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السيد الرئيس،
هـ ـ ه املدالل ــة الشـ ـ اية املش ـ ر ة يق ــدماا مر ــق الق ــاهرة لدراس ــاو حق ــوق اإلنس ــان و ب ــدي  - -ا رك ززقارفل ز ز ي
ا اطنة و ارالجئل و مر ق امليزان لحقوق اإلنسان و مؤسسة الحق ،فضال عن أربعة منظماو فلسطينية ألرى1.

ص ززسدق ةز ز

نتقدم به ه املداللة تـ ير عاجـ للمجلـس حـو مـا يواجاـ املـدافعون ال لسـطينيون عـن حقـوق اإلنسـان ،ممـن يسـعون لتحقيـق
املســاةلة عــن الجـرائم الجســيمة ،وإنهــاة نظــام اتحــتال العســير و ـ األمــد ،بمــا ـ وذلـ املطالبــة باملقا عــة وســح اتســمامار
وفرض العقوباو ،وال ين يتعرضون لهجماو لطيرة ،تتضمن تهديداو بالقت .
ورغــم أن الهجــوم ع ـ املنظمــاو الحقوقيــة والحقــوقيين ال لســطينيين لــيس بــاألمر الجديــد؛ إت أن ه ـ ه الهجمــاو تقايــدو ـ اةونــة
األليرة ع نحو ماير للقلق ،وبلغت درجة متقدمة من اتستهداف التقني الشخص ي.
تستمر إسرائي  ،الدولة القائمة ع اتحتال  ،رفض التعـاون مـآ يليـاو األمـم املتحـدة اةختل ـة ،بينمـا ت زايـد و ـةة وحـدة انتهااـاو
الق ــانون ال ــدو ـ ـ األرض اةحتل ــة يوم ــا يع ــد ي ــوم .و ـ ـ الوق ــت ن سـ ـ  ،تمضـ ـ ي إسـ ـرائي ب ــال ه ــوادة ـ ـ سياس ــة ض ــم وتجقئ ــة األرض
ال لسطينية اةحتلة ،مما يؤد لتضييق املساحة ع ال لسطينيين ،وتوسيآ املستو ناو.
و ـ ســياق مت ـ  ،تت ــاعد سياســاو العقــا الجمــا بحــق ال لســطينيين ،بمــا ـ ذل ـ القت ـ لــار نطــاق القــانون ،واتعتقــاتو
ً
الجماعية ،فضال عن اتنتهاااو املستمرة للحقوق املدنية والسياسية واتجتماعية واتقت ادية والاقافية األساسية.
ومن ـ مطل ــآ  ،2015يتع ــرض ممال ــو منظم ــاو حقوقي ــة رائ ــدة -تس ــيما املتواج ــدين ـ أوروب ــا ومت ــاي عم ـ ميت ـ امل ــد الع ــام ـ ـ
اةحيمــة الجنائيــة الدولي ـة وتحقيقات ـ األولي ـة حــو الوضــآ ـ األرض ال لســطينية اةحتل ـة -لتهديــداو شخ ــية بالقت ـ  ،فضــال عــن
تهديد أفراد أسرهم بالقت أو بممارساو ألرى لل رهي والتضييق.
 1هذه المداخلة الشفهية صادرة عن المنظمات التالية :مؤسسة الضمير لرعاية األسير و حقوق اإلنسان ، : ،ومؤسسة الحق ،ومركز
الميزان لحقوق اإلنسان ،و بديل -المركز الفلسطينى لمصادر حقوق المواطنة و الالجئين ،و حركة المقاطعة و سحب اإلستثمارات و
فرض العقوبات ،،ـو مركز العمل المجتمعي في القدس ،و االئتالف االهلي للحقوق الفلسطينية في القدسومركز القاهرة لدراسات حقوق
اإلنسان.

ه ـ ه الت ــرفاو وغيره ــا ت ــةت ـ س ــياق الحمل ــة الشرس ــة الت ــي تش ــاها الح وم ــة اإلس ـرائيلية لقم ــآ العمـ ـ ال ع ــا م ــن أج ـ حق ــوق
ال لسـطينيين ،و تتضـمن اســتهداف مـدافعين فــاعلين حر ـة املقا عــة وسـح اتســمامار وفـرض العقوباو،باإلضــافة إ ـ اســتهداف
النشــطاة ب ـالحمالو الشــعبية ـ األرض ال لســطينية اةحتلــة مــن لــال اتعتقــا  ،املنــآ مــن الس ـ ر  ،وحمــالو المشــاير والتحــر ض
املنظمة ،والتي يشارك فيها بار املسئولين الح ومة اإلسرائيلية.
إن ش ــجاعة امل ــدافعين ع ــن حق ــوق اإلنس ــان ال لس ــطينيين ـ ف ــحام لج ـرائم اتح ــتال وس ــعيهم لتحقي ــق العدال ــة ،ت ي ــرض أن
تقاب ب مت اةجتمآ الدو .
فاـ ـ ه الهجم ــاو الت ــي يتع ــرض لا ــا امل ــدافعون ع ــن حق ــوق اإلنس ــان تب ــد أن تحظـ ـ بتحقي ــق ج ــد  ،باعتباره ــا ج ــقة م ــن الحم ــالو
اتنتقامية من الحقوقيين جراة تعاونهم مآ يلياو األمم املتحدة لحقوق اإلنسان وغيرها من مؤسساو املساةلة الدولية.
شيرا السيد الرئيس.

