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بيان ختامي للجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان يطالب بوقف 

تاريخ  تَيويوصي باعتماد تدريس ماد ،اإلسرائيلي االستيطان

0Fوجغرافيا فلسطين يف مدارس الدول العربية

*
 

 

 ]مقتطفات[ .٦/٢/٢٠١٤القاهرة، 

 

اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان أن مدينة القدس جزء ال يتجزأ من الوطن  أكدت

 .الفلسطيني املغتصب، وهي عاصمة فلسطين األبدية

وطالبت اللجنة، يف ختام اجتماعات الدورة اخلامسة والثالثين باجلامعة العربية 

إجبار حكومة االحتالل ، ا�تمع الدويل بالتحرك الفوري والعاجل من أجل [....]بالقاهرة 

اإلسرائيلي على وقف جميع أنشطتها االستيطانية باألرض الفلسطينية، وخاصة يف القدس 

 .الشرقية، وإزالة املستوطنات التي تشكل جريمة حرب وفق القانون الدويل اإلنساين

وأدانت اللجنة األعمال التي تقوم بها سلطات االحتالل من هدم ملنازل الفلسطينيين 

عتبر تطهيراً عرقياً للمواطنين، وال بد من يل العديد منهم يف األغوار الفلسطينية، والتي تُوترح

 .إيقاف وإلزام إسرائيل بوقف جميع هذه املمارسات ضد الفلسطينيين

                                                           

*
 "):وفا(" وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينيةاملوقع اإللكتروين لـ :املصدر 

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=168035  
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وأوصت اللجنة بضرورة دعوة ا�موعة العربية يف جملس حقوق اإلنسان من أجل 

مية وجمموعة عدم االنحياز، للتصدي حملاوالت استمرار التنسيق مع جمموعة الدول اإلسال

) خرىأوضاع حقوق اإلنسان يف فلسطين واألراضي العربية احملتلة األُ (إسرائيل إلغاء البند السابع 

 .كبند دائم على أجندة جملس حقوق اإلنسان

نت اللجنة جهود املقرر اخلاص باألرض الفلسطينية احملتلة ريتشارد فولك، يف وثمّ 

اإلنسان، مؤكدة أهمية اجلهود التي يبذلها لفضح االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق  جملس حقوق

 .اإلنسان

وأوصت بدعم املؤسسات التعليمية يف القدس من مدارس وجامعات، وتمكينها من أداء 

رسالتها يف مناهضة تهويد املدينة املقدسة، وتقديم الدعم املايل لترميم األبنية التاريخية 

 .هددة باالنهيار يف القدسواملساكن امل

مال صندوق القدس ووقفية هذا الصندوق، حتى تتم  وأكدت اللجنة أهمية تغطية رأس

 .مواجهة االحتياجات الضرورية وامللحة لدعم صمود أهل القدس

وأوصت باعتماد تدريس مادة تاريخ وجغرافيا فلسطين يف جميع مدارس الدول العربية 

 .األمة العربية بفلسطينمن أجل مواصلة تعريف أجيال 

وطالبت اللجنة ا�تمع الدويل واألمم املتحدة بالعمل الفوري على رفع احلصار 

 .اإلسرائيلي على قطاع غزة

ف بزيارة األسرى وأوصت بتشكيل جلنة دائمة من خبراء الطب الشرعي، عربية ودولية، تكلَّ

 .لطبية املقدمة لهميف سجون االحتالل والوقوف على أحوالهم الصحية واخلدمات ا
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