
 

   
 

 

   
 

 
 

 

 

  46مجلس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة: الجلسة الـ 

 حلقة نقاش السنوية الرفيعة املستوى حول تعميم مراعاة منظور حقوق اإلنسان
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 ألقتها: ندى عوض

 

 سرائيليالفصل العنصري اإل املجتمع املدني يطالب األمم املتحدة االعتراف بجريمة  إلعالن ديربان 20في الذكرى الـ 

 

 سيدتي الرئيسة،

لك ذعاًما، بما في  20نرحب بهذه املناقشة التي تأتي في وقتها املناسب. فمبادئ وتوصيات إعالن ديربان ال تزال ذات صلة اليوم، كما كانت قبل 

عاًما. ورغم ذلك،  20في تقرير املصير، منذ .  لقد أقر إعالن ديربان حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف 19-في سياق جائحة كوفيد

 تواصل إسرائيل انتهاك الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني دون عقاب.

فرضت إسرائيل، وتواصل الحفاظ، بشكل استباقي على نظام فصل عنصري بحق الشعب الفلسطيني. ويعتبر التفتيت االستراتيجي للشعب 

ت قانونية وسياسية وجغرافية، األداة الرئيسية التي تستخدمها إسرائيل لفرض نظام الفصل العنصري الفلسطيني، إلى ما ال يقل عن أربعة فئا

 على الشعب الفلسطيني. 

على مدى عقود، أضفت إسرائيل الطابع املؤسس ي على الهيمنة العنصرية وقمع الشعب الفلسطيني من خالل قوانينها وسياساتها وممارساتها. 

تباينات شاسعة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين فيما يتعلق بالوصول للرعاية الصحية. وتفاقم األمر خالل جائحة  وقد أدى هذا أيًضا إلى

إلى حرمان الالجئين الفلسطينيين من حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، هؤالء يتضررون بشكل بالغ من الوباء في البلدان  . باإلضافة19-كوفيد

 املجاورة.

 مع
ً
تجزئتها للشعب الفلسطيني، وفرت إسرائيل اللقاحات حصرًيا للفلسطينيين املتواجدين في إسرائيل والقدس الشرقية التي ضمتها  وتماشيا

و بشكل غير قانوني. وذلك تنتهك إسرائيل كقوة احتالل التزاماتها بموجب القانون الدولي في توفير الرعاية الصحية للفلسطينيين، على النح

ق، براء األمم املتحدة: "إن الحرمان من املساواة في الوصول على الرعاية الصحية، على سبيل املثال على أساس األثنية أو العر الذي أشار له خ

 وغير قانوني".
ً
 يعتبر تمييزيا

عاية الصحية، وكانت لجنة القضاء على التمييز العنصري قد اعادت التأكيد على أن "الدول ملزمة بضمان املساواة في الوصول لخدمات الر 

في  بمابما في ذلك االختبارات واألدوية واإلجراءات الطبية، والقضاء على املمارسات التمييزية ضد الجماعات ]...[ املحمية بموجب االتفاقية، 

 ذلك املهاجرين واألشخاص غير الحاصلين على وثائق، والتي من شأنها أن تعيق حصولهم على الرعاية الصحية ".

على الدول األعضاء في األمم املتحدة ضمان امتثال إسرائيل والدول املضيفة لالجئين الفلسطينيين لتوصيات اللجنة وتوفير ومن ثم، يجب 

 فرص متساوية للحصول على الرعاية الصحية واللقاحات لجميع األفراد الخاضعين لواليتها.
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، إال أنه من الضروري أيًضا أن تعالج 19-الصحة في سياق جائحة كوفيدفي حين أنه من امللح الرد على انتهاك إسرائيل لحق الفلسطينيين في 

 الدول األعضاء األسباب الجذرية لنظام الفصل العنصري وليس مظاهره فقط.

لقد أخفقت الدول األعضاء بشكل منهجي في وضع حد إلفالت إسرائيل من العقاب، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. 

الوقت لالنضمام ملوجة االعتراف املتصاعد بارتكاب إسرائيل جريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني. لذا، نحث الدول  ولقد حان

 األعضاء في األمم املتحدة على الوفاء بااللتزامات القانونية واألخالقية من أجل:

ما في ذلك حق تقرير املصير وحق العودة، وذلك من خالل ب الفلسطيني، للشعب للتصرف القابلة غير الحقوق  لدعم عاجل بشكل العمل ●

اعتماد تدابير فعالة ملواجهة نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي، وإنهاء االحتالل، وضمان املساءلة وجبر الضرر عن االنتهاكات الخطيرة 

 والجرائم الدولية املرتكبة في هذا السياق.

 كما ندعو الدول إلى:

ئرة التمهيدية األولى للمحكمة الجنائية الدولية ودعوة املحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق حول الوضع في فلسطين، الدا بقرار الترحيب ●

 بما في ذلك جريمة الفصل العنصري؛

ذي كان ال العنصري  الفصل ملناهضة املتحدة األمم ومركز العنصري، الفصل بمناهضة الخاصة املتحدة األمم لجنة تشكيل إلعادة الدعوة ●

 له دوًرا محورًيا في إنهاء الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

 شكًرا لِك.

 

 

 


