
 

 

 مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة: الجلسة الـ 45

 البند 9 -  العنصریة والتمییز العنصري وكره األجانب وما یتصل بذلك من أشكال التعصب
 مداخلة شفهیة مشتركة 1

 1 أكتوبر 2020

 ألقتها: نوریا أوزوالد

 شكًرا سیدتي الرئیسة،

المؤسسي لنظامها أساًسا تشكل التي التمییزیة، والممارسات والسیاسات القوانین من سلسلة ،1948 عام منذ إسرائیل،                 وضعت
إسرائیل دولة قیام مبرر من التمییزیة السمات هذه تنشأ الفلسطینیین. األصلیین السكان وقمع العنصریة الهیمنة على                  القائم
حد االستعماري المشروع هذا ویصل الفلسطیني. الشعب وتجزئة والهیمنة الملكیة نزع على یقوم عنصري نظام على                  والحفاظ

 جریمة الفصل العنصري بموجب نظام روما األساسي.

الفلسطیني الشعب حرمان في ویساعد الحملة، هذه من جزًءا غزة لقطاع القانوني غیر اإلسرائیلي واإلغالق الحصار                  ُیشكل
العودة وحق الطبیعیة الموارد على الدائمة السیادة في حقه ذلك في بما المصیر، تقریر في لالنتقاص القابل غیر حقه                     من

 لالجئین الفلسطینیین.

صالحة غیر لمنطقة المنطقة تحویل إلى غزة لقطاع الطبیعیة الجوفیة المیاه على واالستیالء القانوني غیر اإلغالق أدى                   لقد
كدولة القانونیة إسرائیل اللتزامات صارخ انتهاك یمثل ما غزة، في الفلسطینیین حقوق جمیع انتهاك وإلى البشري،                  للسكن

 احتالل.

الجماعي العقاب جریمة حد تصل والحصار، اإلغالق في إجماال تتجلى التي والتمییزیة العنیفة الدولة وممارسات سیاسات                  إن
العنصري الفصل في المتمثلة اإلنسانیة ضد للجرائم ومستمر مؤسسي ارتكاب على دلیل بمثابة أنها كما القانوني،                  غیر

 واالضطهاد بموجب نظام روما األساسي. 2

بشكل والتغلب العلني لالعتراف فَعالة وسیاسیة قانونیة تدابیر اتخاذ إلى األعضاء والدول المجلس هذا یدعو المیزان مركز                   إن
غیر والحصار اإلغالق وإنهاء ككل، الفلسطیني الشعب على المفروض اإلسرائیلي العنصري الفصل نظام على                جماعي
الجنائیة المحكمة ذلك في بما للعدالة، اإلنسانیة ضد وجرائم حرب جرائم ارتكابهم في المشتبه الجناة وتقدیم غزة، على                    القانوني

 الدولیة. 3

  مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، مؤسسة الحق، مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ومركز المیزان لحقوق اإلنسان1
روما2 نظام من 15 بالمادة عمًال الدولیة الجنائیة المحكمة مع یتواصلون والضحایا الفلسطینیة اإلنسان حقوق منظمات وآخرون، المیزان انظر:                     

المدنیین السكان ضد المرتكبة الالإنسانیة األعمال من وغیره االضطهاد غزة: لقطاع القانوني غیر اإلغالق على والمقاضاة بالتحقیق مطالبین                    األساسي
http://mezan.org/en/post/21630 :كجرائم ضد اإلنسانیة (نوفمبر 2016)، متاح على  

حول3 العنصري، التمییز على للقضاء المتحدة األمم لجنة إلى وشركائه المیزان مركز قدمه الذي المشترك الموازي التقریر المعلومات، من لمزید                      
  تقاریر إسرائیل الدوریة 17-19 في الجلسة الـ 100. المقدم في: 10 نوفمبر 2019. متاح على:

http://mezan.org/en/uploads/files/1573555716491.pdf  
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