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بحالة حقوق اإلنسان  حديث صحايف خاص ملقرر األمم املتحدة اخلاص املعنيّ

من منصبه،  تهستقالايف األراضي الفلسطينية مكارم وبيسونو، يشرح فيه أسباب 

1TPجديدة انتفاضة فلسطينية اندالعمن ويحذّر 
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 ]مقتطفات. [٥/١/٢٠١٦نيويورك، 

 

بحالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية  ر مقرر األمم املتحدة اخلاص املعنيّحذّ

إن  مكارم وبيسونو، من خطورة الوضع يف األراضي الفلسطينية احملتلة، قائالً ١٩٦٧احملتلة منذ 

 .انتفاضة جديدة قد تنشأ إذا استمر الوضع على ما هو عليه

[.......] 

رسالة إىل حكومة إسرائيل لدخول األراضي الفلسطينية  أكتوبر، كتبتُ /تشرين األول  ١٣يف 

احملتلة من أجل تنفيذ تفويضي املمنوح يل من قبل جملس حقوق اإلنسان، وكذلك من جلنة حقوق 

لى رصد مل تستجب حكومة إسرائيل لطلبي، يف حين أن تفويضي يركز يف الواقع ع. اإلنسان سابقاً

، لذلك فإنه من الصعب بالنسبة يل أداء ١٩٦٧االنتهاكات داخل األراضي الفلسطينية احملتلة عام 

بذلتُ قصارى جهدي جلمع املعلومات من خالل . مهمتي والوفاء بواليتي إن مل أقم بزيارات ميدانية

ؤتمرات عبر على سبيل املثال حاولت من خالل مكاملات هاتفية، ومن خالل سكايب وم. عدة طرق

الفيديو، باإلضافة إىل ذلك، زرت البلدان ا�اورة مثل األردن ومصر حيث التقيت عدة أشخاص من 

لكن هذه املعلومات ليست . اناألراضي الفلسطينية احملتلة الذين عبروا احلدود ملقابلتي يف عمّ

س هناك، فإن وضعهم من خالل حمادثاتي املكثفة مع العديد من النا. معلومات مباشرة من امليدان

هكت حقوقه اإلنسانية من قبل لذلك أنا مهتم بزيارة بلد الشعب الفلسطيني الذي انتُ. اآلن يزداد سوءاً

 .السلطة القائمة باالحتالل
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 :، يف الرابط اإللكتروين التايلإذاعة األمم املتحدة، األخبار واإلعالم :املصدر ∗

http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/188456/#.Vo4n2_l96Ul 
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ملاذا؟ ألن هناك يف الواقع عالقة بين األمل ودرجة انتهاكات حقوق . نعم ليس هناك أمل

لذلك . د من األمل يتعلق بأن يكون هناك وضع أفضل على أرض الواقعمزي. اإلنسان على أرض الواقع

من أن يؤدي ذلك إىل  مع تدهور أوضاع حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة، أنا قلق جداً 

لذلك أدعو ا�تمع الدويل إىل العمل بجدية لتحسين الوضع يف األراضي . جديدة يف املنطقة" انتفاضة"

علينا أن نتذكر أنهم . يف ظل االحتالل عاماً ٥٠احملتلة، فقد عانوا الكثير ملا يقرب من الفلسطينية 

 .بحاجة للمساعدة


