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حضرة  /انطونيو غوتيريش املحترم
األمين العام لألمم املتحدة
تلقت املنظمات األعضاء في مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية بصدمة بالغة قراركم القاض ي بسحب
تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) األخير بشأن "املمارسات اإلسرائيلية تجاه الشعب
الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري (االبارتايد) من املوقع االلكتروني الرسمي للجنة.
إن التقرير املذكور تعاطى بمهنية عالية مع واقع الشعب الفلسطيني الخاضع لالحتالل اإلسرائيلي وسياساته
االستعمارية القائمة على مأسسة التمييز العنصري منذ إعالن قيام دولة إسرائيل في العام  .1948ونقل التقرير
بموضوعية اإلجراءات القانونية واملمارسات املنفصلة تجاه الشعب الفلسطيني الذي عملت دولة االحتالل على
تقسيمه ضمن مجموعات (داخل الخط األخضر  ،1948القدس املحتلة ،الضفة الغربية وقطاع غزة ،الشتات) والتي
يتم اخضاعها إلى أنظمة سيطرة متنوعة بغرض الهيمنة العرقية /االستعمارية عليها.
ُ
إن سحب التقرير من املوقع االلكتروني للمنظمة إثر ضغوط سياسية يتنافى مع املقاصد التي أنشئت من أجلها
ً
إخالال بقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق
منظمة األمم املتحدة والواردة في ميثاقها ،ويشكل
اإلنسان التي استند إليها التقرير .وهذا من شأنه أن يسهم في ارتكاب املزيد من االنتهاكات من قبل دولة االحتالل
خاصة في ظل االستمرار في تسييس القانون الدولي ،وانعدام ُسبل املساءلة واملحاسبة ،وتقاعس الدول والهيئات
الدولية عن اتخاذ إجراءات فعلية وفعالة في مواجهة االنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة واملتواصلة.
إن منظمات املجلس إذ تشجب قرار سحب التقرير املذكور ،فإنها تؤكد على أنها تتبنى ما ورد في التقرير من بيانات
تحليلية وخالصات حول واقع الشعب الفلسطيني الخاضع لنظام الفصل العنصري اإلسرائيلي ،خاصة وأن من عمل
عليه مختصون مشهود لهم باملهنية العالية واملوضوعية.
وفي السياق ذاته ،يدعو مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية مكتب املدعي العام في املحكمة الجنائية
الدولية إلى أخذ التقرير املذكور بعين االعتبار خالل مرحلة التحقيقات األولية الجارية بخصوص الوضع الفلسطيني.
مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية
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مؤسسة الضميرلرعاية األسيروحقوق
االنسان

مؤسسة الضميرلحقوق اإلنسان
هالة القيشاوي جبر -املدير التنفيذي

سحر فرنسيس  -املدير العام

مؤسسة الحق

مركزامليزان لحقوق اإلنسان

شعوان جبارين  -املدير العام

عصام يونس  -املدير العام

الحركة العاملية للدفاع عن األطفال  -فرع
فلسطين

بديل  -املركزالفلسطيني ملصادرحقوق
املواطنة والالجئين

خالد قزمار  -املدير العام

نضال العزة  -املدير العام

مركزالدفاع عن الحريات والحقوق
املدنية  -حريات

مركزرام هللا لدراسات حقوق اإلنسان

حلمي األعرج  -املدير العام

صهيب الشريف  -املدير العام

املركزالفلسطيني لحقوق اإلنسان
مركزالقدس للمساعدة القانونية
وحقوق اإلنسان
عصام عاروري  -املدير العام

راجي الصوراني – املدير العام

