
 إسرائيلتدعو اإلسالمي التعاون منظمة في  الدائمة لحقوق اإلنسانالمستقلة  الهيئة

حق وضمان  ، ثالث المزارات المقدسة في اإلسالم،حماية المسجد األقصى إلىالمحتلة 

 الفلسطينيين في العبادة فيه دون قيود

 

 :6102نوفمبر  62جدة، 

بقلق بالغ تصاعد في منظمة التعاون اإلسالمي  الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان الهيئةتابعت 

، بما في ذلك القيود ثالث الحرمين الشريفيناالعتداءات اإلسرائيلية ضد المسجد األقصى، 

التي يرتكبها عتداءات االهيئة أدانت الو. المفروضة على حق الفلسطينيين في العبادة فيه

، اإلسرائيلياإلحتالل جيش ن على المسجد تحت حماية ون اإلسرائيليوالمستوطن

المتظاهرين الفلسطينيين في الضفة الغربية على  ةغير المتناسب ةاإلسرائيليتداءات عاالو

ة إصاب، إضافة إلى نساء 3وطفال  95فلسطينيا، من بينهم  59مقتل دت إلى والقدس، والتي أ

تعرض فيها حوادث التي تتحدث عن تقارير عالوة على الو .آخرين 0777أكثر من 

ء سرقة أعضاامين والجثاحتجاز ادعاءات قوية بشأن ثمة بدم بارد، الفلسطينيون للقتل 

عضاء في منظمة األت الهيئة الدول ودع. بشأنها تحقيق شاملتستوجب فتح والتي أصحابها، 

تكثيف الجهود على كافة المستويات، بما في ذلك في مجلس األمن إلى اإلسالمي التعاون 

فادي وقوع توبالتالي حد فوري لألعمال العدائية الجارية  بهدف وضع ،مم المتحدةالتابع لأل

 .المزيد من الخسائر في األرواح البريئة

المضايقات التي يتعرض لها الشعب ة تصعيد األخير ةاإلسرائيليتشمل االعتداءات و

محتجز  9977أكثر من )الفلسطيني من خالل استخدام االحتجاز اإلداري على نطاق واسع 

في و. سنة 90 و 95بين تتراوح أعمارهم ن وقاصر هم٪ من07، (5799كتوبر أفي إداري 

منية اإلسرائيلية باستجواب عنيف عن قيام الجهات األفيديو شريط  ، كشف5799نوفمبر  8

محكمة القدس إليه  تالذي وجهو، سنة 93من العمر الذي يبلغ أحمد المناصرة للطفل 

السلطات لحقوق اإلنسان الدائمة المستقلة  وحّملت الهيئة .أكتوبر 37في  االتهاماإلسرائيلية 

والتي أعمال العنف والقتل، األخيرة من موجة الالمسؤولية الكاملة عن المحتلة اإلسرائيلية 

 إسرائيل االحتالل واالستيطان الالإنسانية التي تمارسها نتيجة واضحة لسياساتاعتبرتها 

المجتمع الدولي إلى  تحتلة، ودعمقوة باعتبارها اللتزاماتها الدولية ، في خرق سافر المحتلة

حث إسرائيل على احترام حقوق الفلسطينيين من خالل الوفاء بالتزاماتها كقوة محتلة بموجب 

 .القانون اإلنساني الدولي

فلسطين المعني ب فريق العملعن طريق الهيئة،  تناقشالثامنة،  العادية ادورتهأشغال خالل و

موجة استمرار إزاء  اعن قلقه تعربأ، وبشكل مستفيضالوضع في فلسطين المنبثق عنها، 

وسحب إسرائيل مقاطعة موجة تنامي بالعنف والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، ورحبت 

على القوة كبير اقتصادي  أثريبدو أن لها التي و، يهااالستثمارات منها وفرض العقوبات عل

إلى المحكمة الجنائية عن الجرائم اإلسرائيلية  لملففلسطين تقديم بالهيئة  ترحبو. المحتلة

اء الذي دنلأعربت عن تأييدها لكما . لملفالحازمة للمتابعة ل اعن تأييده تالدولية، وأعرب



. توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينيلاإلسالمي التعاون وجهه األمين العام لمنظمة 

لبحث ما الخاص حول فلسطين ألمم المتحدة ااتصاالت مع مقرر ط ربأيضا هيئة وقررت ال

 .إجراءات مشتركةيمكن اتخاذه من 

  ******** 
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