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  2014كانون األول/ديسمبر   3- 2إشبيلية،     

  إعالن الزيتون    

حنــن، ممثلــو املــدن واحلكومــات احملليــة ومنظمــات اتمــع املــدين، وقــد اجتمعنــا يف إشــبيلية   - 1
يف إطــــــار املــــــؤمتر الــــــدويل للحكومــــــات احملليــــــة ومنظمــــــات اتمــــــع املــــــدين املعــــــين بــــــدعم حقــــــوق 

دلســي للبلــديات والتضــامن الــدويل، وجلنــة األمــم املتحــدة الفلســطينيني، الــذي نظمــه الصــندوق األن
املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غـري القابلـة للتصـرف، ومنظمـة املـدن واحلكومـات احملليـة 

  املتحدة، وحكومة األندلس احمللية، بالتعاون مع برملان األندلس، حيث انعقد املؤمتر:

) وعلــــــى النكبــــــة II( 181ار األمــــــم املتحــــــدة عامــــــاً علــــــى اعتمــــــاد قــــــر  67بعــــــد مــــــرور   - 2
عامــاً علــى توقيــع اتفاقيــات أوســلو، ومبناســبة الــذكرى العاشــرة لفتــوى  21الفلســطينية؛ وبعــد مــرور 

حمكمــــة العـــــدل الدوليــــة بشـــــأن اجلــــدار والـــــيت تتــــزامن مـــــع الســــنة الدوليـــــة للتضــــامن مـــــع الشـــــعب 
  )؛2014الفلسطيين (

روط حلقــوق الشــعب الفلســطيين غــري القابلــة للتصــرف، وإذ نؤكــد جمــدداً دعمنــا غــري املشــ  - 3
وهــي حقــه يف تقريــر املصــري، واحلــق يف االســتقالل الــوطين والســيادة، وحــق الالجئــني الفلســطينيني 
يف العـــودة إىل ديـــارهم وممتلكـــام ويف تعويضـــات عـــن املمتلكـــات للـــذين يقـــررون عـــدم العـــودة إىل 

  لكات، وفقًا لقرارات األمم املتحدة والقانون الدويل؛ديارهم، وعن اخلسائر أو األضرار يف املمت

وإذ نؤكــد جمــدداً القــانون العــريف واملعــايري املنصــوص عليهــا يف ميثــاق األمــم املتحــدة، الــيت     - 4
حتظـــــر االســـــتيالء علـــــى األراضـــــي بـــــالقوة، واإلعـــــالن العـــــاملي حلقـــــوق اإلنســـــان، وميثـــــاق احلقـــــوق 

  ترينا الوطنية؛األساسية لالحتاد األورويب ونصوص دسا

وإذ يثري جزعنـا اسـتمرار تـدهور الوضـع يف القـدس، واسـتمرار جـري الفلسـطينيني وانتهـاك   - 5
حقــوقهم األساســية، وتصــاعد عنــف املســتوطنني واســتفزازام ضــد األمــاكن املقدســة، والســيما يف 

  حميط حرم املسجد األقصى؛

وفعاليـــة املؤسســـات الـــيت كـــان ينبغـــي أن  وإذ نـــدعو إىل زيـــادة فعاليـــة الدبلوماســـية الدوليـــة    - 6
  تضع حداً هلذه املأساة؛

 2 205وإذ نــــدين اهلجــــوم األخــــري علــــى قطــــاع غــــزة، الــــذي أســــفر عــــن مقتــــل حــــوايل     - 7
فلســــطيين، وتــــدمري البنيــــة التحتيــــة املدنيــــة  500 000أشــــخاص، رُبعهــــم مــــن األطفــــال، ونــــزوح 

  احليوية؛

اإلســــرائيلية غــــري القانونيــــة يف األرض الفلســــطينية  وإذ نــــدين اســــتمرار توســــع املســــتوطنات    - 8
  احملتلة، على الرغم من نداءات اتمع الدويل املتكررة لوضع حد هلذه املمارسة؛
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وإذ نشــــــري إىل املالحظــــــات اخلتاميــــــة للجنــــــة املعنيــــــة بالقضــــــاء علــــــى التمييــــــز العنصــــــري:     - 9
 33و  23و  22الفقــرات  ،2007آذار/مــارس  9، املؤرخــة CERD/C/ISR /CO/13إســرائيل، 

 11، الفقـــــرات 2012آذار/مـــــارس  9، املؤرخـــــة CERD/C/ISR/ CO/14-16؛ و35و  34و 
، والـيت تـدعو إسـرائيل إىل وضـع حـد جلميـع السياسـات واملمارسـات الــيت 27إىل 24ومـن  15 و

  من االتفاقية، اليت حتظر التفرقة العنصرية والفصل العنصري؛ 3تنتهك أحكام املادة 

وإذ نشــري إىل االســتنتاجات الــيت توصــلت إليهــا حمكمــة "راســل" مــن أجــل فلســطني عــن     - 10
تواطـــأ االحتـــاد األورويب والواليـــات املتحـــدة وجملـــس األمـــن وشـــركات دوليـــة يف انتهاكـــات إســـرائيل 

  للقانون الدويل؛

الـيت وإذ نشري إىل املمارسـات اجليـدة للحكومـات احملليـة وحنتفـي ـا، مـن قبيـل اخلطـوات    - 11
بلديـــة يف األنـــدلس وكاتالونيـــا تأييـــداً للحملـــة الداعيـــة إىل مقاطعـــة إســـرائيل  16اختـــذا أكثـــر مـــن 

وســحب االســتثمارات منهــا وفــرض جــزاءات عليهــا، وقــرار جملــس ليســرت مبقاطعــة مجيــع منتجــات 
 Elbitاملســــتوطنات، وقــــرار حكومــــة ريــــو غرانــــدي دو ســــول بتعليــــق مــــذكرة التفــــاهم مــــع شــــركة 

Systemsوالعديد من املبادرات األخرى يف مجيع أحناء العامل؛ ،  

ــــة إىل إــــاء االحــــتالل   - 12 ــــد لتحركــــات منظمــــات اتمــــع املــــدين الرامي ــــأثري املتزاي وإدراكــــاً للت
اإلسـرائيلي، مثـل احلملـة الداعيـة إىل مقاطعـة إســرائيل وسـحب االسـتثمارات منهـا وفـرض جــزاءات 

  عليها؛

الــدويل املتزايــد بالدولــة الفلســطينية وبــاجلهود الفلســطينية املســتمرة، وإذ نرحــب بــاالعرتاف     - 13
الـــيت حتظـــى بـــدعم غالبيـــة متزايـــدة مـــن البلـــدان والراميـــة إىل إشـــراك جملـــس األمـــن وهيئـــات األمــــم 

  املتحدة األخرى؛

  وإذ نأخذ يف االعتبار التبادل الطويل واملتحمس لوجهات النظر خالل هذين اليومني؛     - 14

  دعو:فإننا ن

االحتـــــاد األورويب والـــــدول األعضـــــاء فيـــــه إىل الوفـــــاء بالتزاماتـــــه مبوجـــــب القـــــانون الـــــدويل،   •  
بشــأن اجلــدار،  2004حســبما ورد يف الفتــوى الصــادرة عــن حمكمــة العــدل الدوليــة عــام 

وذلـــك عـــن طريـــق عـــدم املســـاعدة لإلبقـــاء علـــى الوضـــع غـــري القـــانوين الناشـــئ عـــن خـــرق 
 أي عــون أو مســاعدة لــذلك الوضــع، وإىل االضــطالع بــدور القــانون الــدويل وعــدم تقــدمي

أكـــرب يف ضـــمان املســـاءلة واختـــاذ خطـــوات ملموســـة لتنفيـــذ األحكـــام ذات الصـــلة حبقـــوق 
  اإلنسان يف اتفاقيات الشراكة املربمة مع إسرائيل؛
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كافـــة الـــدول األعضـــاء يف األمـــم املتحـــدة إىل االرتقـــاء إىل مســـتوى مبـــادئ ميثـــاق األمـــم   •  
دة، وذلك بإـاء دعمهـا السياسـي واالقتصـادي النتهاكـات إسـرائيل للقـانون الـدويل املتح

  ومساءلتها قانونيًا على جرائمها عن طريق آلياا اخلاصة والدولية؛

مجيـــع فئـــات اتمـــع الـــدويل، مبـــا يف ذلـــك احلكومـــات احملليـــة واتمـــع املـــدين، إىل حشـــد   •  
املفـــروض علـــى قطــاع غـــزة، واملطالبــة بوضـــع حـــد التأييــد وممارســـة الضــغط إلـــاء احلصــار 

لالســـتخدام التعســـفي وغـــري املشـــروع لالعتقـــال اإلداري وبـــإطالق ســـراح مجيـــع الســـجناء 
السياســــيني الفلســــطينيني، ودعــــم قضــــايا مــــن مجلتهــــا احلملــــة الدوليــــة الــــيت حتمــــل شــــعار: 

  .”احلرية ملروان الربغوثي وكافة األسرى الفلسطينيني“

ليــــة إىل تطــــوير عالقاــــا وتعزيزهــــا مــــع البلــــديات الفلســــطينية عــــن طريــــق احلكومــــات احمل  •  
التبـــــــادل التعليمـــــــي واالقتصـــــــادي واالجتمـــــــاعي والسياســـــــي والثقـــــــايف وتبـــــــادل الشـــــــباب 
واإلعالميـــني واخلـــرباء علـــى حنـــو مســـتدام، وتوقيـــع املزيـــد مـــن اتفاقيـــات التوأمـــة معهـــا، مـــع 

  الرتكيز على املنطقة (ج) والقدس.

ـــة العقبـــات الـــيت املؤسســـا  •   ت الدوليـــة واألوروبيـــة والوطنيـــة إىل تعزيـــز دبلوماســـية املـــدن وإزال
  تُعّقد تطوير التعاون الالمركزي.

احلكومـــات احملليـــة إىل االلتـــزام باالســـتثمار املســـؤول عـــن طريـــق االمتنـــاع عـــن التعاقـــد مـــع   •  
تســـتفيد منـــه  اجلهـــات وعـــدم إبـــرام اتفاقيـــات التوأمـــة مـــع املـــدن الـــيت تـــدعم االحـــتالل أو

  تنتهك ما يرتبط به من حظر مبوجب القانون الدويل؛  أو

منظمــــات اتمــــع املــــدين إىل ممارســــة الضــــغط علــــى حكوماــــا احملليــــة والوطنيــــة حملاســــبة   •  
إســــرائيل والشــــركات املتواطئــــة مــــع انتهاكاــــا للقــــانون اإلنســــاين الــــدويل والقــــانون الــــدويل 

  حلقوق اإلنسان؛ 

إىل اعتمــاد سياســة وآليــة مشــرتيات مبــدئيتني مســؤولتني أخالقيــاً وشــفافتني األمــم املتحــدة   •  
للتعاقـــد مـــع الشـــركات، علـــى ســـبيل املثـــال يف إعـــادة إعمـــار غـــزة، َتســـتبعدان مـــن مجيــــع 
العطــاءات أي أطــراف، إســرائيلية وغريهــا، متواطئــة مــع االحــتالل اإلســرائيلي وانتهاكــات 

  .حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدويل

  

* * *  


