إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وتوصيات ندوة الج ـ ـ ـ ـ ــزائر الدولية
المنعقدة يوم  06و 07يوليو  2015من منظمة محامي الجزائر

حنن اجملتمعني على أرض اجلـ ـزائر من حقوقني وحمامني وقضاة وأساتذة باحثون وأطر من اجملتمع املدين من أجل مناقشة ودراسة معاناة
الشعب الفلسطيين جراء احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واللجوء إىل اهليئات القضائية الدولية املختصة،
وبعد الوقوف على خطورة اجلرائم املرتكبة يف ح الشعب الفلسطيين من اجارر وأعما عدائية ،وأما عجز املنوومة الدولية على إاجاد
حلو منصفة وعادلة متكن الشعب الفلسطيين من حتقي استقالله والعيش الكرمي كباقي شع ـ ــوب العال ــم وح الشعب الفلسطيين يف
املقاومة املشروعة للوصو إىل تقرير مصريه .
وأما انعد ا إرادة القوى العومى للتوجه إىل هيئـ ــات األمم املتحدة من أجل إلزا إسرائيل على احرتا حقوق الشعب الفلسطيـ ــين وسيادته
على أراضيه ،وعلى هذا األساس وبناء على ما سب فإننا ندين ونشجب ممارسات االحتال اإلسرائيلي اإلرهابية والوحشية.
وكمـا نؤكد مرة أخرى واجب التضامن الدويل امللٌح مع الشعب الفلسطيين ملا متثله من أمهية ألمن واستقرار العامل بأسره .
كما نلٌح على مسؤولية املنوومة الدولية من أجل اختاذ خطوات عملية للتدخل من أجل وضع حد ذات الصلة لسياسة
الالعقاب للجرائم املقرتفة من طرف الكيان اإلسرائيلي وشركائه املتورطني معه ضد الشعب الفلسطيين من أجل تطبي
قرارات األمم املتحدة رقم  1 - 2- 1و 4 – 9- 1و. )2، 4 ، 2
كما قررنا طبقا لقوانني ولوائح األمم املتحدة مواصلة النضا من أجل االعرتاف حبقوق الشعب الفلسطيين كشعب حي له أن تكون دولة
كشعب حي له أن تكون له دولة مستقلة متثله يف ااحمافل واملنومات الدولية ولذل قررنا إنشاء هيئة دولية استشارية مشرتكة من ااحمامني
و احلقوقني من أجل املسامهة يف اللجوء إىل اهليئات القضائية الدولية وخاصة ااحمكمة اجلنائية الدولية .
كما قررنا أيضا العمل على تشجيع و حتسيس املنومات الداعمة واملتضامنة مع القضية العادلة للشعب الفلسطيين .
وختاما نتقد بالشكر والعرفان ملنومة حمامي اجلزائر على استضافتها لندوتنا الدولية ومن خالهلا دولة اجلزائر قيادة وشعبا .
اجلزائر يومي 6 :و 7جوان 2015

