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 شهد قدورةألقتها: 

 

 العدالة للضحايا الفلسطينيينمنظمات حقوقية: ال بد من التعاون الكامل مع املحكمة  الجنائية الدولية من أجل ضمان 

 

 شكًرا سيدتي الرئيسة،

نزع امللكية، تتواصل معاناة الفلسطينيين من واقع مستمر من االستعمار االستيطاني والفصل العنصري اإلسرائيلي املتمثل في ممارسات القمع واإلحالل و 

 .1948واملستمر منذ عقود بحق الشعب الفلسطيني، منذ بداية النكبة في عام 

، وهي بلدة فلسطينية تقع في نطاق ما أعلنته إسرائيل »حمصة الفوقا«خالل الشهر املاض ي فحسب، نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي خمس مداهمات في قرية 

أكبر حركة تهجير منذ ما «حينها بـ  صفو  ، وسط تفش ي جائحة عاملية، فيما 2020لالستهداف خالل نوفمبر » حمصة الفوقا«وقد تعرضت ». منطقة إطالق نار«

. 38فلسطينًيا، بينهم  72عن تشريد  أسفرتنفذها سلطات االحتالل اإلسرائيلي؛ مما » يزيد عن أربعة سنوات
ً

 طفال

جتمع الدولي باألسباب الجذرية لإلنكار طويل األمد للحقوق الفلسطينية املهدرة في ظل االستعمار االستيطاني سيدتي الرئيسة، إن الوقت قد حان العتراف امل

 والفصل العنصري اإلسرائيلي.

ات املرتبطة زاموبناًء عليه، فإننا ندعو مجلس حقوق اإلنسان إلى تشكيل بعثة أممية مستقلة لتقص ي الحقائق بشأن نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي وااللت

 بالدول واملنظمات الدولية والشركات التجارية.

 عن ضمان التعاون 
ً

الكامل مع املحكمة كما نحث الدول األعضاء على اتخاذ خطوات فّعالة؛ لضمان العدالة لضحايا الجرائم اإلسرائيلية من الفلسطينيين، فضال

 ي ارتكابهم جرائم دولية للمثول أمام املحكمة الجنائية الدولية في الهاي.الجنائية الدولية، بما يتضمن اعتقال ونقل األشخاص املشتبه ف

كات التجارية وفي السياق ذاته، يجب على مكتب املفوضة السامية لحقوق اإلنسان االلتزام بالتحديث السنوي لقاعدة بيانات األمم املتحدة الخاصة بالشر 

 ».حمصة الفوقا«قانوني، بما في ذلك جرافات شركات فولفو وكات وجي س ي بي، املستخدمة في تدمير قرية املتورطة في املشروع االستيطاني اإلسرائيلي غير ال

ع عليها نحو  عريضةحتى وقت تسجيل هذه املداخلة، حظيت تلك الدعوات بالدعم في 
ّ
شخًصا من مختلف أنحاء العالم؛ من أجل إنقاذ حمصة  1500عامة، وق

#(SaveHumsa عن بيان عام مشترك ألكثر من 
ً
 منظمة فلسطينية وإقليمية ودولية. 100(، فضال

 شكًرا لِك.
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