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 يف إسرائيل جانب من اإلنسان حلقوق املتزايدة االنتهاكات بشدة تدين اإلنسان حلقوق املستقلة الدائمة اهليئة
 عن ولةؤ مس احتالل، كقوة  إسرائيل، وتعترب لفلسطني املطول اإلسرائيلي االحتالل إلهناء وتدعو احملتلة نيفلسط

 الفلسطيين الشعب حلقوق واجلسيمة املمنهجة االنتهاكات
 

ت: 2019 أبريل 25 جدة،  الشديد قلقها عن اإلسالمي التعاون نظمةمل اإلنسان حلقوق املستقلة الدائمة اهليئة عّبر
 االحتالل وسلطات قوات انتهاكات بسبب احملتلة الفلسطينية األراضي يف اإلنسان حلقوق املتدهور الوضع يالح

 لكافة اجلذري السبب يُعدر  الذيو  ،لفلسطني اإلسرائيلي االحتالل إهناء وضرورة أمهية على اهليئة وشددت اإلسرائيلي
 . احلركة وحرية والعبادة احلياة يف احلق ذلك يف مبا نيلفلسطينيل األساسية اإلنسان حرايتو  حلقوق االنتهاكات

 املتعلقة األخرية التطورات مكثف بشكل اهليئة انقشت (2019 ابريل 25-21) عشرة ةاخلامس عاديةال دورهتا وخالل
 من املرتكبة االنتهاكات حجم حيال الشديد قلقها عن توعّبر  احملتلة الفلسطينية األراضي يف اإلنسان حقوق بوضع

 يف اإلسرائيلية والتهويد االستيطان اتسسيا استمرار ظل ويف. األبرايء الفلسطينيني ضد احتالل كقوة  إسرائيل قبل
 املتظاهرين ضد للقوة املفرط التعسفي االستخدام أدى ،احملتلة الشرقية القدس ذلك يف مبا احملتلة الفلسطينية األراضي
 الدائمة اهليئة تعتّبو . اجلرحى من واملئات القتلى من العشرات سقوط إىل حملاصرا غزة وقطاع الغربية الضفة يف السلميني
 املدنيني للسكان اإلنسان حقوق وضع تدهور عن لوحدها ولةؤ مس احتالل، كقوة  إسرائيل، أن اإلنسان حلقوق املستقلة

 والتمييز املباين هدم يف املمنهجة تالسياسا ملختلف تطبيقها خالل من ذلك يف مبا احملتلة الفلسطينية األراضي كافة  يف
 العشوائي هدافاالست أن على اهليئة شددت كما.  معيشتهم جوانب كافة  ويف لاألشكا مبختلف الفلسطينيني ضد

 اإلنسانية ضد وجرمية حرب جرمية ُيشكل اإلسرائيلية االحتالل لقوات اجلوية الغارات خالل من غزة يف للمدنيني األخري
 . سبب ألي أو ظرف أي حتت ّبيرهات ميكن ال واليت

 قانون" ذلك يف مبا الفلسطينيني ضد إسرائيل أقرهتا اليت املسبوقة غري التمييزية القوانني وأدانت كذلك  اهليئة انقشت كما
 بطاقات بنزع ويسمح الفلسطينية املنازل هدم عشرر ويُ  الفلسطينية ألراضيا هتويد عملية ينظم الذي التمييزي" اجلنسية

 يف التطورات هذه وأتيت. اخلاصة وممتلكاهتم مأراضيه إىل الوصول على قدرهتم دقير ويُ  الفلسطينيني من القدس يف قامةاإل
 مثل الفلسطينيني، ضد إسرائيل عليها جرت اليت العادة وهي اإلنسان، حلقوق ومتزايدة متكررة انتهاكات ظل

 نقاط يف الفلسطينيني ضد الروتينية والنفسية اجلسدية تعسفاتلوا املدنيني ضد للقوة املّبر وغري املفرط االستخدام
 االعتقال ومراكز السجون يف األساسية اإلنسانية حقوقهم من الفلسطينيني السجناء وحرمان العسكرية التفتيش

 . اإلسرائيلية

 بشأن اليونسكو قرارات مجيع إىل وأشارت فريد، إسالمي مقدس كموقع  األقصى املسجد ُهوية على اهليئة وشددت
 وحرية حق يقيد عمل أي أدانت كما  القدس؛ على إسرائيلية سيادة أي ترفض اليتو  أسوارها،و  القدمية القدس مدينة
 مبا الشريف، للقدس الثقافية والطبيعة القانوين الوضع من غريت أن ميكن تدابري أي أو املبارك، األقصى املسجد يف العبادة

 مدينة يف اإلسرائيلي االحتالل هبا يقوم تغيريات أي أبن وتعلن احملتلة؛ املدينة يف إسرائيل هبا تقوم اليت احلفرايت ذلك يف
 .قانونية غري وضواحيها القدمية القدس
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 األساسية اإلنسان حلقوق الصارخة اإلسرائيلية االنتهاكات معاجلة يف الدويل اجملتمع إلخفاق أسفها عن اهليئة عّبت وإذ
 حلقوق اجلسيمة االنتهاكات هذه يف للتحقيق ةاملاسر  احلاجة على تشدد عينه الوقت يف فإهنا ،الفلسطيين للشعب
 اإلنسان حلقوق الدويل للقانون انتهاكاهتا عن إسرائيل مساءلة بغية الصلة ذات الدولية اآلليات بواسطة اإلنسان
 . اإلنساين والقانون

 حركة إىل نضمامالا إىل املتحدة األمم يف األعضاء الدول كافة  اإلنسان حلقوق املستقلة الدائمة اهليئة تدع كما
 الدول كذلك  اهليئة حثت كما  اإلسرائيلية املستوطنات عن الصادرة املنتجات ومنع كشفو  واملشروعة العادلة املقاطعة
 الفلسطيين للشعب املشروعة القضية دعمل موحدة جبهة بناء يف تستمر أن على اإلسالمي التعاون مبنظمة األعضاء

 واالقتصادي السياسي الدعم لتقدمي اإلسالمي التعاون منظمة قرارات مع تتوافق اليت امللموسة اإلجراءات واختاذ
 كما.  املصري تقرير يف الراسخ حقه مارسةمل كفاحه  يف الفلسطيين للشعب املستوايت كافة  على والدبلوماسي واإلنساين

 القدس وعاصمتها للحياة القابلة املستقلة دولته إنشاء سبيل يف الفلسطيين للشعب دعمها على التأكيد اهليئة أعادت
 املتحدة األمم قرارات عليه نصت كما  وذلك ممتلكاهتم واستعادة منازهلم إىل الفلسطينيني عودة حق ذلك يف مبا الشريف

 . الدويل القانون يكفله وكما

 عقود منذ املمتد اإلسرائيلي االحتالل إهناء على املتحدة ابألمم األمن جملس قدرة لعدم أسفها عن اهليئة وعّبت
 تثحو  الفلسطيين الشعب ضد اإلنسان حقوق انتهاكات لكافة اجلذري السبب مُيثرل الذي االحتالل وهو لفلسطني

 مماأل قرارات مبوجب والعادل الشامل احلل لتسهيل املستوايت كافة  على جهوده كثفيُ  أن على الدويل اجملتمع اهليئة
 . الصلة ذات املتحدة
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