
 "الهاي" لقرار الكامل النص

 بخصوص جدار الفصل
 

 في محكمة العدل الدولية في الهاي أن بناء الجدار الفاصل هو انتهاك للقانون 14الـ القضاة أكد

 التقريروجاء في  .لوقف بنائه وهدم المقاطع التي تم بناؤها" إسرائيل" ووجهوا دعوة إلى الدولي

 اإلنساني الدولي القانون ببناء الجدار الفاصل ‘إسرائيل’كت لقد انته "،"محكمة الهاي"النهائي لـ

 وفي حقوقهم المتعلقة الفلسطينيين،وقانون حقوق اإلنسان بسبب المساس بحرية حركة المواطنين 

 ". بمجالي التربية والصحة

  

 : :  القرار  القرار نصنص ما يلي  ما يلي وفيوفي

  ذلكذلكلفلسطينية المحتلة، بما في     لفلسطينية المحتلة، بما في      الذي تقيمه إسرائيل، كقوة احتالل، في األراضي ا         الذي تقيمه إسرائيل، كقوة احتالل، في األراضي ا        الجدارالجدارإنشاء  إنشاء   " "-أأ

".. ".. داخـل القـدس الشـرقية ومـا حولهـا، وما يسانده من نظام يتناقض مع القانون الدولي                 داخـل القـدس الشـرقية ومـا حولهـا، وما يسانده من نظام يتناقض مع القانون الدولي                 

 ). ). 11 مقابل  مقابل 1414التصويتالتصويت((

 إسـرائيل بإنهاء خروقاتها للقانون الدولي، كما أنها ملزمة بوقف أعمال بناء              إسـرائيل بإنهاء خروقاتها للقانون الدولي، كما أنها ملزمة بوقف أعمال بناء             الـتقرير الـتقرير يلـزم   يلـزم     -بب

  داخلداخلنية المحتلة من اآلن فصاعدا، بما في ذلك         نية المحتلة من اآلن فصاعدا، بما في ذلك          الـذي يتم بناؤه في األراضي الفلسطي        الـذي يتم بناؤه في األراضي الفلسطي       الجـدار الجـدار 

 كما  كما إقامته،إقامته،القدس الشرقية وما حولها، كما أنها ملزمة من اآلن فصاعدا بهدم البناء الذي تمت القدس الشرقية وما حولها، كما أنها ملزمة من اآلن فصاعدا بهدم البناء الذي تمت 

 من هذا    من هذا   151151 للبند    للبند   طبقاطبقا. . أن عليها أن تتراجع أو تبطل جميع القوانين والتعليمات المتعلقة بها          أن عليها أن تتراجع أو تبطل جميع القوانين والتعليمات المتعلقة بها          

 ))11 مقابل  مقابل 1414التصويت التصويت ". (". (الرأيالرأي

 بإصالح جميع األضرار التي تسبب بها بناء الجدار في األراضي الفلسطينية             بإصالح جميع األضرار التي تسبب بها بناء الجدار في األراضي الفلسطينية            ملزمةملزمةائيل  ائيل  إسـر إسـر  " "-جج

  ) )11 مقابل  مقابل 1414التصويت التصويت ". (". ( بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولهاالمحتلة،المحتلة،

 الدول أن تلتزم بعدم االعتراف بالوضع غير الشرعي المترتب على بناء الجدار،              الدول أن تلتزم بعدم االعتراف بالوضع غير الشرعي المترتب على بناء الجدار،             جمـيع جمـيع علـى   علـى    " "-دد

جميع الدول  جميع الدول  . . أو مساعدة لإلبقاء على الوضع الذي خلقه بناء الجدار        أو مساعدة لإلبقاء على الوضع الذي خلقه بناء الجدار         تقديـم أي دعـم        تقديـم أي دعـم       وبعـدم وبعـدم 

  1212 في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في              في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في             األطـراف األطـراف 

  الدوليالدولي يقـع علـيهم إضافة إلى ذلك عند احترامهم لميثاق أألمم المتحدة والقانون                يقـع علـيهم إضافة إلى ذلك عند احترامهم لميثاق أألمم المتحدة والقانون               19491949آب  آب  

". ". االتفاقيةاالتفاقيةللقانون الدولي كما هو منصوص عليه في        للقانون الدولي كما هو منصوص عليه في        اإلنسـاني بضـمان خضـوع إسـرائيل         اإلنسـاني بضـمان خضـوع إسـرائيل         

  ). ).22 مقابل  مقابل 1313التصويت التصويت ((

ـ  ـ ه  المـتحدة و خاصـة الجمعية العمومية ومجلس األمن أن ينظروا في اتخاذ               المـتحدة و خاصـة الجمعية العمومية ومجلس األمن أن ينظروا في اتخاذ              األمـم األمـم علـى   علـى    " "-ـ  ـ  ه

 الالزمة إلنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن بناء الجدار وما سانده من              الالزمة إلنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن بناء الجدار وما سانده من             اإلضافيةاإلضافيةاإلجراءات  اإلجراءات  

  ) )11 مقابل  مقابل 1414التصويت التصويت ". (". (ن استحقاق هذا الرأي االستشارين استحقاق هذا الرأي االستشاري آخذة بالحسبا آخذة بالحسبانظام،نظام،

 ::المصدرالمصدر
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