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ية سرائيلاالنتهاكات اإل تدين قرارات 5 يعتمد اإلنسان حقوق جملس
  يف األراضي الفلسطينية

  
   .2018/  3/  23جنيف، 
  

 قدمتها قرارات 5 اجلمعة، يوم اإلنسان، حلقوق املتحدة األمم جملس اعتمد
 راضياأل يف يةسرائيلاإل واملمارسات االنتهاكات تدين ،اإلسالمي التعاون منظمة

  .احملتلة والعربية الفلسطينية
 يف للتصرف القابل غير الفلسطيني الشعب حق يؤكد قراراً اجمللس واعتمد

  .السيادة ذات املستقلة دولته وإقامة املصير، تقرير
 ،الفلسطينية األراضي يف اإلنسان حقوق أوضاع يدين قراراً  اجمللس اعتمد كما

 ضد االنتهاكات لكل الفوري والوقف ،1967 حدود إىل باالنسحاب إسرائيل ويطالب
 نفسه الوقت يف داعياً  الشأن، هذا يف األمن جملس قرارات وتنفيذ الفلسطيني الشعب
 وأي العازل اجلدار بناء ووقف الفلسطيني الشعب حقوق حلماية عاجلة تدابير التخاذ
 جميع فووق احملتلة، لألراضي والديموغرافية اجلغرافية البنية من رتغيّ  تدابير

 احلالية املستوطنات وتفكيك احملتلة، الشرقية القدس يف خاصة االستيطانية األنشطة
 عن الفلسطينيين وتعويض باملستوطنات، اخلاصة التنظيمية التشريعات جميع وإلغاء
  .يةسرائيلاإل االنتهاكات بسبب بهم حلقت التي األضرار جميع

 القسري والطرد احملتلة الشرقية القدس يف املنازل هدم القرار وأدان
 يف بما املقدسة األماكن إىل الوصول من الفلسطينيين يناملصلّ وحرمان للفلسطينيين،

  .احملتلة الشرقية القدس ذلك
 األراضي على يةسرائيلاإل املستوطنات يدين قراراً أيضاً اجمللس واعتمد

 كل أن ويؤكد تل،احمل السوري واجلوالن الشرقية القدس فيها بما ،احملتلة الفلسطينية

                                             
 روسيا اليوم"موقع  :املصدر" )RT(يف الرابط اإللكتروين التايل ،:  

https://goo.gl/ZHNj2o  
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 القانون بموجب قانونية غير 1967 عام منذ إسرائيل أقامتها التي املستوطنات
  .والعادل الدائم والسالم الدولتين حل أمام رئيسية عقبة وتشكل الدويل،

 للشعب الضرر وجبر والعدالة املساءلة لضمان القرار يف اجمللس ودعا
 القدس يف فيها بما الدويل للقانون يةسرائيلاإل االنتهاكات جميع عن الفلسطيني

 التي السلبية اآلثار حول احلقائق يلتقصّ الدولية البعثة توصيات وتنفيذ الشرقية،
 التي األضرار ذلك يف بما ،يةسرائيلاإل املستوطنات اءجرّ الفلسطيني الشعب لها ضتعرّ 

 تنفيذ نع فضالً واملدنية، والثقافية واالجتماعية االقتصادية بحقوقهم حلقت
 توفير وضمان ،2009 عام غزة يف النزاع يف للتحقيق املتحدة األمم بعثة توصيات

 حلقت التي األضرار عن الكاملة التعويضات ذلك يف بما ،الفعّال صافاإلن سبل
  .بالفلسطينيين

 التي اإلجراءات كل قانونية أو شرعية عدم يؤكد قراراً اعتمد ذلك، إىل باإلضافة
 أي ودون والغية باطلة إجراءات هاعدّويُ ،احملتل السوري اجلوالن يف إسرائيل اتخذتها

  .املستوطنات ذلك يف بما قانوين، أثر
 وجميع ممتلكاتهم واسترداد اجلوالن سكان بعودة بالسماح القرار ويطالب

 على يةسرائيلاإل والهوية اجلنسية فرض عن بالكفّ إسرائيل يطالب كما حقوقهم،
 األحمر للصليب الدولية للجنة والسماح ،احملتل اجلوالن يف السوريين املواطنين

  .املعتقلين بزيارة
  


