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)CEIRPP(المعنیة بممارسة الشعب الفلسطیني لحقوقھ غیر القابلة للتصرفتدین لجنة األمم المتحدة 
المتظاھرین السلمیین سرائیلیة ضد ستخدام المفرط وغیر المتناسب للقوة من قبل قوات األمن اإلاإل

فلسطینیا 55الفلسطینیین على حدود غزة مع اسرائیل في سیاق "مسیرة العودة العظیمة" والتي أدت إلى مقتل 
مارس، بدأ الفلسطینیون حملة لمدة ستة أسابیع للمطالبة بحقھم في 30في یوم واحد. فمنذ 2771و إصابة 

في تقریر المصیر للتصرفسة الحقوق غیر القابلة ) وبحقھم في ممارIII(194العودة وفقا للقرار 
فلسطینیا.12271وإصابة 110واالستقالل، وقامت قوات األمن اإلسرائیلیة بقتل 

حتالل بالتزامھا بحمایة المدنیین الخاضعین لسیطرتھا وفقا للقانون الدولي تطالب اللجنة بأن تلتزم قوات اإلو
نون اإلنساني. وتكرر دعوة األمین العام إلجراء تحقیق محاید ومستقل في والقانون الدولي لحقوق اإلنسانوالقا

األحداث األخیرة. كما تدعو بقوة إلى وضع حد للحصار غیر القانوني على قطاع غزة، الذي عاقب بشكل 
ووضع القطاع على حافة انھیار إنساني شامل.2007منذ عام جماعي سكان غزة 

عاما على النكبة ، ونقل سفارة 70حتالل، وفي ذكرى مرور عاما من اإل50تجري ھذه األحداث على خلفیة
الوالیات المتحدة في إسرائیل من تل أبیب إلى القدس. وكما ذكرت األغلبیة الساحقة من الدول األعضاء، فإن 

) و 1980(476، بما في ذلك القرارات لصلةذات األمن ارات مجلس القررخ صاك نتھاھذا التحرك ھو ا
A) و II(181) ، فضال عن قراري الجمعیة العامة 2016(2334) و 1980(478 / . وتضم 72/15

اللجنة صوتھا إلى تلك األصوات التي تؤكد مجدًدا أنھ بغض النظر عن األعمال األحادیة الجانب، تظل القدس
دس قضیة وضع نھائي ، وتظل الق1967جزًءا ال یتجزأ من األراضي الفلسطینیة المحتلة منذ عام الشرقیة

یجب حلھا عن طریق المفاوضات بین الطرفین.

وتحث اللجنة جمیع األطراف على تھدئة التوترات في القدس وتدعو إلى وضع نھایة لھذا العنف. وتشدد 
اللجنة كذلك على الحاجة إلى عمل جماعي عاجل من أجل تحقیق حل الدولتین، على أساس حدود ما قبل عام 

س الشرقیة عاصمة لدولة فلسطین المستقلة، المتعایشة بسالم مع جیرانھا.القدبو1967


