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يشارك في اجتماعات اللجنة العربية لحقوق اإلنسان" شمس"مركز   

10:32ٔشز اٌـُـىَ اٌساػح   

ٌٍجٕح  (35)فٍ أػّاي اٌذورج اٌـ" شّس"شارن ِزوش إػالَ حمىق اإلٔساْ واٌذَّمزاطُح  - معا -راَ اهلل

اٌؼزتُح تزئاسح دوٌح اٌؼزتُح اٌذائّح ٌحمىق اإلٔساْ،اٌرٍ ػمذخ فٍ ِمز األِأح اٌؼاِح ٌجاِؼح اٌذوي 

ولذ شارن فٍ االجرّاع وفىد رسُّح وأهٍُح ِٓ اٌذوي اٌؼزتُح.اٌىىَد . 

 

ولاٌد ِذَز إدارج حمىق اإلٔساْ تاٌجاِؼح اٌؼزتُح إٌهاَ اٌشجٍٕ، أْ اٌىفىد اٌؼزتُح اٌزسُّح واألهٍُح 

ٌّرخذج ٌرٕفُذ ذىصُاخ ٔالشد ػًٍ ِذي خّسح أَاَ ذمزَز األِأح اٌؼاِح ِا تُٓ اٌذورذُٓ ػٓ اإلجزاءاخ ا

اٌّسرأٔفح ٌٍجٕح اٌؼزتُح اٌذائّح ٌحمىق اإلٔساْ (34)اٌذورج اٌساتمح  . 

 

وّا ٔالشد اٌٍجٕح ػذدًا ِٓ اٌثٕىد اٌذائّح فٍ ِمذِرها اٌرصذٌ ٌالٔرهاواخ اإلسزائٍُُح ٌحمىق اإلٔساْ فٍ 

ٌُح وجثآُِ اٌشهذاء واألسزي واٌّؼرمٍُٓ اٌؼزب فٍ اٌسجىْ اإلسزائٍ. األراظٍ اٌؼزتُح اٌّحرٍح

وإحُاء اٌُىَ اٌؼزتٍ . واٌُّثاق اٌؼزتٍ ٌحمىق اإلٔساْ. اٌفٍسطُُُٕٓ واٌؼزب اٌّحرجشَٓ فٍ ِماتز األرلاَ

واٌخطح اٌؼزتُح ٌرؼشَش ثمافح . (2014  –2009)واٌخطح اٌؼزتُح ٌٍرزتُح ػًٍ حمىق اإلٔساْ . ٌحمىق اإلٔساْ

 .حمىق اإلٔساْ

 

ِٓ اٌثٕىد اٌّطزوحح ِٓ تؼط اٌذوي األػعاء وِٕها اٌذًٌُ اٌؼزتٍ االسرزشادٌ وّا ٔالش اٌّجرّؼىْ ػذدًا 

ٌّٕاهعح اٌرؼذَة وهى ِمذَ ِٓ دوٌح فٍسطُٓ تاإلظافح إًٌ ِشزوع اسرزشادٌ ٌّىافحح اسدراء األدَاْ 

. وِمذَ ِٓ جّهىرَح اٌؼزاق تاػرثار أْ ذجزَُ اسدراء األدَاْ وأرهان ٌحك أساسٍ ِٓ حمىق اإلٔساْ

ِٕظّاخ اٌؼزتُح غُز اٌحىىُِح اٌىطُٕح واٌمىُِح واٌّؤسساخ اٌىطُٕح ٌحمىق اإلٔساْ وإٌّظّاخ واي

اٌحىىُِح اإللٍُُّح واٌذوٌُح اٌؼاٍِح فٍ ِجاي حمىق اإلٔساْ اٌحاصٍح ػًٍ صفح ِزالة فٍ اجرّاػاخ 

  .اٌٍجٕح اٌؼزتُح اٌذائّح ٌحمىق اإلٔساْ

 

ِٓ ِٕذوتُح فٍسطُٓ فٍ اٌجاِؼح اٌؼزتُح رئُس وفذ دوٌح  ِٓ جهره لذَ اٌّسرشار أوي وفُك أتى سُذو

شزحًا وافًُا ػٓ االٔرهاواخ اإلسزائٍُُح تحك شؼثٕا،ولاي أتى سُذو أٔه ِٕذ اسرُالء . فٍسطُٓ فٍ االجرّاع

لىاخ االحرالي اإلسزائٍٍُ ػًٍ األراظٍ اٌفٍسطُُٕح، ٌُ ذرىلف ِؼأاج اٌفٍسطُُُٕٓ ِٓ لرً وذهجُز واػرذاء 

وخ اٌؼثادج وتٕاء اٌّسرىطٕاخ وِصادرج األراظٍ واٌرذُِز واٌرزوَغ واٌسطى وتٕاء جذار اٌعُ واٌرىسغ ػًٍ تٍ

وذمطُغ أوصاي اٌىطٓ وإلاِح اٌحىاجش وِٕغ ٌحزَح اٌحزوح واٌىصىي إًٌ أِاوٓ اٌؼثادج وإغالق وحصار وهذَ 

ي أراظُه، ظارتح تذٌه ػزض ٌٍثُىخ والرالع ٌألشجار وذٕىز ٌحمىق اٌشؼة اٌفٍسطٍُٕ واالسرّزار تاحرال

ووً هذا َمغ ذحد سّغ وتصز األسزج اٌذوٌُح دوْ . اٌحائط اٌمأىْ اٌذوٌٍ اإلٔسأٍ ولأىْ حمىق اإلٔساْ

 .أْ ذحزن ساوًٕا ٌُؤوذ ِٓ جذَذ ػًٍ اسدواجُح اٌّؼاَُز

 


