععر المحكمعععععة الجنائيعععععة الدوليعععععة إال فعععععي الجعععععرائم التعععععي ت
ئيلية باعتبارهععععععا جريمععععععة رومععععععا األساسععععععي. ولهععععععذا السععععععب ، يجعععععع  رفعععععع  قضععععععية ضععععععد المسععععععتوطنات اإلسععععععرا

 دولية. 

  المكعععععاني دون انضعععععمام فلسععععععطين إلعععععى نظعععععام رومعععععا األساسعععععي ألنعععععه سععععععبق ال يحعععععول عيعععععا  االخت عععععاص
قبعععععول الم عععععادقة المسعععععتقلة علعععععى هعععععذا النظعععععام معععععن كيانعععععات أخعععععرى ذات وضععععع  مشعععععابه، معععععن قبيعععععل جعععععزر 

 ، وهي كيان تاب  لنيوزيلندا. (Cook Islands) كوك

 جانععععع  المحكمععععععة الجنائيعععععة الدوليعععععة، حتععععععى لعععععو لعععععم يسععععععتتب  إجعععععراق المالحقععععععة  إن مجعععععرد فعععععت  تحقيععععععق معععععن
 القضائية، يشكل خطوة مهمة على  عيد عزل إسرائيل على المستوى الدولي. 

 
اقتععععععرم أحععععععد المحععععععامين المتخ  ععععععين فععععععي قضععععععايا حقععععععوق اإلنسععععععان اللجععععععوق  - وليععععععات أخععععععرى اقترحهععععععا المشععععععاركون

لععععععدول بموجعععععع  أحكععععععام االتفاقيععععععة الدوليععععععة للقضععععععاق علععععععى جميعععععع  أشععععععكال الشععععععكاوى المعتمععععععدة بععععععين ارفعععععع  إلععععععى وليععععععة 
مععععععععن أجعععععععععل تسععععععععلكها أن منظمععععععععة التحريععععععععر الفلسطينية/فلسععععععععطين ينبنععععععععي لوسععععععععيلة  االتمييععععععععز العن ععععععععري، باعتبارهعععععععع

الح ععععول علععععى اسععععتنتاج قععععانوني حععععول نظععععام الف ععععل العن ععععري الععععذي تنفععععذه إسععععرائيل مععععن خبععععراق مسععععتقلين. ويمكععععن 
 معععععا عععععادقت فلسعععععطين عليهعععععا أو حال إذالشعععععكاوى التعععععي تتيحهعععععا هعععععذه االتفاقيعععععة علعععععى الفعععععور، )ارفععععع  اسعععععتخدام وليعععععة 

دق عليهعععععا(، وذلعععععك فعععععي سعععععياق التحضعععععيرات التعععععي تععععععدها الست عععععدار فتعععععوى معععععن محكمعععععة الععععععدل الدوليعععععة، أو ات ععععع
 باعتبارها بدياًل )مؤقًتا(، في حال التخلي عن فكرة اللجوق إلى المحكمة أو ت جيلها. 
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عععععععععوأشعععععععععار محععععععععع ن منظمعععععععععة التحريعععععععععر ام وخعععععععععر مخعععععععععتص فعععععععععي قضعععععععععايا حقعععععععععوق اإلنسعععععععععان إلعععععععععى الطعععععععععرق التعععععععععي تمك 

الفلسطينية/فلسعععععععطين معععععععن النععععععع ي بنفسعععععععها ععععععععن إطعععععععار اتفاقيعععععععات أوسعععععععلو وتحسعععععععين موقفهعععععععا فعععععععي المفاوضعععععععات مععععععع  
إسععععرائيل، وفععععي هيئععععة األمععععم المتحععععدة كععععذلك. وتسععععتطي  فلسععععطين أن تنجععععز هععععذا األمععععر مععععن خععععالل االعتععععراة علععععى 

لتععععي تقععععول بعععع ن إسععععرائيل دولععععة يهوديععععة، كعععع ن تطالعععع  إسععععرائيل بإنفععععاذ التشععععريعات التععععي تكفععععل المسععععاواة التامععععة الفكععععرة ا
 بين جمي  مواطنيها، وبالدعوة إلى است دار قرار جديد في هذا الش ن من الجمعية العامة لأمم المتحدة. 

 
حعععععديثهم مععععرة أخعععععرى علعععععى عيعععععا  اإلرادة وفععععي سعععععياق مناقشعععععة هععععذه ا ليعععععات والخيعععععارات المتباينعععععة، ركععععز المشعععععاركون 

هعععععذا المضعععععمار. فقعععععد اسعععععتنكر العديعععععد معععععن هعععععؤالق السياسعععععية والعععععدعم العععععذي ينبنعععععي للقيعععععادة الفلسعععععطينية أن تعععععوفره فعععععي 
ا وورقععععععة المشعععععاركين إسععععععاقة اسععععععتعمال خيععععععار المحكمعععععة الجنائيععععععة الدوليععععععة وتفسععععععيره علععععععى أنعععععه يشععععععكل تهديععععععًدا سياسععععععي  

يعععععه العععععرئيس أبعععععو معععععازن معععععؤخًرا بععععع ن جميععععع   التحركعععععات األحاديعععععة الجانععععع   )فعععععي مسعععععاومة، واإلععععععالن العععععذي  عععععرم ف
معععععععععرة إشععععععععارته إلععععععععى المحكمععععععععة الجنائيععععععععة الدوليععععععععة( ضععععععععد إسععععععععرائيل سععععععععوف تتوقععععععععف مععععععععن أجععععععععل مععععععععن  فر ععععععععة 
للمفاوضعععععععات. وفعععععععي المقابعععععععل، شعععععععج  متحعععععععدثون وخعععععععرون، بمعععععععن فعععععععيهم المستشعععععععارون القعععععععانونيون فعععععععي وحعععععععدة دععععععععم 

النظععععر إلععععى القيععععادة بطريقععععة تتسععععم بقععععدر أكبععععر مععععن الدقععععة، حيعععع  قععععالوا بعععع ن الععععبعة المفاوضععععات، المشععععاركين علععععى 
بعععععععدون العععععععدعم لهعععععععذا المسععععععععى بحيععععععع  ينبنعععععععي التوجعععععععه إلعععععععيهم معععععععن أجعععععععل ععععععععرة قعععععععد ي  ق هعععععععذه القيعععععععادة معععععععن أعضعععععععا

 اإلستراتيجيات والخيارات التي يتناولها المتحدثون في هذه الحلقة من نقاش المائدة المستديرة. 
 

د المحعععععامين الفلسععععطينيين، والععععذي سعععععبق لععععه العمععععل لعععععدى وحععععدة دعععععم المفاوضعععععات، بععععاقترام قععععال فيعععععه كمععععا تقععععدم أحعععع
بوجععععو  إجععععراق حععععوار معععع  المجتمعععع  الفلسععععطيني حععععول المحكمععععة الجنائيععععة الدوليععععة ومحكمععععة العععععدل الدوليععععة مععععن أجععععل 

ناحيععععة العععععزل السياسععععي الت كععععد مععععن أن أفععععراد الشععععع  يفهمععععون هععععذه الخيععععارات ويععععدركون التكلفععععة التععععي تسععععتتبعها مععععن 
 والعقوبات التي تفرضها إسرائيل عليهم. 

 
 نقاط اًلتفاق/اآلليات الدولية 

  ضععععرورة موا ععععلة النقععععاش علععععى سععععاد االتفععععاق بععععين المشععععاركين فععععي هععععذه الجلسععععة مععععن نقععععاش المائععععدة المسععععتديرة
الجنائيععععة الدوليععععة  حععععول التوظيععععف المناسعععع  والفعععععال للخيععععارات التععععي تتيحهععععا محكمععععة العععععدل الدوليععععة والمحكمععععة

 وعيرهما من ا ليات واألدوات الدولية م  المخت ين وعموم أفراد الشع  الفلسطيني. 

 
 القضايا والخطوات العملية المقترحة لمتابعة مخرجات المؤتمر  -2
تثقيعععععف الشعععععرائ  ذات ال عععععلة التعععععي ترمعععععي إلعععععى يجععععع  تنفيعععععذ حمعععععالت التوعيعععععة العامعععععة والبعععععرام  التدريبيعععععة  (أ 

الفلسععععععطيني، وال سععععععيما نشععععععطاق المجتمعععععع  المععععععدني وطععععععال  الجامعععععععات والسياسععععععيين، حععععععول  فععععععي المجتمعععععع 
معنعععععى الف عععععل العن عععععري والكولونياليعععععة والترحيعععععل القسعععععري للسعععععكان والتبععععععات المترتبعععععة عليهعععععا فعععععي القعععععانون 
الععععععععدولي، وحععععععععول اإلمكانيععععععععات المتاحععععععععة للجععععععععوق إلععععععععى الخيععععععععارات التععععععععي تتيحهععععععععا محكمععععععععة العععععععععدل الدوليععععععععة 
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الجنائيعععععة الدوليعععععة والمخعععععاطر التعععععي قعععععد تترتععععع  عليهعععععا. وينبنعععععي فعععععي هعععععذه النشعععععاطات أن ت خعععععذ والمحكمعععععة 
بيعععععد أبنعععععاق الشعععععع  الفلسعععععطيني علعععععى التعبيعععععر ععععععن أنفسعععععهم معععععن خعععععالل اللنعععععة التعععععي توظفهعععععا هعععععذه األطعععععر 

 مسعععععععتنيروتطبيقهعععععععا، وتحاشعععععععي الت عععععععنيفات  السياسعععععععية  الفارععععععععة واالعتعععععععراة عليهعععععععا، وتشعععععععكيل رأي ععععععععام 
يجعععععع  علععععععى الفلسععععععطينيين أن يلجعععععع وا إلععععععى المحكمععععععة الجنائيععععععة الدوليععععععة و/أو محكمععععععة كععععععان ا حععععععول مععععععا إذ

 إليها. يحتكمون العدل الدولية أو متى يلج ون إليها أو كيف 

 

إععععععععداد مقتعععععععرم حعععععععول إسعععععععتراتيجية فلسعععععععطينية متكاملعععععععة لمناهضعععععععة تكعععععععون مهمتعععععععه نشعععععععاق ملتقعععععععى إل السعععععععي (  
ضعععععم هعععععذا الملتقعععععى فعععععي عضعععععويته أعضعععععاق معععععن جمعيعععععات الكولونياليعععععة والف عععععل العن عععععري. وينبنعععععي أن ي

. بالوسعععععائل المتاحعععععة حقعععععوق اإلنسعععععان والمؤسسعععععات القانونيعععععة واألطعععععراف السياسعععععية معععععن فلسعععععطين وخارجهعععععا
يجععععععع  أن يحعععععععدد هعععععععذا الملتقعععععععى المحعععععععاور الرئيسعععععععية التعععععععي تتضعععععععمنها هعععععععذه اإلسعععععععتراتيجية وأن يقعععععععدم كمعععععععا 

لتععععع ثير علعععععى القيعععععادة الفلسعععععطينية وضعععععمان مشعععععاركتها كيفيعععععة االعععععذي يتعلعععععق باإلجابعععععات ععععععن السعععععؤال المهعععععم 
 على الملتقى:  نقترمفيها. ولهذه الناية، 

o  أن يعععععععععدرس ب عععععععععورة معمقعععععععععة ععععععععععدًدا معععععععععن المقترحعععععععععات ذات ال عععععععععلة التعععععععععي قعععععععععدمها المتحعععععععععدثون
الضععععععيوف فععععععي المععععععؤتمر. وتشععععععمل هععععععذه المقترحععععععات، علععععععى وجععععععه الخ ععععععوص، المقتععععععرم بشعععععع ن 

)جععععورج بشععععارات(، واألفكععععار التععععي طرحهععععا جععععون رينولععععدز فععععي  اإلسععععتراتيجية المتكاملععععة للتحععععرر  
ورقتعععععه حعععععول  المقاومعععععة القانونيعععععة: اإلسعععععتراتيجية والتكتيكعععععات  بنيعععععة حشعععععد العععععدعم المطلعععععو  معععععن 

والعععععرأي الععععععام العععععدولي. كمعععععا يجععععع  علعععععى هعععععذا الملتقعععععى أن الدوليعععععة القانونيعععععة والسياسعععععية  االطعععععر
اقترحهعععععععا تشعععععععارلز شعععععععماس حعععععععول  التطبيعععععععق  يعععععععدرس المزايعععععععا التعععععععي تتيحهعععععععا اإلسعععععععتراتيجية التعععععععي

 السلبي  لاللتزامات الواقعة على الدول األخرى على المستوى الفني. 

o  مععععن األبحععععا  والخبععععرات وعيرهععععا، مععععن يشععععمله هععععذا األمععععر أن يحععععدد الععععدعم الفنععععي المطلععععو ، بمععععا
 أجل إعداد اإلستراتيجية المنشودة. 

 

ياعة مقتععععععرم حععععععول أجععععععدى وأنجعععععع  توظيععععععف لكععععععي يتععععععولى  ععععععتشععععععكيل فريععععععق مععععععن الخبععععععراق  العمععععععل علععععععى (ج 
، وال سعععععيما محكمععععة العععععدل الدوليعععععة لآلليععععات القانونيععععة الدوليعععععة التععععي استعرضععععها المعععععؤتمر بالبحعععع  والنقععععاش

فعععععععي سعععععععياق العمعععععععل علعععععععى إععععععععداد إسعععععععتراتيجية عامعععععععة لمناهضعععععععة الف عععععععل  والمحكمعععععععة الجنائيعععععععة الدوليعععععععة،
م العععععععذي يععععععععده هعععععععذا الفريعععععععق، معععععععن جملعععععععة أن يتضعععععععمن المقتعععععععر  ومعععععععن المفتعععععععرةالعن عععععععري والكولونياليعععععععة. 

 أمور: 

o  حععععععول مععععععا إذا كععععععان مععععععن الممكععععععن اسععععععتخدام المبععععععادرات القانونيععععععة  العععععععالقإجابععععععات عععععععن السععععععؤال
الفلسعععععطينية التعععععي تقعععععوم فعععععي أساسعععععها علعععععى القعععععانون العععععدولي الوضععععععي/الثابت )وتركعععععز بالتعععععالي 

تيكيعععععة وعلعععععى نحعععععو علعععععى األرة الفلسعععععطينية المحتلعععععة(، أو كيعععععف يمكعععععن اسعععععتخدامها ب عععععورة تك
الشعععععع  الفلسعععععطيني وحقوقعععععه وأرضعععععه، أو معععععا إذا كانعععععت المبعععععادرات  تقسعععععيميكفعععععل التنلععععع  علعععععى 

هعععععذا الفريعععععق  ونتوقععععع  معععععنهعععععذا التقسعععععيم. التعععععي تركعععععز علعععععى األرة الفلسعععععطينية المحتلعععععة تععععععزز 
رأيعععععه حعععععول األسعععععئلة التعععععي اقتعععععرم جعععععون رينولعععععدز وجعععععورج  -علعععععى هعععععذا األسعععععاس  -أن ي عععععو  
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علعععععععى محكمعععععععة الععععععععدل الدوليعععععععة، وحعععععععول القضعععععععية التعععععععي يمكعععععععن رفعهعععععععا أمعععععععام بشعععععععارات طرحهعععععععا 
 المحكمة الجنائية الدولية بش ن المستوطنات اإلسرائيلية باعتبارها جريمة حر . 

o  تو عععععيات بشععععع ن الخطعععععوات التاليعععععة التعععععي تتسعععععم ب ق عععععى قعععععدر معععععن النجاععععععة والجعععععدوى معععععن أجعععععل
هعععععذا السعععععياق، يتععععععين علعععععى الفريعععععق  هعععععذه ا ليعععععات. وفعععععي ب ضعععععمنتعزيعععععز المبعععععادرات الفلسعععععطينية 

فعلععععى سععععبيل المثععععال، م الخطععععوات العمليععععة المحتملععععة التععععي جععععرى اقتراحهععععا فععععي المععععؤتمر. أن يقععععي  
رفعهعععععا للتوقيعععععت المناسععععع  للتهيئعععععة أنفسعععععنا هعععععل يجععععع  مباشعععععرة العمعععععل ا ن علعععععى تجهيعععععز قضعععععية 

المعتمعععععدة  هعععععل يجععععع  إععععععداد ورقعععععة مفهعععععوم حعععععول اإلسعععععتراتيجيةو   أمعععععام محكمعععععة الععععععدل الدوليعععععة
بشعععععععع ن المحكمععععععععة الجنائيععععععععة الدولية/محكمععععععععة العععععععععدل الدوليععععععععة باعتبارهععععععععا أداة للح ععععععععول علععععععععى 

هعععل يجععع  تطبيعععق فكعععرة وليععععة و الضعععوق األخضعععر معععن العععرئيس أبعععو معععازن لمباشععععرة هعععذا المسععععى  
الشععععععكاوى بععععععين الععععععدول بموجعععععع  أحكععععععام االتفاقيععععععة الدوليععععععة للقضععععععاق علععععععى جميعععععع  أشععععععكال رفعععععع  

 التمييز العن ري  


