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 البند 7 - حالة حقوق اإلنسان في فلسطین واألراضي العربیة المحتلة األخرى

 مداخلة شفهیة مشتركة 1
 30 سبتمبر 2020

  ألقتها: نوریا أوزوالد
 شكًرا سیدتي الرئیسة،

"مأساة باعتباره المحتلة غزة في الوضع إلى باشیلیت میشیل السامیة المفوضة أشارت الجلسة، هذه بدایة االفتتاحي بیانها                   في
والموقعون المیزان مركز یؤكد وبدوره إنسانیة". 2 و"أعباء أعمق" "معاناة مواجهة في الفلسطینیون یستمر حیث                متصاعدة"،

  معه على أن الوضع في غزة متعمد، وأنه من صنع اإلنسان، وتنظمه الحكومة اإلسرائیلیة بإمعان.

معنى بكل اإلنسان صنع من كارثة "هذه المحتلة: الفلسطینیة األرض في اإلنسان حقوق بحالة المعني الخاص المقرر                   قال
والحصار، اإلغالق من عاًما 14 وبعد ذلك، من بدال ولكن السیاسیة". 3 اإلرادة توافرت إذا معالجتها "ویمكن وأضاف                   الكلمة"
قدرة تقیید عن كبیر بشكل أسفر الذي األمر غزة؛ على العقابیة اإلجراءات من إضافیة سلسلة الماضي 4 الشهر إسرائیل                    أطلقت
في الحق ذلك في بما األساسیة، السكان حقوق انتهاك من مزید ذلك أعقب وقد والكهرباء. المیاه إلى الوصول على                     السكان
القاسیة العقوبة أو المعاملة من الحمایة في والحق الصحة، في والحق الئق معیشي مستوى في والحق الصحي والصرف                    المیاه
غزة قدرة تقویض من مزید إلى أدى مما كوفید-19 جائحة تفشي مع اإلجراءات هذه تزامنت كما المهینة. أو الالإنسانیة                     أو

  على تنفیذ التدابیر الصحیة الدنیا األساسیة – مثل نظافة الیدین.

لحقوق السامیة المفوضة وكررت أشارت كما الدولي، القانون مع تتعارض عاًما 14 لمدة واإلغالق الحصار سیاسة                  إن
 اإلنسان، بل وتصل حد العقاب الجماعي غیر القانوني لملیوني شخًصا یستحقوا العدالة.

من وذلك غزة، قطاع في المتصاعدة لألزمة الجذریة األسباب معالجة إلى األعضاء والدول المجلس هذا المیزان مركز                   یدعو
العقاب أشكال كافة وإنهاء لغزة، القانوني غیر إلغالقها المشروط وغیر والفوري الكامل باإلنهاء إسرائیل مطالبة                 خالل
النطاق واسعة المنهجیة االنتهاكات على الدولیة والمحاسبة العدالة لتحقیق والسعي الفلسطینیین، على تفرضها التي                الجماعي

  لحقوق اإلنسان التي ترتكبها إسرائیل، وعلى الجرائم الدولیة الواضحة المرتكبة بحق الشعب الفلسطیني.

  مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، مركز المیزان لحقوق اإلنسان، المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان، مؤسسة الحق القانون من أجل اإلنسان،1
 ومركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي

اإلنسان،2 لحقوق السامیة المفوضة باشیلیت میشیل من مقدم بیان اإلنسان: حقوق حول العالمي التحدیث :2 البند اإلنسان، حقوق لمجلس 45 الـ الجلسة                        
  14 سبتمبر 2020.

سبتمبر3 1 اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم خبیر السالم، لتحقیق مسبق شرط غزة في األساسیة الحقوق احترام المحتلة: الفلسطینیة إسرائیل/األراضي                     
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26201&LangID=E    .2020 

    بین 13 و31 أغسطس 4.2020


