
 

 

 

 33 باألمم املتحدة: الجلسة الـ مجلس حقوق اإلنسان

 شفهية مشتركة مداخلة -عام: نقاش 7البند 

ا ركزززززق ارفل ززززز ي    -بزززززد  و   ،مركزززززق ا لزززززاا    ةزززز   ا   زززززس   و  ،  مؤا زززززة ا  ززززز و   ، كززززق ارةزززززسار  ردقاازززززس   ةززززز   ا   ززززس مر 

  صسدق  ة   ا  اطنة و ارالجئل 

 2016سبتمبر  23

 دى عوض: نقدمتها

 

 السيد الرئيس،

ا ركززززق ارفل زززز ي    صززززسدق  ةزززز    - -بــــدي  و لدراســــاو حقــــوق اإلنســــان مر ــــق القــــاهرةيقــــدماا  ةشــــ ر الشــــ اية امل داللــــةامل ههــــ 

 1.منظماو فلسطينية ألرى  ةأربع، فضال عن الحقمؤسسة  ولحقوق اإلنسان  امليزانمر ق  و ا  اطنة و ارالجئل 

 يسـعون لتحقيـق ممـن ،عـن حقـوق اإلنسـان ل لسـطينيون ان املـدافعو  حـو  مـا يواجاـ  لمجلـسلير عاجـ   تـ   داللةامل هنتقدم به 

اتســمامار ســح  و املقا عــة املطالبــة ب ذلــ  و  بمــا  ــ   ،األمــدنظــام اتحــتال  العســير   و ــ   وإنهــاة ،جســيمةال لجــرائما عــن املســاةلة

 .يداو بالقت تهد تتضمنهجماو لطيرة، ل ون يتعرض وال ين ،وفرض العقوباو

 ـــ  اةونـــة  تقايــدوإت أن هـــ ه الهجمـــاو ؛ بـــاألمر الجديــد لـــيس ال لســطينيينوالحقـــوقيين  املنظمــاو الحقوقيـــةأن الهجـــوم ع ـــ  ورغــم 

 .الشخص ي   التقنياتستهداف من تقدمة مدرجة  بلغتو  ،ماير للقلق ع   نحواألليرة 

 وحـدة انتهااـاو و ـةة بينمـا ت زايـد ،لتعـاون مـآ يليـاو األمـم املتحـدة اةختل ـةارفض ،    اتحتال ع   القائمة  لدولةسرائي ، اإتستمر 

إســـــرائي  بـــــال هــــوادة  ـــــ  سياســـــة ضـــــم وتجقئـــــة األرض مضـــــ ي ت ،ن ســــ  ـــــ  الوقـــــت و يومــــا يعـــــد يـــــوم. اةحتلـــــة األرض ـــــ   القــــانون الـــــدو  

  ناو. ل لسطينيين، وتوسيآ املستو ع   ا تضييق املساحةلمما يؤد  ال لسطينية اةحتلة، 

 قـــانون، واتعتقـــاتوالقتـــ  لـــار  نطـــاق ال، بمـــا  ـــ  ذلـــ  ال لســـطينيينبحـــق  جمـــا  العقـــا  ال ـــاعد سياســـاو تتو ــ  ســـياق مت ـــ ، 

 عن ،الجماعية
ً
 لحقوق املدنية والسياسية واتجتماعية واتقت ادية والاقافية األساسية.ل او املستمرةنتهااات  فضال

املــــد   العــــام  ــــ  ميتــــ   عمــــ متــــاي   و  ــــ  أوروبــــا  يناملتواجــــد تســــيما -رائــــدة حقوقيــــة منظمــــاو ممالــــويتعــــرض ، 2015 ومنــــ  مطلــــآ

شخ ـــية بالقتـــ ، فضـــال عـــن  لتهديـــداو -ةال لســـطينية اةحتلـــ لوضـــآ  ـــ  األرضا ة حـــو  األوليـــوتحقيقاتـــ   ةحيمـــة الجنائيـــة الدوليـــاة

 .والتضييق ممارساو ألرى لل رهي ب بالقت  أو أسرهم فرادتهديد أ

                                                           
مركز و ،الحقمؤسسة و، : هذه المداخلة الشفهية صادرة عن المنظمات التالية: مؤسسة الضمير لرعاية األسير و حقوق اإلنسان،  1 

و حركة المقاطعة و سحب اإلستثمارات و ، المركز الفلسطينى لمصادر حقوق المواطنة و الالجئين -بديل و ،الميزان لحقوق اإلنسان
ومركز القاهرة لدراسات حقوق االئتالف االهلي للحقوق الفلسطينية في القدسو ، مركز العمل المجتمعي في القدس و،ـفرض العقوبات ،

 اإلنسان.



حقــــوق العمــــ  ال عــــا  مــــن أجــــ  لقمــــآ تشــــاها الح ومــــة اإلســــرائيلية  التــــي شرســــةالحملــــة ال تــــةت   ــــ  ســــياق وغيرهــــا هــــ ه الت ــــرفاو  

اســتهداف   باإلضــافة إ ـ  ،عــة وسـح  اتســمامار وفـرض العقوباواملقا  حر ـةمـدافعين فــاعلين اســتهداف و تتضـمن   ال لسـطينيين،

 حــر ضتوال مشــايرالحمــالو  ، و املنــآ مــن الســ ر مــن لــال  اتعتقــا ،   ل لســطينية اةحتلــة ــ  األرض ا الشــعبية الحمالو النشــطاة بــ

    الح ومة اإلسرائيلية.   املسئولين يشارك فيها  بار، والتي نظمةامل

أن ي  ــــرض ت  ، العدالــــة لتحقيــــق وســــعيهم ن  ــــ  ف ـــحام لجــــرائم اتحــــتال  يعــــن حقــــوق اإلنســــان ال لســــطيني عينإن شـــجاعة املــــداف

  مت اةجتمآ الدو  . قاب  بت

حمـــــالو جـــــقة مـــــن الباعتبارهـــــا  ،تحقيـــــق جـــــد تحظـــــ  بتبـــــد أن  ن عـــــن حقـــــوق اإلنســـــاناملـــــدافعو  التـــــي يتعـــــرض لاـــــاالهجمـــــاو  فاـــــ ه 

 مآ يلياو األمم املتحدة لحقوق اإلنسان وغيرها من مؤسساو املساةلة الدولية.من الحقوقيين جراة تعاونهم  نتقاميةات 

 يس. شيرا السيد الرئ


