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 المتحدة  األمم في اإلنسان لحقوق العليا المفّوضيّة طاقم أعضاء طرد: الموضوع

مات
ّ
منظ     إنسان  حقوق  نحن 

نتوّجه  ف    لحقوق  العليا  المفوضّية  مع"  العالقة   قطع "  وزارتك  قرار  بخصوص  إليك   إرسائيل 

    اإلنسان
 هذا  يبدو  وإذ.  المتحدة  األمم  ف 

ّ
ات  تجديد  أو  إصدار  عن  االمتناع  تضّمن  القرار  أن   المفّوضّية  لطواقم  دخول  تأشير

    يضطّر العاملون
ن المغادرة   إىل البالد خارج من القادمير   المفّوضّية ف 

ّ
 .  القدوم من الجدد العاملونكما ال يتمك

    اإلنسان  لحقوق  العليا  المفّوضّية  مكتب  يعمل
، منذ  25  منذ  المتحدة  األمم  ف 

ً
    المكتب  هذا  يعمل.  1996  العام  عاما

  المناطق   ف 

ة
ّ
ّ القدس وقطاع  فيها  بما  الغربّية  الضفة  -  المحتل  

ف  ات   عىل  الحصول   فيه  العاملير    من  وُيطلب  -  غّزة  رسر   إرسائيلّية   دخول  تأشير

 إرسائيل فقط
ّ
ة المناطق بدخول  الّسماح عدم أو الّسماح قرار يملك  من وحدها ألن

ّ
 .   المحتل

ات  هذه  مثل     للعاملير    تعىط  التأشير
    اآلن  جيل ولكن  من  أكي    منذ  المفّوضّية  ف 

    الوزارة   قّررت  لها  سابق  ال  خطوة  وف 
  سها أتر   الت 

 إصدار توقف  أن أنت
ً
ات تماما  . المفّوضّية مكتب يمّس بعمل  مّما التأشير

    لسياساتها  الضروري   النقد  سكاتإل   جاهدة  تسىع  المتعاقبة  إرسائيل  وحكومات  سنير    منذ
ة  المناطق  ف 

ّ
  تنطوي   وما  المحتل

 الّرامية  السياسة  هذه  ضمن.  النطاق  وواسع  ومتواصل  نحٍو خطير   عىل  الفلسطينّيير    لماليير    األساسّية  الحقوق  انتهاك  من  عليه

اتيجّية  الشؤون  ووزارة   الخارجية  وزارة  الواقع تدير  هذا  إدامة  إىل خفّية،    أو  علنّية  حملة  أخرى  إرسائيلّية  هيئات  ومعهما  االسي 

ة ة، غايتها  غير   أو  مبارسر مات  التشهير   مبارسر
ّ
  بهم   دولّيير  والتنديد  أو  إرسائيلّيير    أو  فلسطينّيير    كانوا  سواء  والناشطير    بالمنظ

هم  فقط  وإبعادهم
ّ
    إرسائيل  ممارسات  حقيقة  يكشفون  ألن

ة  المناطق  ف 
ّ
جوء  عن  والهيئات  الوزارات  تتوّرع  ال.  المحتل

ّ
    الل

  ف 

بيل  من  أكاذيب  إىل  حملتها
َ
هام  ق

ّ
اءات  وشت ّ   اإلرهاب  ودعم  الّسامّية  بمعاداة  الناشطير    ات ه   ذلك  من  األخرى والغاية  االفي 

ّ
  كل

 .  مساءلة أو محاسبة أّية من التنّصل مع والنهب  واالضطهاد االحتالل وإدامة النقد إسكات

ة   تنضّم الخطوة  مفّوضّية  األخير
ّ
  حركة   عىل  صارمة   قيود  فرض  ذلك   من   -  سبقتها  متواصلة   شت ّ   خطوات  إىل   المتحدة   األمم  ضد

ف
ّ
    مكتب  موظ

    أمنست 
( HRW  -"  واتش  رايتس  هيومان)"  اإلنسان  حقوق  مرصد  مدير  زياد؛ إبعاد  أبو  ليث  هللا السّيد  رام  ف 

ة؛ دمغ  والمناطق   إرسائيل  دخول  من   شاكر ومنعه  عمر   السّيد
ّ
ّ  "  جبارين بصفة  شعوان  الحّق" السّيد"  منظمة   مدير   المحتل إرهاب  

 رئيس  حت  .  الكثير   الكثير   ذلك   بدلة"؛ وغير   يرتدي
ّ
 بالعقوبات  رّحب  الحكومة  أن

ً
را
ّ
 محكمة  األمريكّية  مؤخ

ّ
  الدولّية   الجنايات  ضد

  
   الهاي ف 

هيب  آخر مسىًع عنيف ف   . اإلنسان حقوق حماية  ألجل تعمل  مركزّية دولّية هيئة لي 

ات  تجديد ورفض المتحدة  األمم مفّوضّية مع العالقة قطع  المفّوضّية مكتب عمل تمّس بسير  أمور له   طواقمها عمل تأشير

  
ام  وتخرق   المنطقة  ف  عة  كدولة  إرسائيل  الي  

ّ
  من  وتمكينها  المتحدة   األمم  وكاالت  مع   بالتعاون  المتحدة   األمم  ميثاق   عىل   موق

   العمل
 ألهداف  هناك  مهاّمها وممارسة سيطرتها تحت  الواقعة المناطق ف 

ً
 . المتحدة األمم  هيئة إحقاقا
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    تنجح  لن:  جميُعها  بالفشل  ستبوء   كّم األفواه  لكّن محاوالت
  اإلنسان   حقوق  وانتهاكات  اإلرسائيلّية  الّسياسات  مضمون  إخفاء  ف 

  
    إرسائيل ترتكبها  الت 

سكتنا لنو زمالئنا  وعمل تشّل عملنا  لنو سيطرتها  تحت  الواقعة  المناطق ف 
ُ
 . تثنينا ولن ت

اجع أن بهذا   نناشدك    الخطوات عن  تي 
خذتموها  الت 

ّ
 طاقم ات

ّ
د  وأن المفّوضّية ضد

ّ
ات   تجد   إصدار  تستأنف  أنو مكوثهم   تأشير

ات ن جديدة وأن تأشير
ّ
 . بانتظام  عملها مواصلة من المفّوضّية تمك

 


