بعد عشر سنوات على الفتوى بشأن الجدار في فلسطين المحتلة :حان الوقت
التخاذ إجراءات ملموسة

 9تموز/يوليو 4102
إلى كل من:

األمين العام لهيئة األمم المتحدة السيد/بان كي-مون،

األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف

هذا الخطاب مشترك من قبل  88خبراء قانونيين يشعرون بالقلق إزاء الخروقات المستمرة للقانون الدولي
في األراضي الفلسطينية المحتلة ،والتي تنتهك الحقوق الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني .ونحن بصدد
وضع آليات لوضع حد لإلفالت من العقاب على تلك الخروقات واالنتهاكات بمناسبة الذكرى السنوية
العاشرةلفتوى محكمة العدل الدولية بشأن األثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في األراضي الفلسطينية
المحتلة في التاسع من يوليو /تموز 1.4112ونحيطكم علما ً أيضا ً بالنتائج األساسية للجهود الالحقة من قبل
خبراء قانونيون مستقلون ،وهيئات األمم المتحدة ،ومؤسسات مدنية 2من أجل تعزيز ممارسات جيدة،
وتدابير عملية تهدف إلى وضع حد لالنتهاكات اإلسرائيلية ،وضمان احترام القانون الدولي سعيا ً وراء
العدالة ،والسالم ،والنظام الدولي.
وقد توصلت المحكمة إلى فتواهامن خالل اتباعها بشكل أساسي نفس القواعد واإلجراءاتكالتي في أحكامها
الملزمة في أية منازعات أمام المحكمة .وعالوة على ما تقدم ،تستمد الفتوى تلك المكانة السامية واألثر
القانوني من واقعاعتبارهاتصريح رسمي للهيئة القضائية الرئيسية التابعة لالمم المتحدة.
وبشكل موثوق وقاطع تستجلي فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في عام )،4112أوال( ،إطار العمل
القانوني الدولي الذي ينطبق على االحتالل اإلسرائيلي) ،ثانيا( ،الصلة بين الجدار و مشروع االستيطان
االستعماري اإلسرائيلي غير القانوني وبين )ثالثا ً( ،مسئولية األطراف الفاعلة والتزاماتهم القانونية .فقد
خلصت محكمة العدل الدولية ،بأن " تشييد الجدار الذي تقوم ببنائه إسرائيل ،دولة االحتالل ،في األراضي
الفلسطينية المحتلة ،بما في ذلك القدس الشرقية وحولها ،والنظام المرتبط به ،يتعارض مع القانون
الدولي3".فقد ارتأت المحكمة بأن بناء الجدار ونظامه المرتبط به ينتهك قواعد متعددة ملزمة لجميع الدول
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بموجب كل من المعاهدات والقانون العرفي ،بما في ذلك القواعد اآلمرة التي اليسمح باالنتقاص منها.
وقضت المحكمة بأن:
أ.

اليجوز إلسرائيل االستناد إلى حق الدفاع عن النفس أو حالة الضرورة لنفي صفة عدم المشروعية عن
5
تشييد الجدار؛

ب.
ج.
د.
ه.
و.

ويقع على إسرائيل ،التزام قانوني بإنهاء الوضع غير القانوني ،وذلك بأن توقف تشييد الجدار ،وتفكيك
هياكله ،مع إلغاء أو إبطال فاعلية جميع القوانين التشريعيةوالتنظمية ذات الصلة؛كما يقع على إسرائيل
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التزام بجبر األضرار الناتجة عن الجدار؛
ويقع على جميع الدول إلتزاما ً بعدم االعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن تشييد الجدار ،وبعدم
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تقديم العون او المساعدة لإلبقاء على ذلك الوضع الناشئ عن ذلك الجدار والنظام المرتبط به؛
كما يقع التزام إضافيا ً على الدول السامية األطراف في معاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص
المدنيين في وقت الحربالمؤرخة  04أغسطس/آب  ،0929باحترام وكفالةامتثال إسرائيل وغيرها من
8
الدولبالقانون الدولي اإلنساني على النحو الوارد باالتفاقية؛
األطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف ملزمة كذلك ،بممارسة والية محلية وعالمية ،من أجل
9
مالحقة ومحاكمة أو تسليم منتهكي القانون الدولي اإلنساني؛
ينبغي على األمم المتحدة ،وعلى وجه الخصوص ،الجمعية العامة ومجلس االمن ،النظر في اتخاذ ما
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يلزم من إجراءات أخرى إلنهاء الحالة غير الشرعية الناجمة عن تشييد الجدار والنظام المرتبط به؛

وقد أقرت صراحة  051دولة 11التي صوتت لصالح تأييد قرار الجمعية العامة ألمم المتحدةES-
 ،10/1512واجب إسرائيل وجميع الدول األعضاء باألمم المتحدة " باالمتثال اللتزماتهم القانونية على النحو
المذكور في االتفاقية13".وفي أعقاب فتوى المحكمة بالنظر في اتخاذ مزيد من اإلجراءات ،رحبت الجمعية
العامة "بالمبادئ األساسية والخطوط التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف وجبر الضرر لضحايا االنتهاكات
الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي" ،14وأنشئت سجل
15
األمم المتحدة لألضرار الناجمة عن تشييد الجدار في األراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أكد التحليل القانوني الالحق على االنتهاكات اإلسرائيلية وعواقبها على حقوق اإلنسان الفلسطيني
استكمال فتوى محكمة العدل الدولية في الرد على سؤال خاص طرح عليهابالجمعية العامة16.وقد أكدت
الفتوى االستشارية للمحكمةبالفعل على أن الجدار مكونا منالضم اإلسرائيلي الموسع ومشروع االستيطان
الذي ينتهك بشكل ممنهج حقوق الفلسطينيين.وعلى نحو متتالي وجد المقررين الخواص لألمم المتحدة
المعنيين بوضع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة ،بأننظام االحتالل اإلسرائيلي
المتكاملللمستعمرات االستيطانية والجدار ،أدى إلى تمييز وتفرقة مؤسسية ،وانتهاكات ممنهجة خطيرة على
حقوق الفلسطينيين .حيث قاموا بتوصيف ذلك النظام اإلسرائيلي كونه واحد من االحتالل الذي طال امده مع
اتخاذه سمات االستعمار والفصل العنصري 17".وقد دعمت تلك االستنتاجات الهيئات التعاقدية لألمم المتحدة
مثل اللجنة األممية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،CERD18وأيضا ً مجموعة من
الدراسات القانونية المستقلة .19مما يترتب عليه بأن تلك االنتهاكات اإلسرائيلية ال تثير مسئولية الدولة
فحسب ،بل أيضا ً المسئولية الجنائية الفردية بموجب ميثاق روما األساسي وغيرها من معايير القانون
20
الجنائي الدولي.
وبناء على ما ذكر أعاله ،فقد اشتركت بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق والمقررين األممين الخواص،
فضال عن ،المنظمات الحقوقية حول العالم ،في دراسة عن مسئوليات الطرف الثالث ،والتزامات حقوق
اإلنسان خارج الوالية اإلقليمية 21.حيث قاموا بتحليل كيف أن الدول ،واألطراف شبه الحكومية ،والخاصة،
يمكنهم أن يقدموا اعتراف و/أو غيرها من المساعدة في ارتكاب أو الحفاظ على تلك الجرائم ،واالنتهاكات
الجسيمة لحقوق اإلنسان ،واالنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني22.ومع األخذ في االعتبار إطار
القانون اإلنساني الدولي ،ومعاهدات حقوق اإلنسان ،23واتفاقية الفصل العنصري24ونظام روما األساسي
للمحكمة الجنائية الدولية ،فقد أظهرت تلك التحليالت التزام الدول إلقرار تدابير عملية في العمليات

االقتصادية والتجارية ،من أجل الوفاء بواجباتهم بموجب القانون الدولي والعمل على أنهاء أو تجنب التواطؤ
مع الحاالت غير القانونية.
وال تزال المسئولية األساسية من أجل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان ،وكذلك ،كفالة االحترام للقانون الدولي
وحقوق اإلنسان من قبل األطراف الفاعلة من غير الدول ،تتم في إطار الدول .إال أن التطور القانوني على
مدار السنوات األخيرة ،شدد على مسئولية الشركات ،والمؤسسات شبه الحكومية ،واألطراف الممولة .وفي
عام  ،4112أكدت الهيئة الدولية للصليب األحمر بأن القانون الدولي اإلنساني ال يلزم الدول ،والجماعات
المسلحة فقط ،بل يلزم كذلك شركات األعمال 25.وفي عام  ،4100أعتمد قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم

 ،A/HRC/RES/17/4المبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ،والذي أكد على أن
الشركات عبر الوطنية ،ومؤسسات األعمال عليهم مسئولية الحترام حقوق اإلنسان.
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وقد خلص الممثل

األممي الخاص باألعمال وحقوق اإلنسان ،بأن الشركات اآلن يقع عليها واجبات بموجب القانون الجنائي
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الدولي.
بعض األطراف من غير الدول ،قد تم إدانتها لعدم امتثالها لاللتزامات القانون القانون الدولي ،وحقوق
اإلنسان .ومن بين تلك الكيانات المؤسسة شبه الحكومية للصندوق القومي اليهودي ،والمنظمة الصهيونية
العالمية ،وشركة ميكوروت ،إضافة إلى الشركات اإلسرائيلية والشركات عبر الوطنية مثلElbit Systems, ،

 ،Sodastream, Ahava, G4S, Veolia Group, Alstom, Dexia Bankوكذلك مؤسسات النظام

المصرفي اإلسرائيلي وغيرها.
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منذ عام  ،4112قامت بعض الدول والهيئات الخاصة بتطوير ممارسات أو سياسات جيدة ،من بينها سحب
االستثمارات منها ،أو إنهاء و االمتناع عن إبرام عقود مع تلك الكيانات المنخرطة في االنتهاكات اإلسرائيلية
للقانون الدولي .فالخطوط التوجيهية لالتحاد االوربي بشأن أحقية الهيئات اإلسرائيلية في الحصول على منح،
ومكاسب ،ومستندات مالية 29،فضال عن القرارت ذات الصلة الصادرة عن حركة عدم االنحياز ،هي أمثلة
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بارزة لممارسات االلتزامات الخارجية الجماعية.
فالدول ،والهيئات الدولية ،والمنظمات شبه الحكومية ،والجهات الفاعلة ،ـــــ سواء الموجودة ،وتعمل بشكل
جزئي في توفير الخدمات أو المنتجات ،أو تجري المعامالت التجارية في الخدمات والمنتجات للمستعمرات
االستيطانية اإلسرائيلية ،أو تشترك من جهة أخرى في مشاريع يتم تنفيذها في األراضي الفلسطينية المحتلة،
وتخضع بشكل كامل أو جزئي للسيطرة اإلسرائيليةالمحتلة ،و/أو لم" تتم بالتوافق مع رغبات شعوب األقاليم
غير المتمعة بالحكم الذاتي ،ومساهماتهم في تنمية تلك األقاليم"31ـــــ هي بموجب التزامات ذاتية التنفيذ
للتعاون في اتخاذ ما يلي من تدابير:
 .0إنهاء جميع التمويالت والعقود ،أو أية عالقات اقتصادية و مؤسسية ،مع أطراف فاعلة في تمكين وتدعيم
أو تشجيع استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي .وتحقيقا لتلك الغاية ،يجب أن تنظر التحقيقات
في عمليات تبادل المسارات المالية ،والمنتجات ،وكذلك النقل التكنولوجي.

 .4حظر  /أو إنهاء ،جميع المعامالت التجارية في المنتجات التي يتم انتهاجها بشكل جزئي أو كلي ،في
المستعمرات االستيطانية غير المشروعة .فاالقتصار على استمرار التعامل التجاري في المنتجات التي
توضح عالمتها التجارية أن مكان منشأ من المستعمرات ،ليس كافيا ً لتحقيق االلتزامات بعدم االعتراف
وعدم التعاون مع الوضع غير القانوني .كما أن نظام منظمة التجارة العالمية ال تعيق ذلك التدبير
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التصحيحي التجاري.
ينبغي بوجه خاص ،على الدول والحكومات بشكل فردي أن:
 .0تقر سياسات ،وتشريعات ذات طابع محظور ،وتقوم على تطوير ،وانتاج الخطوط التوجيهية المعرفية،
والعمل على نشرها على نطاق واسع ،لضمان أن الشركات وغيرها من الكيانات التي تخضع لواليتها،
على علم كافي بالعواقب القانونية لدورهم في االنتهاكات اإلسرائيلية ،ومن أجل عدم إفالت أي طرف من
التزاماته.
 .4ويطلب كذلك من الدول األطراف ،ممارسة التزامهم الدولي في مالحقة ومحاكمة ،مرتكبي الجرائم
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المنصوص عليها بموجب اتفاقية الفصل العنصري ،ونظام روما األساسي للمحكة الجنائية الدولية؛
 .3يجب على الدول هيئات األمم المتحدة ،أن تضمن قيام إسرائيل بجبر الضرر الكافيوالفعال والفوري ،عن
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جميع األضرار المتكبدة من تصرفاتها من خالل وكالئها.
وينص القانون الدولي على امتثال الدول بهذه اإللتزامات على المستوى الفردي ،وعن طريق التعاون
الدولي ،وكذلك من خالل هيئات وآليات األمم المتحدة .ومن تلك التدابير المتاحة:
 تنفيذ عقوبات تجارية ،أوعسكرية ،وأيضا ً دبلوماسية كتدبير مضاد35؛
 دعم انضمام فلسطين إلى نظام روما األساسي36؛
 إيداع بيان يؤكد على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة في األراضي الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس،
والضفةالغربية ،وقطاع غزة؛
 إعادة تشكيل اللجنة األممية الخاصة و مركز مناهضة العنصرية ،ليتولى التحقيق في الفصل العنصري
اإلسرائيلي ،ويوصي باتخاذ تدابير لمواجهتها ،ويراقب التزام جميع الدول والهيئات الخاصة في ضوء
التزاماتهم الفردية ،والجماعية ،وكذلك المحلية ،وخارج نطاق الوالية اإلقليمية ،وجه لوجه نظام اإلحتالل
اإلسرائيلي الذي طال أمده ،مع معالمه في االستعمار والفصل العنصري ،والمتجسد في بناء الجدار37؛
 وضع جدول أعمال لألمم المتحدة ،للعمل بالتشاور مع الهيئات التعاقدية لحقوق اإلنسان ،و اآلليات
الخاصةباالمتثال لمنظمة العمل الدولية ،والمستشارون القانونيون لألمين العام ،والدولة المودع لديها
اتفاقية جنيف الرابعة؛
 ومن خالل الجمعية العامة ،يتم تكليف سجل األمم المتحدة لألضرار لتطوير القدرة على تحديد جبر
األضرار للخسائر ،والتكاليف ،واألضرار التي لحقت بأي طرف نتيجة بناء جدران الفصل أو صيانتها.
و يؤدياخفاق األمم المتحدة والدول األعضاء على نحو فردي ،في تحمل التزاماتهم الملزمة باحترام القانون
الدولي والنظام العالمي ،إلى تقويض النظام الدولي ،واإليمان بالقانون الدولي.و بعد مرور عشر سنوات
على قرار محكمة العدل الدولية ،نحث األمم المتحدة وأجهزتها وكذلك الدول األعضاء ،على االمتثال
بالتزاماتهم ،واتخاذ تدابيرالتي تبيح قانونا ضمان إزالة الجدار اإلسرائيلي من األراضي الفلسطينية المحتلة،
والنظام المرتبط به من المستعمرات االستيطانية ،والتمييز والضم المؤسسي.ويتطلب هذا ،تطبيق الدروس
المستخلصة من األحداث المشتعلة في الماضي ،لمواجهة االنتهاكات ذات الصلة من قبل جميع األطراف،

والتطبيق الفوري لجبر الضرر الكامل للضحايا ،الناجمة عن الخسائر واألضرار امتثاالً إلطار جبر الضرر
الذي اعتمدته الجمعية العامة بالتزكية.
وفي مواجهة تلك الخروقات الجسيمة المستمرة ،واالنتهاكات الجسيمة والجرائم المقننة ،وعشر سنوات من
الجمود فهو وقت طويل جدا.
الموقعون أدناه
 .0كوهكي آبيه ) ،(Kohki Abeأستاذ القانون الدولي ،جامعة كاناغاوا القانون ،اليابان
 .4جورج أبي صعب ،القاضي السابق مخصصة ،محكمة العدل الدولية ،القاضي السابق ،دائرة
االستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ) (ICTYورواندا ،أستاذ فخري في
القانون الدولي ،معهد الدراسات العليا لاللدولي ودراسات التنمية في جنيف ،أستاذ فخري ،جامعة
القاهرة كلية القانون ،عضو معهد القانون الدولي ،مصر
 .3كارين أبو زيد ،عين مجلس حقوق اإلنسان ،لجنة لتقصي الحقائق في سوريا
 .2سوزان عدلي ،نقابة المحامين الوطنية ،والرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين ،الواليات المتحدة
األمريكية
 .5اندرياس فان آخت ) ،(Andreas van Agtرئيس مجلس إدارة منتدى حقوق ،رئيس الوزراء
السابق لهولندا
 .2بينا أحمد ،نائب رئيس وطني ،نقابة المحامين الوطنية ،وجمعية المساعدة القانونية ،الواليات المتحدة
األمريكية
 .7سوزان م اكرم ،أستاذ سريرية واإلشراف المحامي ،برنامج الدولي لحقوق اإلنسان ،جامعة بوسطن
كلية القانون ،الواليات المتحدة األمريكية
 .8روبرتو أمارال ) ،(Roberto Amaralأستاذ ،جامعة الكاثوليكية  PUCريو دي جانيرو ،عضو
معهد المحامين البرازيلية (معهد المحامين البرازيلي) ،عضو المركز البرازيلي للدراسات امريكا
الالتينية ،الوزير السابق للعلوم والتكنولوجيا ،والبرازيل
 .9هويدا عراف ،وهو محام وداعية لحقوق اإلنسان ،الواليات المتحدة األمريكية
 .01هرير باليان ،مدير برنامج النزاعات القرار ،ومركز كارتر ،الواليات المتحدة األمريكية
 .00أوبيندرا باكسي ) ،(Upendra Baxiاستاذ القانون في جامعة وارويك ،المملكة المتحدة  /الهند
 .04بيتر بيكير ) ،(Pieter Bekkerأستاذ القانون الدولي ،جامعة داندي ،اسكتلندا
 .03كريمة بنون ،أستاذة القانون ،مارتن لوثر كينغ جونيور باحثة "هال" ،جامعة كاليفورنيا في ديفيس
مدرسة للقانون ،الواليات المتحدة األمريكية
 .02جورج بشارات ،أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا هاستينغز كلية القانون ،الواليات المتحدة
األمريكية  /فلسطين
 .05ماريا كارولينا بسوتو ) ،(Maria Carolina Bissotoمحامية ،البرازيل
 .02أودري بومسه ) ،(Audrey Bomseالرئيسة المشاركة ،نقابة المحامين الوطنية الفرعية فلسطين،
الواليات المتحدة األمريكية
 .07ثيو فان بوفن ) ،(Theo van Bovenأستاذ فخري في القانون الدولي ،جامعة ماستريخت ،هولندا
 .08بيل بورينغ ) ،(Bill Bowringمحام ،مدير ،ماجستير في حقوق اإلنسان ،كلية الحقوق بيركبيك في
جامعة لندن
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فرانسيس أ .بويل ) ،(Francis A. Boyleأستاذ القانون الدولي ،جامعة إلينوي كلية القانون،
شامبين ،الواليات المتحدة األمريكية
فيران إزكييردو بركس ) ،(Ferran Izquierdo Brichsأستاذ في العالقات الدولية ،قسم القانون
العام ،الجامعة المستقلة في برشلونة ،أسبانيا
كسيل بريغفييلد ) ،(Kjell Brygfjeldمحامي ،مع الحق في االجتماع في المحكمة العليا ،والنرويج
ديانا بوتو ،المحامي الفلسطيني الكندية ،الناطق الرسمي السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية ،كندا /
فلسطين
فرانسيسكو كاريون ) ،(Francisco Carrionرئيس لجنة األمم المتحدة لحماية حقوق جميع
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ،وزير سابق للشؤون الخارجية في االكوادور
باولو كاستيلو برانكو ) ،(Paulo Castelo Brancoالمحامي ،رئيس "السالم في فلسطين"
تنسيق المجلس االتحادي لنقابة المحامين البرازيلية ،البرازيل
م إيزابيل توريس كاسورال ) ،(M Isabel Torres Cazorlaأستاذة القانون الدولي العام ،كلية
الحقوق ،جامعة ملقة ،إسبانيا
بابلو تسارغويا ) ،(Pablo Chargoiaمحامي حقوق اإلنسان ،أوروغواي
اريك ديفيد ) ،(Eric Davidأستاذ ،القانون الدولي العام ،قانون المنظمات الدولية ،القانون الجنائي
الدولي ،قانون النزاعات المسلحة ،جامعة بروكسل الحرة )(ULB؛ رئيس لجنة االستشارية للقانون
الدولي اإلنساني للصليب األحمر البلجيكي (القسم الناطقة بالفرنسية) ،رئيس مركز القانون الدولي في
 ،ULBعضو اللجنة العالمية للخدمات اإلنسانية ،محامي واليات مختلفة في محكمة العدل الدولية
لتقصي الحقائق و المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
جيل ديفير ) ،(Gilles Deversمحام ،ليون ،فرنسا
راجيف دهافان ) ،(Rajeev Dhavanداعية للمحكمة العليا في الهند ،مفوض لجنة الحقوقيين
الدولية ،الهند
حوسيه أ دياز ) ،(José E. Díazمحامي عن السجناء السياسيين ومنظمات حقوق اإلنسان،
أوروغواي
فرانسوا دوبويسون ) ،(François Dubuissonأستاذ القانون الدولي ،مركز القانون الدولي،
جامعة بروكسل الحرة ) ،(ULBبلجيكا
جون دوغارد ) ،(John Dugardأستاذ ،القانون الدولي العام ،عضو لجنة األمم المتحدة للقانون
الدولي ،مقرر األمم المتحدة الخاص السابق عن الحماية الدبلوماسية ،المقرر الخاص السابق لألمم
المتحدة في األراضي الفلسطينية المحتلة ،وجنوب أفريقيا
بنت اندرسن ) ،(Bent Endresenمحامي ،مع الحق في االجتماع في المحكمة العليا ،والنرويج
ريتشارد فولك ) ،(Richard Falkأستاذ القانون الفخري ميلبانك الدولية ،جامعة برينستون ،المقرر
الخاص لألراضي الفلسطينية المحتلة لألمم المتحدة ،4102–4118 ،الواليات المتحدة األمريكية
كاثرين غاالغر ) ،(Katherine Gallagherكبار الموظفين محام ،مركز الحقوق الدستورية،
الواليات المتحدة األمريكية
جاكوب فان غارديرين ) ،(Jacob van Garderenالمدير الوطني ،المحامين لحقوق اإلنسان،
وجنوب أفريقيا
فاوستو جيانيلي ) ،(Fausto Gianelliمحام ،إيطاليا
لورد انتوني غيفورد ) ،(Lord Anthony Giffordمجلس كوينز ،المملكة المتحدة
فيرا غاوالند-دباس ) ،(Vera Gowlland-Debbasأستاذة فخرية في القانون الدولي ،المعهد
العالي للدراسات الدولية والتنمية ،جنيف ،سويسرا
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رودريغو غوتييريز ريفاس ) ،(Rodrigo Gutierrez Rivasمعهد البحوث القانونية ،الجامعة
الوطنية المستقلة للمكسيك
ﭙول هادلير) ،(Pål Hadlerمحام ،النرويج
ﭙيتر هانسن ) ،(Peter Hansenالمفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا)  ،4115–0992سويسرا
زها حسن ،المحامية الفلسطينية-األمريكية ،المدافعة عن حقوق اإلنسان ،الواليات المتحدة األمريكية
يير هوين ) ،(Geir Høinمحام ،النرويج
مسجي أي ) ،(Masaji Ieأستاذ فخري في القانون الدولي ،جامعة كوبي مدينة للدراسات األجنبية
وجامعة هيميجي دوكيو ،اليابان
كازوكو إيتو ) ،(Kazuko Itoالمحامي في القانون ،السكرتير العام وحقوق اإلنسان اآلن ،اليابان
جايتشاند فينوض ) ،(Jaichand Vinodhأستاذ القانون وعميد كلية الحقوق ،جامعة
ويتواترسراند ،جوهانسبرغ ،نائب المدير السابق ،مركز األيرلندية لحقوق اإلنسان ،غالواي ،المدير
السابق ،المحامين لحقوق اإلنسان ،بريتوريا ،جنوب أفريقيا
انديرا جايسينغ ) ،)Indira Jaisingالمحامية كبيرة ،النائبة العامة السابقة اإلضافية في الهند
جمال الدين كاراداس ) ،(Cemalettin Karadasمحاضر في القانون الدولي ،السكرتير العام،
جمعية القانون الدولي وتركيا
علي خشان ،وزير العدل الفلسطيني السابق ،مؤسس وعميد سابق في كلية الحقوق ،جامعة القدس،
أستاذ القانون الدستوري وحقوق اإلنسان ،فلسطين
أيسا كييوسو ) ،(Aisa Kiyosueأستاذة مشاركة في القانون الدستوري وقانون األسرة ،معهد
موروران للتكنولوجيا ،اليابان
ماريا لحود ،ومركز الحقوق الدستورية الواليات المتحدة األمريكية
ويلينغتون ورينو دي ألميدا ) ،(Wellington Loureno de Almeidaوبرنامج الماجستير في
حقوق اإلنسان ،جامعة برازيليا ،البرازيل
كيتيل لوند ( (Ketil Lundمحامي النرويجي السابق محكمة العدل العليا ومفوض محكمة العدل
الدولية ،النرويج
دانيال ماكوفر ) ،(Daniel Machoverرئيس التقاضي المدني للمؤسسة هيكمان أند روز للمحاماة
في لندن ،المؤسس المشارك للمحامين لحقوق اإلنسان الفلسطيني ،المملكة المتحدة
آنا باوال ماييلو ) ،(Ana Paula Maieloأستاذ ،جامعة والية بارايبا ،البرازيل
مايكل مانسفيلد ) ،(Michael Mansfieldمجلس كوينز ،المملكة المتحدة
ميشال أنجيال مارتينيز ) ،(Michel Angela Martinezوحقوق اإلنسان والثقافة البصرية،
جامعة جنوب كاليفورنيا ،سياسة وبرنامج العالقات الدولية ،الواليات المتحدة األمريكية
أمين مكي مدني ،محام  /شريك القريب ومدني (الخرطوم) ،باحث قانوني ،وزير مجلس الوزراء
السوداني السابق ،القاضي ،المحاضر في القانون ،ممثل المفوضية في فلسطين ،وكرواتيا،
وأفغانستان ،وكمبوديا ،الرئيس السابق للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان والسودان
جين ميرير ) ،(Jeanne Mirerرئيس الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين ،الواليات المتحدة
األمريكية
توم مورنهوت ) ،(Tom Moerenhoutمستشار ،معهد جنيف العالي للدراسات الدولية والتنمية،
جنيف ،سويسرا
إرنستو مورو ) ،(Ernesto Moreauالمحامي ،الرئيس المشارك ،الجمعية الدائمة لحقوق اإلنسان
) ،(APDHالرئيس السابق ،وجمعية المحامين بوينس آيرس) ، (AABAاألرجنتين
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يوريكو موتو ) ،(Yuriko Motoباحثة زائرة ،مركز الشراكة آسيا والمحيط الهادئ ،جامعة أوساكا
لالقتصاد والقانون ،اليابان
جون ﭙاتشيه ) ،(John Paceوكبار زميل زائر ،مركز األسترالية لحقوق اإلنسان ،كلية الحقوق،
جامعة نيو ساوث ويلز ،أستراليا
أندريا باتشيكو باسيفيكو ) ،(Andrea Pacheco Pacificoأستاذ مشارك في القانون  /العالقات
الدولية في جامعة والية بارايبا ،البرازيل
حوسيه انطونيو مارتن ﭙالين ) ،(José Antonio Martin Pallinعضو المحكمة العليا
اإلسبانية ،أسبانيا
نورمان ﭙيخ ) ،(Norman Pechأستاذ فخري ،جامعة هامبورغ ،عضو سابق في البرلمان ،خبير
القانون الدولي ،ألمانيا
فيديريكو الفاريزﭙتراليا ) ،(Federico Ivarez Petragliaمحام ،قاض سابق ،أوروغواي
باولو سيرجيو بينييرو ) ،(Paulo Sérgio Pinheiroوأستاذ مساعد للدراسات الدولية ،ومعهد
واتسون للدراسات الدولية ،جامعة براون ،الواليات المتحدة األمريكية؛ باحث مشارك ،مركز دراسة
العنف في جامعة ساو باولو ،NEV / USP ،البرازيل
إما ﭙليفير ) ،(Emma Playfairمحامي حقوق اإلنسان ،رئيسة ،الصندوق االستئماني االسكندرية،
والممثلة السابقة لومؤسسة فورد ،مكتب القاهرة
أنيس فوزي القاسم ،محام ،زميل مشارك في معهد الدراسات القانونية المتقدمة ،جامعة لندن ،رئيس
اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني ،فلسطين؛ المحرر ،حولية فلسطين للقانون الدولي
مايكل راتنر ) ،(Michael Ratnerالرئيس الفخري ،مركز الحقوق الدستورية ،الواليات المتحدة
األمريكية
لوكا ريفاس الرا ) ،(Luca Rivas Laraأستاذ في الجامعة الوطنية للتعليم عن بعد )،(UNED
اسبانيا
جواو فيتور رودريغز لوريرو ) ،(João Vitor Rodrigues Loureiroجامعة برازيليا ،برنامج
الماجستير في حقوق اإلنسان ،والبرازيل
انريكي سانتياغو روميرو ) ،(Enrique Santiago Romeroمحام ،أوروغواي
كارلوس إنريكي رويز فيريرا ) ،(Carlos Enrique Ruiz Ferreiraأستاذ العالقات الدولية
(التركيز على حقوق اإلنسان) ،جامعة والية بارايبا ،البرازيل
جوزيف شكال ) ،(Joseph Schechlaالمنسق ،شبكة حقوق األرض والسكن ،والتحالف الدولي
للموئل.؛ منسق البرنامج السابق ،المفوضية السامية لحقوق اإلنسان  -فلسطين ،ممثل المفوضية
السامية  -تونس ،وأستاذ مساعد ،قسم القانون ،الجامعة األمريكية في القاهرة ،مصر
مارثا ل شميدت ) ،(Martha L. Schmidtالمحامية والمستشارة ،الواليات المتحدة األمريكية
بيدرو إستفام سيرانو ) ،(Pedro Estevam Serranoأستاذ القانون الدستوري في الجامعة
الكاثوليكية تقوم تقنية ساو باولو ،البرازيل
حوان سورويتا ) ،(Juan Soroetaأستاذ القانون الدولي العام ،جامعة بالد الباسك ،إسبانيا
هارالد شتابل ) ،(Harald Stabellمحامي ،مع الحق في االجتماع في المحكمة العليا ،والنرويج
غيرهارت شتوبي ) ،(Gerhard Stubyأستاذ في جامعة بريمن ،ألمانيا
بينوش شموكلير ) ،(Beinusz Szmuklerرئيس المجلس االستشاري للرابطة الحقوقيين
األمريكية ،الرئيس السابق ،جمعية المحامين بوينس آيرس ،عضو مجلس ،القضاء الوطني في
األرجنتين
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بريت تيليه ) ،(Bret Thieleالمحامي الدولي لحقوق اإلنسان ،المدير التنفيذي المشارك للمبادرة
العالمية للبالحقوق االقتصادية واالجتماعية و ،الواليات المتحدة األمريكية
بابلو ديه ال فيغا ) ،(Pablo de la Vegaالمحامي والصحافي ،المنسق اإلقليمي لمنهاج البلدان
األمريكية لحقوق اإلنسان والديمقراطية والتنمية ) ،(PIDHDDاإلكوادور
بول ده ﭬارت ) ،(Paul de Waartاستاذ القانون الدولي  VUأمستردام ،عضو اللجنة المستقلة
لتقصي الحقائق في غزة إلى جامعة الدول العربية ،)4119( ،برئاسة جون دوغارد ،كرسي،
ديناميكية تقرير مصير اإلسرائيلية والفلسطينية والباحثون الغربيون  ،0993–0988هولندا
كارلوس سامورانو ) ،(Carlos Zamoranoرئيس الرابطة األرجنتينية لحقوق اإلنسان،
األرجنتين
ليزبيث زيغفيلد ) ،(Liesbeth Zegveldمحامية حقوق اإلنسان ،مؤسس ،مؤسسة نوهانوفيتش
هولندا

موافقات لتنظيمية :

فلسطين :

االئتالف األهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس

الحركة العالمية للدفاع عن األطفال  -فرع فلسطين
الضمير ،لدعم السجناء وجمعية حقوق اإلنسان

عدالة  -المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في إسرائيل
القدس ،عيادة حقوق اإلنسان ،جامعة القدس
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،غزة

مركز القدس للمساعدة القانونية و حقوق اإلنسان
مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،غزة

مساواة ،والمركز الفلسطيني الستقالل القضاء والمحاماة

المنظمة العربية لحقوق اإلنسان ،الناصرة
مؤسسة الحق ،رام اهلل

مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان
الدولية:

أمهات وعائالت األسرى والمفقودين ،أوروغواي

الجمعية الدائمة لحقوق اإلنسان) ،(APDHاألرجنتين

 الدولية،جمعية الحقوقيين األمريكية
 تركيا،جمعية القانون الدولي

 أوروغواي- SERPAJ خدمة السالم والعدالة
 تشيلي- SERPAJ خدمة السالم والعدالة

 كولومبيا- SERPAJ خدمة السالم والعدالة

(Liga Argentina por los Derechos del Hombre) الرابطة األرجنتينية لحقوق اإلنسان
(ELDH) الرابطة األوروبية للمحامين من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان العالمية

 إيطاليا،(Associazione Nazionale Giuristi Democratici) الرابطة الوطنية للحقوقيين الديمقراطيين
 الدولية، التحالف الدولي للموئل/ شبكة حقوق األرض والسكن
 الدولية،شبكة فلسطين للتحرك القانوني
 بلجيكا،شبكة المحامين التقدم

 الواليات المتحدة األمريكية،المبادرة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 المملكة المتحدة،المحامين لحقوق اإلنسان الفلسطينية
 الدولية،محكمة راسل

 اسبانيا،منتدى المحامين من اليسار

 المجلس االتحادي لنقابة المحامين البرازيلية،منسقية 'السالم في فلسطين

 الواليات المتحدة األمريكية،نقابة المحامين الوطنية
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