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: حالة حقوق اإلنسان في فلسطين وغيرها من األراضي العربية المحتلة7البند 

إلقاء د. إلياس خوري

السيد الرئيس،

منذ قيام اسرائيل على ارض فلسطين، فأن أوضاع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة،
، تتفاقم سنة بعد أخرى.1967ال سيما منذ عام 

وما زالت السلطات اإلسرائيلية تقابل دعوات السالم العربية بمزيد من اإلستيطان وإستباحة المحرمات
المقدسة وخاصة في القدس، حاضنة المقدسات الدينية، وترفض تطبيق اي من القرارات الدولية المتعلقة

باألراضي الفلسطينية المحتلة.
 الذي يعتبر ضم497كما ترفض تطبيق القرارات المتعلقة بالجوالن السوري المحتل وخاصة القرار رقم 

الجوالن الغ وباطل وليس له اي أثر قانوني.

) شاركت في ملتقى الجوالن العربي في مدينة القنيطرة المحّررة في2009في شهر اكتوبر من العام الماضي (
سورية والتقيت بالعديد من أهالي الجوالن المشردين من اراضيهم والذين ما زال قسم من عوائلهم يرضخ

 من اتفاقية جنيف الرابعة26تحت اإلحتالل يعانون شتى اإلنتهاكات لحقوقهم ال سيما اإلنتهاك الفاضح للمادة 
المتعلقة بضرورة تسهيل اإلتصال بين افراد العوائل الواقعة تحت اإلحتالل.

إن شهوة اإلستيطان والعدوان المتزايدة لدى السلطات اإلسرائيلية تشكل إنتهاكا مفصوحاً للقانون الدولي
اإلنساني ولشرعة حقوق اإلنسان، كما أنها تشكل تحدياً سافراً لألرادة الدولية وخطراً جسيماً على السلم

العالمي وعلى إستقرار المنطقة. ومن هنا تأتي ضرورة أن يتبنى المجلس الموقر قراراً جريئاً وجاداً لردع
إسرائيل عن أستمرار إنتهاكها لحقوق اإلنسان وللقانون الدولي اإلنساني ومن الضروري أن يعمل المجلس ما
بوسعه لضمان تقديم مرتكبي جرائم الحرب المثبتة في تقارير دولية بما فيها تقرير غولدستون، وان يضع آلية

لتعويض المتضررين من فلسطينيين وعرب جراء تلك اإلنتاكات الجسيمة.

سيادة   وشكرا الرئيس


