
 

 

 مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة: الجلسة الـ 45
 البند 7 - حالة حقوق اإلنسان في فلسطین واألراضي العربیة المحتلة األخرى

 مداخلة شفهیة مشتركة 1
  30 سبتمبر 2020

 ألقتها: نوریا أوزوالد
 شكًرا سیدتي الرئیسة،

للعدالة الساعین أولئك إسكات سیاسة العنصري- للفصل نظامها على للحفاظ -كأداة عدواني بشكل إسرائیل اتبعت                 لقد
اإلنسان حقوق عن المدافعین استهداف وكان الفلسطیني. الشعب بحق المرتكبة االنتهاكات على والمحاسبة               للضحایا
العقاب، من إسرائیل إفالت یستمر وبینما المدني. المجتمع مساحة لتقلیص إسرائیل المحاوالت من أساسًیا                جزًءا
و الترحیل ، اإلقامة وإلغاء السفر وحظر التعسفیة واالعتقاالت بالقتل التهدیدات من الفلسطینیون المدافعون              یعاني

  فضًال عن تكتیكات ترهیب أخرى تهدف إلى قمعهم والهیمنة علیهم ونزع شرعیة عملهم.

مؤسسة لدى المحامي حموري، صالح الفلسطیني/الفرنسي الحقوقي المدافع تلقى الشهر، هذا من مبكر وقت                في
تعتزم اإلسرائیلیة السلطات بأن رسمًیا إخطاًرا عاًما، 35 العمر من والبالغ اإلنسان وحقوق األسیر لرعایة                 الضمیر
منعت قد إسرائیل وكانت إسرائیل. لدولة الوالء" "عدم جریمة ُیدعى ما بسبب القدس في الدائمة إقامته                  إلغاء
إلسا الفرنسیة زوجته ترحیل إلى باإلضافة شهًرا، 16 لنحو الغربیة الضفة دخول من سابق وقت في                  "حموري"

  لیفورت، وحرمانه منها ومن ابنه.

القدس في المحمیین الفلسطینیین السكان على إلسرائیل بالدخول الخاص قانونها قانوني، غیر بشكل إسرائیل،                تطبق
من 49 للمادة انتهاك في المباشر، القسري النقل تدابیر كأحد للفلسطینیین الدائمة اإلقامات وتلغي المحتلة،                 الشرقیة

  اتفاقیة جنیف الرابعة، بهدف تأسیس أغلبیة یهودیة في المدینة.

تحظر والتي الهاي اتفاقیة من 45 للمادة خرًقا االحتالل، قوة إلسرائیل، الوالء على الفلسطینیین إجبار یعد                  كما
 إرغام سكان األراضي المحتلة على تقدیم الوالء للقوة المعادیة.

المدني المجتمع إسكات خالل من عاًما 53 لـ أمده طال الذي القمعي العسكري احتاللها على إسرائیل                  تحافظ
غیر حقهم الفلسطینیین على وتنكر المحتلة، الفلسطینیة األراضي وضم استعمار في سریع بشكل فتتوسع                الفلسطیني،
المدافعین لحمایة فوریة إجراءات التخاذ الدولي المجتمع ندعو فإننا وعلیه، المصیر. تقریر في للتصرف                القابل

  الفلسطینیین عن حقوق اإلنسان ومحاسبة إسرائیل على هذه الجرائم.

 شكًرا جزیًال.
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