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ُتهدي البعثة الدائمة جلورجيا لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف حتياهتا إىل                 
لس حقوق اإلنسان، وتتشرف بأن ُتحيل طي هذه أمانة الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل التابع جمل

املذكرة الوثيقة املرفقة وتطلب تعميمها كوثيقة رمسية من وثائق جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية عشرة حتت 
  .٦البند 

 هـذه   املنظمات الدولية األخرى يف جنيـف     وتغتنم البعثة الدائمة جلورجيا لدى مكتب األمم املتحدة و          
ب من جديد ألمانة الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل التابع جمللس حقوق اإلنسان عن الفرصة لتعر
  .فائق تقديرها
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  املرفق

   من مشروع تقرير الفريق العامل املعين٨٦رد جورجيا على الفقرة 
  )A/HRC/WG.6/4/L.5( باالستعراض الدوري الشامل

االحتاد مدى وفاء   عامل املعين باالستعراض الدوري الشامل       استعرض الفريق ال   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٤يف  
  .حقوق اإلنسانيف جمال الروسي بالتزاماته 

 الذي قـدم التقريـر الـوطين لروسـيا          ، السيد كونوفالوف  ،وقد ذكر وزير العدل يف االحتاد الروسي      
)A/HRC/WG.6/4/RUS/1 (   ة يف جمال حقوق اإلنسان، وأن       التزاماً تاماً بتنفيذ التزاماهتا الدولي     ملتزمةأن روسيا

  .)٦الفقرة ( لالحتاد الروسي ة الوطنياتاملعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان هلا أسبقية على التشريع

ويف إطار عملية االستعراض، قدم ممثل جورجيا وفقاً للنظام الداخلي للفريق العامل املعين باالسـتعراض               
  مـن الوثيقـة    ٥٤الفقـرة   (ملوجهـة إىل وفـد االحتـاد الروسـي          الدوري الـشامل التوصـيات التاليـة ا       

A/HRC/WG.6/4/L.5:(  

أوسيتيا اجلنوبية يف جورجيا،    /أن جتلو روسيا على الفور عن أراضي أخبازيا ومنطقة تسخينفايل           - ١  
 تاللكسلطة قائمـة بـاالح    بااللتزامات اليت تقع على عاتقها      أن تفي    وإىل أن يتم جالؤها عن األراضي املعنية،      
  ؛مبوجب قواعد القانون اإلنساين الدويل

  أن متتثل امتثاالً تاماً للتدابري املؤقتة اليت اختذهتا حمكمة العدل الدولية؛  - ٢

الذي اعتمدتـه   ) ٢٠٠٩(١٦٤٨األحكام ذات الصلة الواردة يف القرار       عن حسن نية    أن تنفذ     - ٣
  اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا؛

الواقعة حتت احتالل القـوات     قسري جلوازات السفر الروسية يف األراضي       أن توقف التوزيع ال     - ٤
  واخلاضعة لسيطرهتا الفعلية؛املسلحة الروسية 

أو تنتهك حقوق اإلنسان جلميع الفئات اإلثنية،       /أن تضع حداً جلميع املمارسات اليت حتد من و          - ٥
 لسيطرة القوات املسلحة الروسية، مبا يف       ومعظمها من أصول إثنية جورجية، واليت حتدث على األراضي اخلاضعة         

ذلك على سبيل املثال ال احلصر حصول تلك الفئات على التعليم باللغة اجلورجية، وحرية تنقلـها، وحقهـا يف                   
  .اختيار مكان إقامتها

يرى االحتاد الروسي أن التوصيات      ":وقد رد اجلانب الروسي رمسياً على هذه التوصيات بالصيغة التالية         
 من التقرير ال متت بصلة للموضوع ألهنا ال متتثل ألساس االستعراض املنصوص عليه يف قرار     ٥٤دة يف الفقرة    الوار

 من الوثيقة   ٨٦الفقرة   ("‘بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة       ‘ ٥/١جملس حقوق اإلنسان    
A/HRC/WG.6/4/L.5.(  
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انب الروسي غري مناسب ويتعارض مع أهداف جملس حقوق         ورجي هذا التأكيد من اجل     اجلانب اجل  ويعترب
 واملنهجية اليت ترتكبها هـذه      اجلسيمةاإلنسان وآلية االستعراض الدوري الشامل ويهدف إىل تربير االنتهاكات          

  .التستر عليهاالدولة وإىل 

جلورجي  الصادر عن جملس حقوق اإلنسان، فإن اجلانب ا        ٥/١وحيث إن الوفد الروسي أشار إىل القرار        
  :الستعراضا لألسس اليت يقوم عليهايورد كذلك النص الكامل 

  :يلي جتري عملية االستعراض استناداً إىل ما  - ١

  ميثاق األمم املتحدة؛  )أ(

  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛  )ب(

  صكوك حقوق اإلنسان اليت تكون الدولة طرفاً فيها؛  )ج(

انب الدول، مبا يف ذلك تلك اليت تعهدت هبا عند تقـدمي            التعهدات وااللتزامات الطوعية من ج      )د(  
  .")اجمللس" إليه فيما بعد بعبارة يشار(ترشيحها لالنتخاب يف جملس حقوق اإلنسان 

وإضافة إىل ما َتقَدََّم، ونظراً ملا يتصف به القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين                  - ٢
زِّز لبعضه البعض، تراعى يف االستعراض أحكام القانون اإلنساين الـدويل           الدويل من طابع تكاملي ومترابط وُمعَ     

  .الواجبة التطبيق

  ميثاق األمم املتحدة  )أ(

  : من امليثاق، إن مقاصد األمم املتحدة هي١على النحو املنصوص عليه يف املادة 

تركة الفعالة ملنع األسباب حفظ السلم واألمن الدويل، وحتقيقاً هلذه الغاية تتخذ اهليئة التدابري املش  - ١
اليت هتدد السلم وإلزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغريها من وجوه اإلخالل بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية،               

ميثاق . (وفقاً ملبادئ العدل والقانون الدويل، حلل املنازعات الدولية اليت قد تؤدي إىل اإلخالل بالسلم أو لتسويتها
  )١- ١فصل األول، املادة األمم املتحدة، ال

ميتنع أعضاء اهليئة مجيعاً يف عالقاهتم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو اسـتخدامها ضـد                  - ٢
ميثـاق  ( .سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة 

  )٤- ٢األمم املتحدة، الفصل األول، املادة 

ويف هذه االتفاقية، ُتعّرف .  من تقريرها الوطين أهنا طرف يف اتفاقية شنغهاي٣٤صرح روسيا يف الفقرة وت
 بأهنا أي فعل يرمي عن طريق استخدام العنف إىل انتهاك سالمة أراضي دولة ما، مبا يف ذلك                  "الرتعة االنفصالية "

  .ذلك الفعل وحتضريه والتحريض عليهضم أي جزء من أراضي تلك الدولة، أو تفكيك دولة ما والتخطيط ل
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 على أنه فعل يرمي إىل االستيالء على السلطة أو االحتفاظ هبـا أو              "التطرف"ويف االتفاقية ذاهتا، ُيعّرف     
التعدي بوسائل العنف على األمن العام، مبا يف وكذلك ،  عن طريق استخدام العنفتغيري النظام الدستوري للدولة
  . غري شرعية، لألغراض اآلنفة الذكر واملشاركة فيهاذلك تنظيم تشكيالت مسلحة

وما دامت هذه حقيقة ال ميكن التغاضي عنها وهي أن روسيا خبرقها مليثاق األمم املتحدة فإهنا انتـهكت    
وترد أغلبية هذه االنتهاكات يف تقرير منظمة رصـد         . مجيع القواعد اآلنفة الذكر، فيحق جلورجيا تقدمي توصياهتا       

  :يلي الذي يشري بصفة خاصة إىل ما) Human Rights Watch(ن حقوق اإلنسا

أثبتت التحريات اليت قامت هبا منظمة رصد حقوق اإلنسان يف أوسيتيا اجلنوبيـة وجورجيـا وجـود                 "
انتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل ولقانون حقوق اإلنسان من جانب القوات الروسية وكذلك             

أغـسطس  /اليت تدعمها روسيا أثناء الرتاع الذي اندلع يف جورجيـا يف آب           ميليشيات أوسيتيا اجلنوبية    
عشوائية أثناء الرتاع قد أدى إىل بصورة  استخدام القوات الروسية للقوة وتشري التحريات إىل أن. ٢٠٠٨

وقد أدت اهلجمات الروسية بالذخائر العنقودية إىل قتل وجـرح         . مقتل وجرح مدنيني وتشريد الكثريين    
غري مستقرة متتلئ بالقنابل "  ألغاملحقو"، معرضة حياة مدنيني آخرين للخطر مبا خلفته وراءها مناملدنيني

  .الصغرية غري املنفجرة

وقد أطلقت القوات الروسية النار على قوافل لنقل مدنيني، فقتلت بعضهم وأصابت آخـرين              "
يف الوفاء بالتزاماهتـا    أيضاً  ية  وأخفقت القوات الروس  . كوهنم حاولوا الفرار من مناطق الرتاع     لجبروح  

 املتمثلة يف ضمان توفري احلماية للمدنيني يف املناطق اخلاضعة لـسيطرهتا            مبوجب القانون اإلنساين الدويل   
استهدفت مدنيني من أصل     اختطاف   عملياتهبجمات و ت امليليشيات اليت تدعمها روسيا      وقام. الفعلية

. عمدت إىل هنب القرى اجلورجية وإحراقهـا   كما،  همإىل مقتل  يف بعض احلاالت   إثين جورجي وأدت  
ويف الوقت نفسه، قامت قوات أوسيتيا      . مهلوتسببت هذه العمليات بتشريد عشرات اآلالف من مناز       

 شخصاً من أصول إثنية جورجية ١٥٠إىل جانب القوات الروسية بعمليات احتجاز تعسفي ملا يزيد على 
وهناك على األقل أربعة    . إنسانية ومهينة  املة وظروف احتجاز ال   ملعمما جعلهم مجيعاً تقريباً خيضعون      

  .".سجناء من سجناء احلرب قد تعرضوا للتعذيب وثالثة لإلعدام

  :وحثت منظمة رصد حقوق اإلنسان احلكومة الروسية على اختاذ التدابري التالية

أشخاص من أصل إثـين      مبن فيهم القيام علناً بتعزيز وتنفيذ حق مجيع املشردين بسبب الرتاع،            - ١
اذ تدابري أوسيتيا اجلنوبية والعيش فيها ساملني مكرمني، واخت/العودة إىل مساكنهم يف منطقة تسخينفايليف جورجي، 

  ؛لضمان إمكانية عودهتم

كفالة أن توفر القوات الروسية األمن جلميع األشخاص الذين يعيشون يف األراضـي اخلاضـعة                 - ٢
 على وجه التحديد، بوضع حد على الفـور         ،وأن تقوم . ض النظر عن انتمائهم اإلثين    للسيطرة الفعلية لروسيا بغ   

للهجمات املسلحة ولعمليات النهب اليت يقوم هبا نظام أوسيتيا اجلنوبية العميل ضد أشخاص مـن أصـل إثـين                
  جورجي يف مقاطعة أخالغوري يف أوسيتيا اجلنوبية؛
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الية يف مجيع انتهاكات القانون اإلنـساين الـدويل         ضمان إجراء حتقيقات تتسم بالشفافية والفع       - ٣
  وقانون حقوق اإلنسان على أيدي القوات الروسية وعمالئها ومساءلة مرتكيب هذه االنتهاكات؛

التعهد علناً بعدم استخدام الذخائر العنقودية أو إنتاجها أو االجتار هبا يف املستقبل واالنضمام إىل   - ٤
  اتفاقية الذخائر العنقودية؛

 املفوضة من االحتاد األورويب، مبا يف ذلك عن طريـق           ةالتعاون الكامل مع هيئة التحقيق الدولي       - ٥
توفري فرص وصول مجيع خرباء وموظفي التحقيق وصوالً كامالً بدون معوقات إىل منطقة تسخينفايل واتـصاهلم                

  جبميع األشخاص املعنيني وحصوهلم على املعلومات؛

إعادة النظر يف االعتراضات املقدمة على األنشطة اليت تضطلع هبا منظمة األمـن والتعـاون يف                  - ٦
ورجيا أوسيتيا اجلنوبية، جب  /أوروبا يف جورجيا، وتيسري عمليات الرصد اليت تقوم هبا املنظمة يف منطقة تسخينفايل            

 Up in flames, Humanitarian Law Violations and Civilian Victims in the. (هاإضافة إىل أجزاء أخرى من

Conflict over South Ossetia. HRW, January 2009.(  

  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  )ب(

وعلى النحـو املـشار إليـه يف        . أعلنت روسيا يف تقريرها أهنا دولة دميقراطية تقوم على سيادة القانون          
  .ن العاملي حلقوق اإلنسان من التقرير، أصبحت روسيا طرفاً يف اإلعال٦  الفقرة

  :وال تعترف روسيا من الناحية العملية بصحة املواد التالية من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

  ؛ياة واحلرية ويف األمان على شخصه اليت تنص على أن لكل فرد احلق يف احل٣املادة   - ١

  ؛و نفيه تعسفاًجزه أ اليت تنص على أنه ال جيوز اعتقال أي إنسان أو ح٩املادة   - ٢

  .اليت تنص على أنه ال جيوز جتريد أحد من ملكه تعسفاً) ٢(١٧املادة   - ٣

حقـوق  " ضـمان "زائفة تتمثل يف    قامت حتت غطاء حجة     نكر هي أن روسيا     واحلقيقة الواقعة اليت ال تُ    
ـ الاألراضي اجلورجية واحت  من أصل عرقي أخبازي وأوسييت بغزو       اإلنسان ملواطين جورجيا     ـ  هل ادت آالف  ا، وأب

. األشخاص من أصل إثين جورجي وجعلت قواعدها العسكرية تتمركز يف أراضي جورجيا بطريقة غري مشروعة              
  .هبتقت ممتلكاهتم وُنرِوقد عاىن مئات اآلالف من اجلورجيني من التطهري العرقي بإجالئهم عن موطنهم، وُح

ليس يف : يلي قوق اإلنسان اليت تنص على ما من اإلعالن العاملي حل٣٠وتتجاهل روسيا جتاهالً تاماً املادة 
ه على حنو يفيد انطواءه على ختويل أي دولة أي حق يف القيام بأي نشاط أو بأي         ليهذا اإلعالن أي نص جيوز تأو     

  .فعل يهدف إىل هدم أي من احلقوق واحلريات املنصوص عليها فيه

  :وتؤكد منظمة العفو الدويل هذه احلقيقة
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 /و الدولية أنه حصلت خالل الـرتاع الـذي انـدلع يف جورجيـا يف آب               ذكرت منظمة العف    - ١
 حوادث قصف عشوائي قامت به القوات الروسية، مستخدمةً يف ذلك ذخائر من بينها القنابل               ٢٠٠٨  أغسطس

كما وردت تقارير مفادها أن القوات الروسية تعمدت خالل هذا          . العنقودية، يف مناطق يوجد هبا أيضاً مدنيون      
وزعمت منظمة العفو الدولية أن السلطات الروسية مل تراقب مجاعاهتا . استهداف املدنيني أثناء أعمال القتالالرتاع 

وزعمت منظمة العفو الدولية كذلك أن . شبه العسكرية غري النظامية العاملة يف املناطق اخلاضعة للسيطرة الروسية
استهدفت إثنياً املدنيني اجلورجيني يف القرى اليت كانت        كثرياً من عمليات اجلماعات شبه العسكرية غري النظامية         

  ).A/HRC/WG.6/4/RUS/3 من الوثيقة ١٦الفقرة (خاضعة للسيطرة اإلدارية اجلورجية قبل نشوب الرتاع 

وزعمت منظمة العفو الدولية أن تدمري اجلماعات شبه العسكرية غري النظامية للممتلكات املدنية   - ٢
 كان جيري يف بعض األحيان يف حـضور القـوات           ٢٠٠٨أغسطس  /لع يف جورجيا يف آب    أثناء الرتاع الذي اند   

وقالت املنظمة إن اهلواجس األمنية املتواصلة وتدمري مساكن اجلورجيني املشردين          . الروسية حسبما تفيده التقارير   
 مــن الوثيقــة ٥٦الفقــرة (أمــران ســيعيقان إعمــال حقهــم يف عــودة آمنــة ودائمــة إىل ممتلكــاهتم 

A/HRC/WG.6/4/RUS/3.(  

   الدولة طرفاً فيهاُتعدُّصكوك حقوق اإلنسان اليت   )ج(

 لالستعراض هو العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، بوصفه صكاً حلقوق ةس الرئيسيإن األس
،كما فسرهتا   العهد  من ٢وحتدد املادة   . طرفاً فيه أيضاً  ) أي االحتاد الروسي  ( الدولة قيد االستعراض     ُتعدُّاإلنسان  

ن إمن حيـث    الدولة يف جمال حقوق اإلنسان      التزامات  ،  ٣١اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم         
وقد أصبح احترام حقوق . الدولة متارس اختصاصها القضائي على اإلقليم حىت مبا يتجاوز اإلقليم اخلاضع لسيادهتا    

ل السلطة القائمة باالحتالل مقبوالً على نطاق واسع يف جملس حقوق اإلنسان اإلنسان داخل األراضي احملتلة من قب
 وهذا مثال ُيلزم االحتاد الروسي بأن يطبـق قواعـد    ،وكذلك يف هيئات معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       

  . الوطينالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف معاملة غري املواطنني خارج اإلقليم

وإضافة إىل ذلك، يعترب الطابع التكميلي للقانون اإلنساين الدويل تعزيزاً للقاعدة اليت تلزم أي سلطة قائمة 
  .باالحتالل باحترام النظام العام واحلفاظ على سالمة السكان احملليني

لـذي  وروسيا طرف يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وهي على النحو ا              
  .أعلنته تتعاون بنشاط مع املؤسسات واآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان، وبوجه خاص جملس أوروبا

وفيما خيص االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، الحظت جلنة القـضاء علـى                
اليت ميلكها جورجيون وطلبات    التمييز العنصري بقلق التقارير الواردة بشأن عمليات تفتيش املؤسسات التجارية           

الشرطة احلصول على قوائم بأمساء الطالّب اجلورجيني، وعمليات التحقق من اهلوية، وتـدمري وثـائق اهلويـة،                 
إنسانية، وعمليات الترحيل بإجراء مبسَّط وغري ذلك من اإلجراءات القمعية اليت اختذت             واالحتجاز يف ظروف ال   

 مـن الوثيقـة     ٦١الفقـرة    (٢٠٠٦ أصل إثـين جـورجي يف عـام          يف حق مواطنني جورجيني وأشخاص من     
A/HRC/WG.6/4/RUS/2.(  
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 حكمها بشأن طلب حتديد ، وهي اجلهاز القضائي الرئيسي لألمم املتحدة،وأصدرت حمكمة العدل الدولية
كال التمييـز   بقضية تطبيق االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أش       التدابري املؤقتة الذي قدمته جورجيا فيما يتعلق        

  .)جورجيا ضد االحتاد الروسي(العنصري 

  :وقضت احملكمة يف حكمها مبا يلي

إذ تذكر الطرفني مبا عليهما من واجب االمتثال اللتزاماهتما مبوجب االتفاقية الدولية للقـضاء              "
  على مجيع أشكال التمييز العنصري،

  : إىل التدابري املؤقتة التاليةتشري

  :أوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا واملناطق اجملاورة يف جورجيا القيام مبا يليعلى كال الطرفني داخل 

شـخاص أو   أييز عنصري ضد أشخاص أو مجاعـات        االمتناع عن أي فعل ينم عن مت        )١(
  مؤسسات،

الدفاع اإلحجام عن تشجيع التمييز العنصري الذي ميارسه األشخاص أو املنظمات أو              )٢(
  دعمه،   أوعنه

 وسعهما مىت وحيثما أمكن ذلك لضمان عدم التمييز بـسبب األصـل             بذل كل ما يف     )٣(
  اإلثين،  القومي أو

  أمان الفرد على شخصه؛  ‘١‘

  حق األشخاص يف حرية التنقل واإلقامة داخل حدود الدولة؛  ‘٢‘

  محاية ممتلكات املشردين والالجئني؛  ‘٣‘

ؤسـسات العامـة   بذل كل ما يف وسعهما لضمان أال تشارك السلطات العامـة أو امل            )٤(
اخلاضعة لسيطرهتما أو لنفوذمها يف أفعال التمييز العنصري ضد أشخاص أو جمموعات من األشخاص أو               

  مؤسسات،

وجيب على كال الطرفني تيسري املساعدة اإلنسانية لدعم احلقوق اليت يتمتع هبا السكان احملليون              
ناع عن فرض أي معوقـات      نصري، واالمت مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز الع        

  ".على وصوهلا

  :يلي وفيما خيص جملس أوروبا تديل اجلمعية الربملانية هلذه املنظمة مبا

  :مبا يليالقيام تناشد اجلمعية روسيا وسلطات األمر الواقع يف أوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا "
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ليس يف  اليت متارسها   الواقع  سلطة األمر   مة وأمن مجيع األشخاص اخلاضعني ل     كفالة سال   ١- ٢٥
أوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا فحسب بل أيضاً يف األراضي احملتلة مبقاطعة أخـالغوري وبرييفـي ويف وادي                

  كودوري؛

تفضي إىل إجبار األشخاص على الرحيل عن ديارهم      أخرى   تدابري   أيةضمان عدم اختاذ      ٢- ٢٥
  طنهم مما يسهم يف التطهري العرقي؛اومو

 اخلروج على القانون املستمرة ومنعها واحلماية منـها، مبـا يف ذلـك              حلالة وضع حد   ٣- ٢٥
االعتداءات البدنية، والسطو، والتخويف، والتحرش، والنهب، واالختطاف، وحرق املمتلكات وتدمريها، 

  ومقاضاة مجيع املتورطني يف تلك األفعال؛

تحدة يف جورجيا، مبا يف ذلك      مراقيب األمم امل  دعم إسناد والية جديدة ومعززة إىل بعثة          ٤- ٢٥
الضطالع من االرصد التابعة لالحتاد األورويب  بعثة ومتكنييف أخبازيا، وإن أمكن أيضاً، يف أوسيتيا اجلنوبية 

  ).، اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا)٢٠٠٩(١٦٤٨القرار . ("مبهمتها

ك اليت تعهدت هبـا عنـد تقـدمي         التعهدات وااللتزامات الطوعية من جانب الدول، مبا يف ذلك تل           )د(
  ا لالنتخاب يف جملس حقوق اإلنسانترشيحه

مل تقطع روسيا على نفسها أي تعهدات أو التزامات عندما أصبحت عضواً يف جملس حقوق اإلنـسان،                 
 جملـس   قرارمن االستعراض املنصوص عليه يف      ) د(عترب توصيات جورجيا متعارضة مع الفقرة       جيب أال تُ   ولذلك

  .٥/١ سانحقوق اإلن

ورجي أن توصياته مطابقة ألساس االستعراض الدوري الشامل وأن         ما تقدم يعترب اجلانب اجل     على   وبناًء
 الدولة تبسط يف الواقع سيطرهتا الفعلية على إقليم جورجيا          هفهذ. تأكيد اجلانب الروسي ال أساس له من الصحة       

 الدويل، وهي خترق بعملية االحتالل مجيع املعايري األساسية املعترف به دولياً مبا خيالف مجيع معايري ومبادئ القانون
  .لقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين

 -  -  -  -  -  
  


