
كلمة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، في ندوة الشبكة العربیة للمؤسسات الوطنیة 

 لحقوق اإلنسان بشأن وضع مدینة القدس وحالة حقوق اإلنسان في فلسطین

 2018 فبرایر 21جنیف 

 السیدة والسادة رؤساء المؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان أعضاء الشبكة العربیة حضرات

في أشغال  اإلنسان بالمملكة المغربیة، لحقوق الوطن المجلس باسم أشارك معكم، أن یسعدني

 هذه الندوة الخاصة حول وضع وحالة حقوق اإلنسان في فلسطین وهي مناسبة الستحضار

من خالل رصد الخروقات المتعددة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان  العادلة، هذه القضیة

 القضیة بخصوص المتحدة األمم منظمة أجهزة مختلف عن الصادرة القرارات ولكافة

 الفلسطینیة.

 حق اإلقرار بذله أجمع العالم على ي لت ا نجاعة الجهود مدى لتقییم فرصة أنها كما

 للتصرف مثل القابلة غیر بحقوقه التمتع ومن وسالم، أمن في العیش في الفلسطیني الشعب

 .اإلنسان لحقوق الدولیة للمعاییر طبقا العالم، شعوب بقیة

 السادة و السیدات حضرات

 بانتظام، الفلسطینیة القضیة حول اإلنسان حقوق لمنظمات الدولیة التقاریر ترصد العدید من

 الفلسطیني بمختلف مكوناته وفئاته، الشعب حق في المرتكبة االنتهاكات والتجاوزات نوعیة

 ...والثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة المدنیة حقوقه تمس والخروقات التي

 بینهم مدنیین، الفلسطینیین وبقتل تضرب التي التمییزیة السیاسات إلى اإلشارة یمكن وهكذا

 االحتالل استمرار عارضوا ممن الفلسطینیین آالف ،واعتقال مشروعة غیر بصورة أطفال،

ترصده  عما فضال اإلداري، العتقال رهنا هم من المئات واحتجاز اإلسرائیلي، العسكري

 المعاملة ضروب من وغیره التعذیب تفشي منظمات لحقوق اإلنسان عن استمرار تقاریر

 لحقوق الدولي لقانون ضحل فیخرقوا لك، عنذ أحد مساءلة وعدم للمعتقلین، المهینة والقاسیة

الغربیة  الضفة في الشرعیة غیر المستوطنات تعزیز السلطات اإلسرائیلیة اإلنسان، ومواصلة
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لألراضي الفلسطینیة،حیث  حصارها اإلسرائیلیة القوات إضافة إلى مواصلة. وقطاع غزة

 الجماعي لنوع من العقاب فلسطیني، ملیون 1.9 عددهم البالغ غزة، قطاع سكان أخضع

 وما ینتج الدولي اإلنساني القانون بموجب والمحظور الفلسطینیین على إسرائیل تفرضه الذي

 االتفاقیات تقرها التي التنقل حریة ضرب ُیضاف إلى ذلك. خطیرة إنسانیة من أزمات عنه

 الذي اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن رأسها اإلنسان،وعلى حقوق من حقا باعتبارها الدولیة

 خالل والبضائع من الناس تنقل في الحق ینتهك ،حیث70 طیلة هذه السنة ذكراه نخلد

 السلطات تفرضه ما نسیان الغربیة،دون الضفة في مفروضة وقیود غزة في منهجي حصار

 مثل منع وصول تمییزیة أسس على الفلسطینیین تنقل على مشّددة قیود من اإلسرائیلیة

 مضامین تنتهك الممارسات هذه وكل.. القدس في وخصوصا الدینیة لألماكن السكان

اإلنساني والسیما حریة ممارسة الشعائر  الدولي والقانون اإلنسان لحقوق الدولیة المقتضیات

 الدینیة.

 من اإلسرائیلیة السلطات به تقوم ما إلى منظمات دولیة لحقوق اإلنسان تقاریر وتشیر

 قابلة إداریة اعتقال أوامر أطفال،بموجب فیهم بمن الفلسطینیین، من للمئات احتجاز

 واضح انتهاك في محامییهم وعلى المعتقلین ً◌عن سرا أبقتها معلومات ً◌إلى للتجدید،استنادا

 .اإلنسان حقوق قیم أهم إحدى تشكل التي العدالة ولقیم العادلة المحاكمة ألسس

 الناریة لألسلحة المتعمد االستخدام اإلنسان لحقوق الدولي القانون وتخرق إسرائیل تقیید

.  الحیاة لحمایة – القتل بقصد لنار إطالقا- القاتلة

 التابعة" التعذیب مناهضة لجنة "انتقدت إسرائیل، لسجل الخامس الدوري استعراضها وفي

 السیئة المعاملة ضروب من وغیره التعذیب بشأن تقاریر ورود  استمرار المتحدة لألمم

 القانون. بموجب كجریمة التعذیب بإدراج السلطات قیام وعدم العقاب، من واإلفالت

 حضراتالسیداتوالسادة
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 والمثمر الجدي لالشتغال مجاال اإلنسان لحقوق الدولي للقانون الخارقة الممارسات هذه تشكل

 والكریم اآلمن العیش في الفلسطیني الشعب حقوق إقرار أجل من الدولیة المحافل في للترافع

اإلنسان، وللقرارات الصادرة عن  لحقوق الدولیة للمعاییر طبقا مستقل و حر وطن ضمن

 إلى الیوم، 1948 مختلف أجهزة األمم المتحدة وعلى رأسها قرارات مجلس األمن منذ سنة

التضییقیة  اإلسرائیلیة واالتفاقات الموقعة بین األطراف المعنیة. دون أن ننسى اإلجراءات

اإلنسانیة، مما یعد  المنظمات في والعاملین اإلنسان حقوق ناشطي والتعسفیة التي تطال

 انتهاكا صارخا لحمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان.

 ،2016 مارس 24 یوم اإلنسان، حقوق مجلس وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن أذكر باعتماد

 من وغیرها فلسطین في اإلنسان حقوق بحالة المتعلق 7البند إطار في منها  4قرارات ستة

 اإلنسان حقوق عن المدافعین بحمایة المتعلق البند جانب إلى المحتلة، العربیة األراضي

 القابل وغیر الدائم الحق على والتأكید والثقافیة، واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق ومعالجة

 تكف أن إسرائیل المصیر، ومطالبة تقریر في الفلسطیني للشعب المشروط وغیر للتصرف

 من تتخذه كلما ووقف الفلسطیني الشعب ضد تمارسها التي اإلنسان حقوق انتهاكات عن

 القانوني الوضع أو الهیكلي أو الدیموغرافي التكوین أو المادي الطابع تغییر تهدف تدابیر

 لجمیع والمساءلة العدالة بضمان المتعلق واعتماد القرار المحتلة. الفلسطینیة لألراضي

 ومطالبة الشرقیة، القدس فیها بما المحتلة، الفلسطینیة األراضي في الدولي القانون انتهاكات

 الحقوق على المستوطنات آثار وببحث االستیطانیة، أنشطتها جمیع فورا توقف بأن إسرائیل

. الفلسطیني للشعب والثقافیة المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة

 في تساهم أن اإلنسان لحقوق الوطنیة للمؤسسات العربیة  وكل هذه المقررات یمكن للشبكة

 المستوى على بها والنهوض اإلنسان حقوق بحمایة المعنیة الجهات كافة الدى الترافع بشأنه

 للقانون طبقا مصیره تقریر في تمتیعه بحقه و الفلسطیني حمایة الشعب أجل من العالمي

 اإلنسان. لحقوق الدولي

 والسالم

3 
 


