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ورشـة فـي نـابـلـس حـول نـظـام 
التحويل الوطني المعّدل للمعنفات

نابلس – "األيام": نظمت المبادرة الفلسطينية 
والديمقراطي���ة  العالم���ي  الح���وار  لتعمي���ق 
"مفتاح"، بالتع���اون مع صندوق األمم المتحدة 
للسكان، ورشة في نابلس، حول نظام التحويل 
الوطن���ي المعدل للنس���اء المعّنفات، بحضور 
ممثلين عن المحافظة، والنيابة ووحدة حماية 
األس���رة واألحداث في الشرطة، ووزارة التنمية 
االجتماعية، والبيت اآلمن، وجمعية الدفاع عن 
األسرة، وجمعية المرأة العاملة للتنمية، ونقابة 
األخصائيين االجتماعيين ومدرس���ة األمهات، 
ومركز الدراسات النسوية، ومركز شؤون المرأة 

واألسرة، وحركة إرادة.
وناقشت الورش���ة، حس���ب بيان ل� "مفتاح، 
أم���س، مس���ودة نظ���ام التحوي���ل الوطن���ي 
المع���دل، وتس���ليط الض���وء عل���ى الفجوات 
القانونية واإلجرائي���ة، والتعريف بالمفاهيم 
والمصطلحات من حي���ث مواءمتها القانونية 
والحقوقية وفق ما ج���اء باالتفاقيات الدولية 
واألنظم���ة المحلية، وتقديم نب���ذة عن نظام 
التحويل الذي أق���ّر في 2013/12/10، وأهداف 
النظام، وقان���ون نظام التحويل المعدل الذي 
تم العمل فيه على تعديل الفجوات القانونية 
واإلجرائي���ة الموج���ودة في النظام الس���ابق، 
والتي أظهرت العديد من اإلش���كاليات أثناء 

تنفيذه.
وأش���ارت المداخالت إلى بع���ض المالحظات 
حول ض���رورة تدخل النيابة إذا كان مس���توى 
الخطورة من الدرجة األول���ى والثانية، والعمل 
على احت���واء الحاالت المس���تثناة في النظام 
السابق ومنها اإلعاقة وذوات األمراض النفسية 
وغيرها، وضرورة مراعاة حق تقرير المصير لدى 
الضحية بشكل ال يشكل تهديدًا على حياتها 

ووجودها في البيوت اآلمنة.
وأكد المشاركون في الورشة ضرورة تحديث 
اللوائح التنفيذية، بما ينس���جم مع مس���ودة 
النظام الجديد، ومس���اءلة الش���ركاء والجهات 
الحكومية القائمة على تطبيق نظام التحويل، 
والح���رص عل���ى االلت���زام بمعايي���ر تحقيق 
المصلحة الفضلى للمنتفع���ة باعتباره معيارًا 
أساس���يًا لتقدي���م الخدم���ة، وتغيير مصطلح 
مرتك���ب العنف الذي يعتبر تخفيفًا لس���لوك 
المعتدي إلى مصطلح المعت���دي، إضافة إلى 
تغيي���ر مصطلح تحقيق مس���ار النج���اة إلى 
مصطلح تحديد مس���ار النج���اة، والعمل على 
توفير مراكز جديدة للحماية وخاصة لألحداث، 
بوج���ود كادر لمقدمي الخدم���ات على مدار 24 

ساعة. 
باالس���تمرار في تمكي���ن مقدمي  وأوص���وا 
الخدم���ة ضمن نظ���ام التحوي���ل، وتزويدهم 
بالمهارات والمع���ارف الالزمة لتطوير الخدمة 
وتحسين نوعيتها، وتوفير الحماية القانونية 
لمقدمي الخدمة وتأمين س���المتهم، وضرورة 
وجود اتفاقية بين المؤسسات لتفعيل آليات 
التحوي���ل والتوثيق، وتحس���ين مس���تويات 
لمتطلبات  اس���تجابة  وفعاليت���ه،  التنس���يق 
وظ���روف الحال���ة، وتعزي���ز معايي���ر الوقاية 

والحماية.
وش���ددوا على ضرورة تحديد آليات للتحويل 
يش���ملها النظام، تنس���جم مع احتياجات كل 
فئة، وأهمي���ة مواءمة النظام م���ع االتفاقيات 
الدولي���ة، والمعاه���دات التي وقع���ت عليها 
فلس���طين خاصة التعريف���ات والمصطلحات، 
كجزء م���ن التزامات الدولة تج���اه المعاهدات 

والمواثيق الدولية.

"مفتـاح" تختتـم ورشـة حول الدليل
اإلرشادي المتخصص بحماية النساء

رام الله - "األيام": نظمت المبادرة الفلسطينية 
لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" 
ورشة اس����تكمالية لمجموعة من كوادر جامعة 
االس����تقالل في أريحا حول اس����تخدام الدليل 
اإلرش����ادي المتخصص لألجهزة األمنية بشأن 
اتفاقي����ة "س����يداو" والق����رار األمم����ي 1325 – 
المفاهيم واألداء، تم خاللها التأكيد على آليات 
وأدوات إيصال مضامين الدليل لطلبة الجامعة.

وقال����ت "مفتاح"، أم����س، إن الورش����ة جاءت 
ضم����ن برنامج "الديمقراطي����ة والحكم الصالح" 
وبالتعاون والتنسيق مع جامعة االستقالل، في 
إطار االهتمام المتبادل بالمساهمة في عملية 
إنفاذ القان����ون، وتعزيز مب����ادئ الديمقراطية 
وحق����وق اإلنس����ان، عل����ى قاع����دة القواني����ن 
والتش����ريعات الوطنية وضم����ن الجهود التي 
تبذلها "مفتاح" في مجال تعزيز مشاركة النساء 
في مواقع صنع القرار، والسعي لضمان أمنهن 

وحمايتهن وس����هولة وصولهن إل����ى العدالة، 
والمس����اهمة بتطوير السياس����ات واإلجراءات 
المتعلقة بالتعامل في ملفات قضايا النس����اء 
والفتيات ف����ي ظل واقع التميي����ز القائم على 
الجن����س والعن����ف المركب كنتيج����ة للثقافة 
األبوي����ة واالحت����الل والن����زاع الداخل����ي، وذلك 
باالس����تناد إلى المرجعيات واألط����ر القانونية 
التي التزمت بها دولة فلس����طين ذات العالقة 
بأجندة النساء الفلسطينيات � السالم واألمن. 

وأشارت إلى أهمية االستمرار بهذا النوع من 
الورش والدورات لتعزيز المكتسبات المعرفية 
لط����الب وملتحق����ي جامعة االس����تقالل حول 
االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، 
ومنه����ا اتفاقي����ة القض����اء على كافة أش����كال 
التمييز ضد المرأة، وتقاطعات هذه االتفاقيات 
والقانون األساس����ي  الوطني����ة  المواثي����ق  مع 

الفلسطيني.

لقاء في جامعة القدس بعنوان
"ثـقـافـة فـلـسـطـيـنـيـة واحـدة"

رام الل���ه - "األيام": نظم���ت جامعة القدس، 
أمس، لق���اًء ثقافيًا للمبدعات والمبدعين تحت 
عنوان "ثقافة فلسطينية واحدة" بالشراكة مع 
نادي حيف���ا الثقافي في الداخل، ضمن برنامج 
"عشق الوطن يجمعنا"، بحضور رئيس الجامعة 

عماد أبو كشك، وممثلين عن نادي حيفا.
وأشار أبو كشك إلى أهمية تنظيم نشاطات 
���دة من خ���الل قاعدة  ثقافية مش���تركة موحِّ
ثقافية مش���تركة بين الجامعة والش���ركاء من 

الداخل.
وتناول اللق���اء قراءة في رواي���ة "الحياة كما 
ينبغي" التي نشرها أحمد رفيق عوض مؤخرًا.

وقال رئيس ن���ادي حيفا الثقافي فؤاد مفيد 
"إنه لش���رف كبي���ر أن نتواجد ف���ي بيتنا في 

جامعة القدس، بحيث نعب���ر اليوم عن ثقافة 
واحدة مشتركة تظهر نخبة األدباء والعلماء".

ون���ّوه فتحي فوراني في كلمته باس���م نادي 
حيفا، إلى أن اللقاء "يأتي رغم الجدران العالية 
والحصار الثقافي للش���عب الفلسطيني الذي 
س���يظل قلبًا واحدًا وحلمًا واحدًا يجمعه عشق 
الوط���ن وخدم���ة الميادين الثقافي���ة، إلى أن 
يتحق���ق الحلم وتق���وم الدولة الفلس���طينية 

بعاصمتها القدس".
 
ً
وقدم المحاضر والناق���د أليف فرانش قراءة

في الرواي���ة "التي يؤكد عنوانها اس���تحقاق 
الفلس���طيني للحياة، ويعنون الكاتب فصول 
الرواية بأسماء األش���جار للداللة على التشبث 

والوجود".

"الـقـدس الـمـفـتـوحـة" والـقنـصلـيـة
الفرنسية تبحثان التعاون األكاديمي

رام الل���ه - "األي���ام": بحث رئي���س جامعة 
الق���دس المفتوح���ة، س���مير النج���دي، مع 
ملحقة التعاون األكاديمي والمؤسس���ي في 
القنصلية الفرنس���ية، مود بريارد، خالل لقاء 

في رام الله، أمس، آليات التعاون.   
وش���دد النجدي على األهمية التي توليها 
"الق���دس المفتوحة" إلقام���ة عالقات تعاون 
ومنها  الدولي���ة  المؤسس���ات  مع  وش���راكة 
الجامعة  الفرنس���ية، مبين���ًا أن  القنصلي���ة 
تس���عى إلى توس���يع العالقة مع مؤسسات 
التعليم العالي الفرنس���ية من خالل التقدم 

لمشاريع بحثية مشتركة.  
وتحدث عن تط���ور الجامعة بمجال البحوث 
والدراس���ات العليا ومواكبة التطور المتسارع 
بمج���ال التعليم من خالل اس���تحداث برامج 
وتخصص���ات يتطلبه���ا الس���وق المحل���ي 

والعالمي.  

من جهته���ا، أبدت بري���ارد رغبتها بتعزيز 
التع���اون بين القنصلي���ة والجامعة وتنظيم 
الفعالي���ات المش���تركة التي تخ���دم طلبة 

الجامعة والمجتمع الفلسطيني.   
واس���تعرض عمي���د كلي���ة التكنولوجي���ا 
والعلوم التطبيقي���ة ومدير مركز تكنولوجيا 
المعلوم���ات واالتص���االت، نائل أب���و الحالوة 
آلية عمل المركز والكلية، والمشاريع الدولية 
المش���تركة مع مؤسس���ات وجامعات دولية 
وأهميته���ا للجامع���ة والمجتم���ع المحل���ي 

والفئات التي تخدمها.   
فيما أش���ار عميد كلية الزراعة خالد حردان 
إلى الجهود البحثية وعمل مختبرات الكلية، 
ورؤيتها للمش���اريع الزراعية المش���تركة مع 
جامعات أوروبية ومخرجاتها، داعيًا القنصلية 
الفرنس���ية لزيارة المختبرات ومشاريع عمل 

كلية الزراعة في أريحا.

وزير بريطاني آخر متهم 
بالعدوانية تجاه موظفيه

هم نائب رئيس ال���وزراء وزير العدل البريطاني دومينيك 
ُ
لن���دن - أ ف ب: ات

راب بالتص���رف بعدوانية تجاه موظفيه، ما أثار تس���اؤالت أمس حول خيارات 
رئيس الوزراء ريشي سوناك مع استقالة وزير آخر هذا األسبوع ألسباب مماثلة.

في حين تولى ريش���ي س���وناك وحكومته المحافظة السلطة منذ أقل من 
ثالثة أس���ابيع، ذكرت صحيفة "ذي غارديان" مس���اء الجمع���ة أن 15 من كبار 
موظفي وزارة العدل ُعرضت عليه���م "فرصة االنتقال" إلى مناصب أخرى ألن 
البعض يخشى العمل مع راب بسبب سلوكه السابق عندما تولى وزارة العدل 

في عهد بوريس جونسون بين أيلول  2021 وأيلول 2022.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن موظفي الوزارة تحدثوا عن "ثقافة الخوف" 

التي يشيعها رجل ُوصف بأنه "غير مهذب" و"عدواني".
وقالت: "لم يكن فقط غير محترف، كان متنّمرًا".

وذك���رت الصحيفة أّن إعادة تعيينه في المنصب الذي غادره لفترة قصيرة 
أثناء تولي حكومة ليز تراس الس���لطة، شكل مصدر قلق للعديد من موظفي 

الخدمة المدنية الذين يفكر البعض منهم في االستقالة.
من جهتها، أشارت صحيفة "ذي صن" إلى أّن راب قام برشق البندورة خالل 
نوبة غضب أثناء اجتماع، ووصف المتحدث باس���مه األم���ر بأنه "كالم فارغ"، 

وأكد أن "دومينيك يعمل بجد ويتوقع الكثير من فريقه ومن نفسه".
أثارت هذه االتهامات تس���اؤالت بش���أن اختيار فريق ريشي سوناك عند 
تعيي���ن أعضاء الحكومة، ودعت المعارضة العمالية رئيس الوزراء إلى ش���رح 
موقف���ه. ودعت نائبة زعيم حزب العمال أنغيال راينر إلى إجراء تحقيق "عاجل 

ومستقل". 
وأعلن الوزير البريطاني غافن ويليامس���ون مس���اء الثالثاء اس���تقالته بعد 

اتهامات بممارسة التنمر.

مصر: مقتل 20 شخصًا إثر 
انقالب حافلة صغيرة في ترعة  

المنص���ورة )مصر( - أ ف ب: لقي 20 ش���خصا حتفهم إثر س���قوط 
حافل���ة، صباح ام���س، في ترعة بمحافظ���ة الدقهلي���ة بدلتا النيل، 
شمال القاهرة، حس���بما أعلنت النيابة العامة التي وّجهت اتهامها 
بالتسبب بالحادث للسائق الذي كان "يتحدث في هاتفه المحمول" 

خالل القيادة.
صيب "فوجئ بسيارة 

ُ
وجاء في بيان النيابة العامة أن السائق الذي أ

لم يستطع تفاديها لسرعة سيره، ما تسبب في الحادث".
ولفتت النيابة إلى توقيف السائق وإلى أن "إجراء التحليل المبدئي 

للمتهم" أظهر "تعاطيه مخدرا".
وأخرج���ت الحافلة الحمراء الت���ي كانت تقل الضحاي���ا من المياه 
مصابة بأضرار كبيرة كما كانت كل نوافذها مهشمة، بحسب مصور 

من فرانس برس في موقع الحادث.
وأشارت النيابة العامة إلى مقتل 20 شخصا وإصابة ثمانية بجروح 

من بينهم السائق.
وأفاد ش���هود عيان ب���أن الحافلة كانت تقل طالب���ا متجهين إلى 
كلياته���م ومعاهدهم في مدينة المنصورة )130 كيلومترا ش���مال 

القاهرة(. وأكدت وزارة الصحة أن المصابين نقلوا إلى المستشفى.
وتودي حوادث السير القاتلة باآلالف سنويا في مصر.

وتقع الحوادث واالصطدامات غالبا بس���بب الس���رعة أو س���وء حالة 
الطرق أو عدم االلتزام بقوانين المرور. 

البحرين تجري انتخابات بال معارضة
وجماعات حقوقية تندد بأجواء القمع

المنامة - رويترز: أدلى الناخبون في البحرين بأصواتهم، 
أمس، في انتخابات برلماني���ة أجريت في أجواء وصفتها 
جماع���ات حقوقية بأنها "قمع سياس���ي" بع���د أن قامت 
الدولة الخليجية بحل جماعات المعارضة الرئيس���ة وقمع 

المعارضين.
وس���ُتعلن نس���بة اإلقبال بعد انتهاء االقتراع في البلد 
الذي يحكمه السنة وس���حق انتفاضة مناهضة للحكومة 
ف���ي 2011 قادها ف���ي األس���اس محتجون م���ن الطائفة 
الش���يعية التي تش���كو منذ وقت طويل من التمييز وهو 

اتهام تنفيه السلطات.
وقبل انط���الق العملية االنتخابية، التي تش���مل أيضا 
انتخابات للمجالس البلدية، انتقدت منظمة العفو الدولية 
المعنية بحقوق اإلنس���ان اإلجراءات المقيدة للغاية التي 
تمن���ع مش���اركة أعضاء جماع���ات المعارض���ة المحظورة 

وكذلك الذين قضوا فترات سجن تزيد على ستة أشهر.
وقالت منظمة العفو في بيان، "عقد االنتخابات العامة لن 
يعالج مناخ القمع وحرمان األفراد من حقوقهم اإلنسانية 

الذي خيم على البحرين ألعوام".
وس���جنت البحري���ن، حليف���ة الواليات المتح���دة، آالف 
األشخاص ومنهم زعماء المعارضة، عبر محاكمات جماعية 

في بعض األحيان.
وقال���ت الحكومة، إن 344713 ناخبا لهم حق التصويت، 
انخفاضا من 365467 في آخر انتخابات أجريت في 2018.

ووص���ف معه���د البحري���ن للحق���وق والديمقراطي���ة 
ومقره لن���دن التصويت بأنه "صوري" قائال، إن التش���ريع 
الخاص بدمج الناخبين يس���تهدف األفراد الذين قاطعوا 

االنتخابات السابقة.
وردا على س���ؤال، قال نواف بن محم���د المعاودة، وزير 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف رئيس اللجنة العليا 
لإلشراف العام على س���المة االنتخابات، للصحافيين، إنه 
"ُيراعى في جدول الناخبين المش���اركات السابقة فمن لم 
يش���ارك في المشاركات الس���ابقة لم يتم إدراجه حسب 

النظام والقانون".
وأضاف، "توضع هناك لهم فرصة لمن يرغب بالمشاركة 

إلدراج اسمه وهذا ما حصل".
وقال متحدث باس���م الحكومة في وقت الحق في بيان، 
"ال أح���د يعاقب على االمتناع ع���ن التصويت" مضيفا، إن 
االنتخابات ش���ارك فيها "عدد مرشحين أكثر من أي وقت 

مضى".
وتقول الس���لطات، إن م���ا يزيد قليال على 500 مرش���ح 
يتنافس���ون على 40 مقعدا برلمانيا و30 مقعدا لمجالس 
البلدي���ة، من بينهم 94 امرأة، أي أكث���ر من ضعف العدد 

في 2018.
ويتألف البرلمان م���ن مجلس النواب المنتخب ومجلس 
الش���ورى الذي يتم تعيي���ن أعضائه األربعي���ن من قبل 

الملك.
وأعلن���ت وزارة الداخلية، في س���اعة متأخرة من مس���اء 
الجمعة، عن عملي���ة اختراق لمواق���ع إلكترونية "بهدف 

تعطيل العملية االنتخابية".
ويش���كو كثير من الش���يعة في البحري���ن من التعرض 
للتمييز في مجاالت مث���ل الوظائف والخدمات الحكومية 
ف���ي الدولة التي يبلغ عدد س���كانها 1.5 مليون نس���مة. 
وترفض السلطات تلك االتهامات وتتهم إيران الشيعية 

بإثارة االضطرابات وهو ما تنفيه طهران.
وقال إبراهيم ش���ريف، األمين العام الس���ابق لجمعية 
العم���ل الوطن���ي الديمقراطي "وع���د" المنحل���ة لرويترز 
ف���ي المنامة، "تحت رماد )االنتفاض���ة( هناك جمر. إذا لم 
تتعام���ل الحكومة مع المظالم ستس���تمر المعارضة في 
إف���راز ق���ادة، بغض النظر ع���ن عدد الذي���ن يقبعون في 

السجن أو المنفى".
وتعتب���ر البحرين منتج���ا صغيرا للنفط وتس���تضيف 
األس���طول الخامس للبحرية األميركي���ة، وهي واحدة من 

أكثر الدول المثقلة بالديون في الخليج.
وأنقذته���ا بل���دان الخلي���ج الغني���ة ف���ي 2018 بحزمة 
مساعدات قيمتها عشرة مليارات دوالر مرتبطة بإصالحات 
ته���دف إلى تحقي���ق الت���وازن المال���ي بحل���ول 2024. 
وانخفض���ت ديون البحرين على نحو طفيف إلى 129% من 

الناتج المحلي اإلجمالي في 2021.

تـتـمـة المنشـور على الصفحــة األولــى

2 - تطالب إس���رائيل، الس���لطة القائمة باالحتالل، بالكف عن جميع التدابير 

التي تتعارض مع القانون الدولي، وعن وضع تش���ريعات وسياسات وإجراءات 

تمييزية في األرض الفلس���طينية المحتلة تنتهك حقوق اإلنس���ان للش���عب 

الفلس���طيني، بما في ذلك قتل وإصابة المدنيين واحتجاز المدنيين وسجنهم 

بش���كل تعسفي والتش���ريد القس���ري للمدنيين، بما يش���مل محاوالت النقل 

القسري للس���كان البدو، ونقل سكانها إلى األرض الفلس���طينية المحتلة، بما 

فيها القدس الش���رقية، وتدمير ممتلكات المدنيين ومصادرتها، بما في ذلك 

هدم المنازل، بما يش���مل حاالت تنفيذ ذلك بوصفه عقابا جماعيا في انتهاك 

للقانون الدولي اإلنساني، وأي إعاقة لوصول المساعدات اإلنسانية، وباالحترام 

التام لقانون حقوق اإلنسان والتقيد بالتزاماتها القانونية في هذا الصدد، وفقا 

لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة وغيرها.

3 - تدع���و إل���ى اتخ���اذ تدابير عاجل���ة لضمان س���المة الس���كان المدنيين 

الفلس���طينيين وحمايتهم في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 

الش���رقية، وفقا لألحكام ذات الصلة من القانون الدولي اإلنساني وعلى نحو ما 

دعا إليه مجلس األمن في قراره 904 المؤرخ 18 آذار 1994.

4 - تحيط علما بتقرير األمين العام عن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين 

وبخاص���ة ما ورد فيه من مالحظات، منها إمكانية توس���يع نطاق آليات الحماية 

القائمة لمنع االنتهاكات وردعه���ا، وتدعو إلى مواصلة الجهود المبذولة ضمن 

إطار األمم المتحدة لحقوق اإلنس���ان فيما يتعلق بالحماية القانونية للس���كان 

المدنيين الفلسطينيين وسالمتهم.

5 - تدعو إلى تعاون إس���رائيل تعاونا تام���ا مع المقررين الخاصين المعنيين 

واآلليات األخرى ذات الصلة ومع تحقيقات مجلس حقوق اإلنسان، بما في ذلك 

تيسير الدخول إلى األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من 

أجل رصد حالة حقوق اإلنسان فيها واإلبالغ عنها، كل وفق واليته.

6 - تطالب إس���رائيل، الس���لطة القائمة باالحتالل، بوقف جميع أنش���طتها 

االس���تيطانية وتش���ييد الجدار وأي تدابير أخرى ترمي إلى تغيير طابع األرض 

الفلس���طينية المحتلة ووضعه���ا وتكوينها الديمغرافي، بم���ا في ذلك داخل 

الق���دس الش���رقية وحولها، لما لذلك، في جملة أمور، م���ن أثر خطير ومضر في 

حقوق اإلنس���ان للشعب الفلس���طيني، بما فيها حقه في تقرير المصير، وفي 

احتماالت وضع حد لالحتالل اإلس���رائيلي الذي بدأ ف���ي العام 1967 دون إبطاء 

والتوصل إلى تس���وية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني 

واإلس���رائيلي، وتدعو إلى االحترام والتنفي���ذ الكاملين لجميع قرارات الجمعية 

العامة ومجلس األمن ذات الصلة في هذا الصدد، بما في ذلك قرار مجلس األمن 

2334 المؤرخ في 23 كانون األول 2016.

7 - تدع���و إل���ى إيالء االهتم���ام بص���ورة عاجل���ة لمحنة وحقوق الس���جناء 

والمحتجزين الفلس���طينيين في السجون اإلس���رائيلية، بمن فيهم المضربون 

عن الطعام، وفقا للقانون الدولي، وتدعو أيضا الجانبين إلى بذل الجهود إلطالق 

س���راح مزيد من الس���جناء والمحتجزين، وتدعو كذلك إلى احترام قواعد األمم 

المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة الس���جناء )قواعد نيلسون مانديال( وقواعد 

األمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير االحتجازية للمجرمات )قواعد 

بانكوك(.

8 - تدين جميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال اإلرهاب واالس���تفزاز 

والتحريض والتدمير، وبخاصة أي اس���تخدام للقوة م���ن جانب قوات االحتالل 

اإلسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في انتهاك للقانون الدولي، وبخاصة 

في قطاع غ���زة، بما في ذلك ضد الصحافيين والموظفي���ن الطبيين والعاملين 

في مجال تقديم المس���اعدة اإلنسانية، التي أدت إلى وقوع خسائر فادحة في 

الـنـص الحـرفــي للبـنـود األسـاسـيـة  
األرواح وإلى حدوث إصابات بأعداد هائلة، بما في ذلك في 

صفوف األطفال والنساء؛

9 - تدي���ن أيضا كل أعمال العن���ف من جانب المقاتلين 

والجماعات المس���لحة، بما في ذل���ك إطالق الصواريخ على 

المناطق المدنية اإلس���رائيلية ما يؤدي إلى وقوع خسائر 

في األرواح وحدوث إصابات.

10 - تك���رر مطالبته���ا بتنفيذ قرار مجل���س األمن 1860 

)2009( على نحو تام.

11 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بالتقيد 

بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، حس���بما ورد 

في الفت���وى التي أصدرتها محكمة الع���دل الدولية في 9 

تموز 2004 وعلى النحو المطلوب في قراَري الجمعية العامة 

د إ ط -15/10 المؤرخ 20 تموز  2004 ود إ ط -13/10 المؤرخ 21 

تش���رين األول 2003، وبالتوقف فورا عن تشييد الجدار في 

األرض الفلس���طينية المحتلة، بما ف���ي ذلك داخل القدس 

الش���رقية وحولها، وتفكيك البناء القائم هناك حاال وإلغاء 

جميع القوانين التش���ريعية والتنظيمي���ة المتصلة به أو 

إبطالها والتعويض عن جميع األضرار الناتجة عن تش���ييد 

الجدار الذي يؤثر على نحو خطير في حقوق اإلنسان للشعب 

الفلسطيني وأحواله المعيشية االجتماعية واالقتصادية.

12 - تكرر تأكيد ضرورة المحافظة على الوحدة اإلقليمية 

لكامل األرض الفلسطينية المحتلة وتالصقها وسالمتها 

وضم���ان حرية تنقل األش���خاص وحرك���ة البضائع داخل 

األرض الفلس���طينية، بم���ا في ذلك الدخ���ول إلى القدس 

الش���رقية والخروج منها، والدخول إلى قطاع غزة والخروج 

منه، والتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والدخول من 

دول أخرى إلى األرض الفلسطينية والخروج منها.

13 - تطلب إلى إس���رائيل، الس���لطة القائمة باالحتالل، 

الكف عن إغ���الق المناطق لفترات طويل���ة وفرض القيود 

على النشاط االقتصادي وعلى التنقل، بما في ذلك القيود 

الت���ي تصل إلى حد فرض حصار على قط���اع غزة، والقيام 

في ه���ذا الصدد بتنفيذ اتفاق التنق���ل والعبور والمبادئ 

المتفق عليها بش���أن معب���ر رفح المؤرخ في 15 تش���رين 

الثاني 2005 على نحو تام بما يس���مح بتنقل األش���خاص 

وحرك���ة البضائ���ع بصورة دائم���ة ومنتظم���ة وبالتعجيل 

بتلبي���ة االحتياجات الهائلة إلعادة إعم���ار قطاع غزة التي 

طال انتظارها وبانتعاشه االقتصادي، وتالحظ في الوقت 

نفسه االتفاق الثالثي الذي يسرت األمم المتحدة التوصل 

إليه في هذا الصدد.

14 - تش���دد عل���ى الحاج���ة الملحة إلى معالج���ة األزمة 

الصحية المس���تمرة في قط���اع غزة، بس���بل منها توفير 

الهياكل األساس���ية المالئمة، واللوازم والمعدات الطبية، 

إلى جان���ب الخبرات الالزمة، للتعامل مع تزايد حجم حاالت 

اإلصابة التي تتطلب عالجا معقدا في سياق االحتجاجات 

في قطاع غزة.

15 - تحث الدول األعضاء على مواصلة تقديم المساعدة 

الطارئة إلى الش���عب الفلس���طيني من أجل التخفيف من 

حدة األزم���ة المالية والحال���ة االجتماعي���ة واالقتصادية 

واإلنسانية الفظيعة، وبخاصة في قطاع غزة.

16 - تحث جميع الدول والوكاالت المتخصصة ومؤسسات 

منظوم���ة األم���م المتح���دة عل���ى مواصلة دعم الش���عب 

الفلسطيني ومساعدته على أن ينال، في أقرب وقت، ما له 

من حقوق اإلنس���ان غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه 

في تقرير المصير، وذلك على سبيل األولوية، في ضوء مرور 

أكثر من 55 عامًا على االحتالل اإلس���رائيلي واستمرار إنكار 

وانتهاك حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني.

17 - تش���دد على ض���رورة المحافظة على المؤسس���ات 

والهي���اكل األساس���ية الفلس���طينية وتطويرها من أجل 

توفي���ر الخدم���ات العامة الحيوي���ة للس���كان المدنيين 

الفلس���طينيين وتعزيز حقوق اإلنسان، بما فيها الحقوق 

المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

وتحث ف���ي هذا الصدد عل���ى تنفيذ االتف���اق المبرم في 

القاهرة ف���ي 12 تش���رين األول2017، الذي من ش���أنه أن 

ل خطوة مهمة نحو تحقيق الوحدة الفلس���طينية 
ّ
يش���ك

ويؤدي إلى أداء الحكومة الفلسطينية لمهامها أداًء فعااًل، 

بم���ا في ذلك في قطاع غزة، بقيادة الرئيس محمود عباس، 

بما يتسق والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية ومبادئ 

المجموعة الرباعية.

18 - تق���رر، وفقا للم���ادة 96 من ميث���اق األمم المتحدة، 

أن تطل���ب إلى محكمة الع���دل الدولية، عم���ال بالمادة 65 

م���ن النظام األساس���ي للمحكمة، أن تصدر فتوى بش���أن 

المس���ألتين التاليتين، مع مراعاة قواع���د ومبادئ القانون 

الدولي، بما في ذلك ميثاق األمم المتحدة، والقانون الدولي 

اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان وقرارات مجلس 

األمن والجمعية العامة ومجلس حقوق اإلنسان ذات الصلة 

وفتوى المحكمة المؤرخة 9 تموز 2004:

)أ( ما هي اآلثار القانونية الناش���ئة عن انتهاك إسرائيل 

المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن 

احتاللها الطويل األمد لألرض الفلس���طينية المحتلة منذ 

العام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير 

الرامية إلى تغيير التكوي���ن الديمغرافي لمدينة القدس 

الش���ريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تش���ريعات 

وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟

)ب( كيف تؤثر سياس���ات إسرائيل وممارساتها المشار 

إليها ف���ي الفقرة 18 )أ( على الوضع القانوني لالحتالل وما 

هي اآلثار القانوني���ة المترتبة على هذا الوضع بالنس���بة 

لجميع الدول واألمم المتحدة؟

19 - تطل���ب إلى األمي���ن العام أن يقدم إل���ى الجمعية 

العام���ة في دورتها الثامنة والس���بعين تقريرا عن تنفيذ 

ه���ذا القرار، بما في ذلك ما يتعلق بانطباق اتفاقية جنيف 

الرابعة على األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 

الشرقية، وعلى األراضي العربية المحتلة األخرى.

زلزال بقوة 5.4 درجة يهز نيبال وشمال الهند
كاتمندو - رويترز: قالت الس���لطات النيبالية، إن 
زل���زاال بقوة 5.4 درجة وقع في نيبال، امس، ما أدى 
إل���ى اهتزاز المباني في كل من الدولة الواقعة في 
جبال الهيمااليا والهند المج���اورة وجاء ذلك بعد 
أن أودى زلزال في األس���بوع الماضي بحياة س���تة 

أشخاص.
وأضافت السلطات، إن السكان في نيبال وشمال 
الهند شعروا باهتزازات قوية ما جعلهم يخرجون 
مس���رعين من البيوت، لكن ليس هناك تقارير عن 

سقوط ضحايا.

وقال المرك���ز الوطني لرصد الزالزل في نيبال، إن 
مركز الزلزال الذي وقع، ام���س، كان في باتاديوال 
في منطقة باجهانج التي تبعد نحو 440 كيلومترا 

غرب العاصمة كاتمندو.
وقال مركز رصد الزالزل األوروبي المتوس���طي، إن 

الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.
وقال باب���ورام أريال أكبر مس���ؤول في باجهانج 
لرويترز، "كان االهتزاز قويا وهرع الناس إلى خارج 
بيوته���م. لكننا لم نتل���ق أي تقرير عن إصابات أو 

أضرار حتى اآلن".  


