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 المحتويات 
 الصفحة    الفصل 

ي كتاب ا حالة   ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  4  ي

ي مقدمة -األول   ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  5  ي

ي لمحة عامة عح السياق السياسي المتعلق بقضية فلسطيح - الثاني   ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  6  ي

ي والية اللجإة  -الثالث   ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  11  ي

ي تإظيم األعمال -الرابع   ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  12  ي

ي عضوية اللجإة وقعضاء المكتب  -قل     ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي  12  ي

ي المشاركة في قعمال اللجإة  - باء     ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي  12  ي

ي 75/21و  75/20ا جراءات التي اتخرتها اللجإة وُشعبة حقوق الفلسطيإييح وفقًا لقراري الجمعية العامة  - الخامس   ي ي ي  13  ي

ي   مقدمة -قل     ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  13  ي

ي الدبلوماسيةتعبئة األوساط  - باء     ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي  13  ي

ي التوعية بقضية فلسطيح -جيم     ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي  15  ي

 19  التعاون مع المإظمات الحكومية الدولية، والمإظمات غير الحكومية، وكيانات مإظومة األمم المتحدة  -دال    

ي بإاء القدرات  - ااء     ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  19  ي

ي 75/23ا جراءات التي اتخرتها ادارة التواصل العالمي وفقا لقرار الجمعية العامة  - السادس   ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  21  ي

ي استإتاجات اللجإة وتوصياتها - السابع   ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  23  ي

ي ا جراءات الفورية التي اتخرتها اللجإة ازاء الضم وقنشطة االستيطان  -قل     ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  23  ي

ي ا جراءات الفورية التي اتخرتها اللجإة ازاء الإزاع  - باء     ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  24  ي

ي ا جراءات الفورية التي اتخرتها اللجإة ازاء تلجيل االنتخابات في فلسطيح -جيم     ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  24  ي

ي ا جراءات المتخرة مع مجلس األمح والجمعية العامة ومجلس حقوق ا نسان -دال     ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  24  ي

ي والتوعية مع المجتمع الدولي والمجتمع المدني قنشطة الدعوة  - ااء     ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  25  ي

ي ا جراءات التي اتخرتها الدول األعضاء والمإظمات ا قليمية  -واو     ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  26  ي

ي اجراءات الدعم في اطار التصدي لجائحة مرض فيروس كورونا -زاي     ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  27  ي

ي المتحدة األخر  ا جراءات التي اتخرتها األمانة العامة وكيانات األمم  -حاء     ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  27  ي
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 كتاب ا حالة
 [2021قدلول/سبتمبر  1]

 السيد األميح العاو،

قتشأأأأأأأأأأرو بلن قرفق طيل تقرير اللجإة المعإية بممارسأأأأأأأأأأة الشأأأأأأأأأأعب الفلسأأأأأأأأأأطيإي لحقوقل غير القابلة  
التخاذ للتصأأأأأأأأأأأأأرو بىرض تقديمل ال  الجمعية العامة وتعميمل عل  جميع ايئات األمم المتحدة المختصأأأأأأأأأأأأأة  

المؤرخ   75/20مح قرار الجمعية العامة   10 و 2ا جراءات الالزمة، حسأأأأأأأأأأأأأب االقتضأأأأأأأأأأأأأاء، عمال بالفقرتيح  
 ي2020كانون األول/ديسمبر  2

 ي2021آب/قغسطس  31ال   2020قدلول/سبتمبر   2ويىطي التقرير الفترة مح  
 

 نياننغشيخ  )توقيع(
 رئيس اللجإة المعإية بممارسة الشعب الفلسطيإي
 لحقوقل غير القابلة للتصرو 
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 الفصل األول 
 مقدمة   

ُيقّدو تقرير اللجإة المعإية بممارسأأة الشأأعب الفلسأأطيإي لحقوقل غير القابلة للتصأأرو ارا عمال بقرار  - 1
ي واو يىطي تإفير اللجإة لبرنامج عملها 2020كانون األول/ديسأأأمبر  2، المعتمد في  75/20الجمعية العامة 

(A/AC.183/2021/1 ،الري صيغ مح قجل تعزيز اعمال حقوق الشعب الفلسطيإي غير القابلة للتصرو ،)
بما فيها حقل في تقرير المصأأأأأأيري وتشأأأأأأمل قادافل الحفاا عل  الوعي الدولي، وحشأأأأأأد الجهود مح قجل ايجاد 

دائم بيح ا سأرائيلييح والفلسأطيإييح، وتعزيز التضأامح الدولي  حل عادل وشأامل لقضأية فلسأطيح وارسأاء سأالو
مع محإة الشأأأأأأأأعب الفلسأأأأأأأأطيإي ال  قن تتحقق تلك األاداو، ودعم حكومة دولة فلسأأأأأأأأطيح في جهوداا لبإاء 

 القدرات مح قجل اقامة دولة فلسطيح المستقلة المستدامة والقابلة للبقاء في المستقبلي

ة عامة عح السأأأأياق السأأأأياسأأأأي المتعلق بقضأأأأية فلسأأأأطيح خالل الفترة ويتضأأأأمح الفصأأأأل الثاني لمح - 2
 ي2021آب/قغسطس  31ال   2020قدلول/سبتمبر  2المشمولة بالتقرير، مح  

ويتضأأأأأأأأأأأأأأمح الفصأأأأأأأأأأأأأأالن الثأالأث والرابع موجزا لواليأة اللجإأة كمأا حأددتهأا الجمعيأة العأامأة ومعلومأات  - 3
 عضوية اللجإة وتإظيم قعمالهاي عح

ويتإاول الفصأأأأأأأل الخامس ا جراءات التي اتخرتها اللجإة، بما فيها مشأأأأأأأاركتها في جلسأأأأأأأات مجلس   - 4
األمح وحواراا المتواصأأل مع المإظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدنيي ويتإاول الفصأأل قيضأأا المؤتمرات  

القأدرات التي نظمتهأا اللجإأة،  الأدوليأة، ومإهأا لمؤتمرات المعقودة بأالوسأأأأأأأأأأأأأأائأل ا لمترونيأة، وحلقأات العمأل لبإأاء  
 واألنشطة المقررة األخر  التي اضطلعت بها شعبة حقوق الفلسطيإييح باسم اللجإةي

ويقدو الفصأأل السأأادس لمحة عامة عح البرنامج ا عالمي الخاذ الري تضأأطلع بل ادارة التواصأأل  - 5
 ي75/23العالمي بشلن قضية فلسطيح وفقا لقرار الجمعية العامة 

 وترد في الفصل السابع مح التقرير استإتاجات اللجإة وتوصياتها ال  الجمعية العامةي - 6

 
  

https://undocs.org/ar/A/RES/75/20
https://undocs.org/ar/A/RES/75/20
https://undocs.org/ar/A/AC.183/2021/1
https://undocs.org/ar/A/RES/75/23
https://undocs.org/ar/A/RES/75/23
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 الفصل الثاني 
 لمحة عامة عن السياق السياسي المتعلق بقضية فلسطين   

جااات دهدد احتماالت التوصأأأأأل ال  خالل الفترة المشأأأأأمولة بالتقرير، لّل العددد مح التطورات واالت  - 7
 حل الدولتيحي

واسأتمر بإاء وتوسأيع المسأتوطإات ا سأرائيلية في األرض الفلسأطيإية المحتلة عل  الرغم مح قرارات   - 8
ر قأأانونيأأة بموجأأب القأأانون الأأدوليي ، الأأري قعلح قنهأأا غي (2016)  2334مجلس األمح العأأددأأدة، ومإهأأا القرار  

وكما جاء في الوثائق المقّدمة بانتظاو مح المإسأأأأأأأق الخاذ لعملية السأأأأأأأالو في الشأأأأأأأرق األوسأأأأأأأ  ال  مجلس  
  ( 1) 2021آذار/مارس   25األمح، بما في ذلك ضأأأأأأأأأأأمح احاطتيل ا عالميتيح المقدمتيح ال  مجلس األمح في 

رسأخت، بشأكل دتعارض مع القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة،  ، فإّن اسأرائيل قد( 2) حزيران/دونيل  24وفي 
احتاللها غير القانوني لألراضأأأأأي الفلسأأأأأطيإية، بما فيها القدس الشأأأأأرقية، مح خالل بإاء المسأأأأأتوطإات، و إاء  
الجدار، وادو المإازل والمإشأتت ومصأادرتها، فضأال عح عمليات الطرد والتهجير القسأري لألسأر الفلسأطيإيةي 

وحدة اسأأأأأأأأأتيطانية  5  000تشأأأأأأأأأريح األول/قكتو ر، قدمت السأأأأأأأأألطات ا سأأأأأأأأأرائيلية خططا لبإاء نحو   14 وفي
مسأأأأأأأتوطإات المإطقة جيمي وفي قوائل تشأأأأأأأريح الثاني/نوفمبر، قدان خبراء حقوق ا نسأأأأأأأان التابعون لألمم  في

وز/دوليل في شأأأأأمال  تم 12المتحدة ادو مإازل وممتلمات تابعة لتجّمع خر ة حمصأأأأأة البدوي الفلسأأأأأطيإي، في 
مبإ ي وفي كانون  75طفاًل، وُدمر قكثر مح   41ساكإا، بمح فيهم   73األردني وقد تشّرد ما ال يقل عح  غور

وحدة سأأأأأأأأأأأأأكإية في مسأأأأأأأأأأأأأتوطإة جفعات ااماتوس في القدس الشأأأأأأأأأأأأأرقية، وطرد  1 200الثاني/دإادر، تم بإاء 
 فلسطيإي مح مإازلهم في الفترة نفسهاي 800

للبيانات التي جمعها مكتب تإسيق الشؤون ا نسانية، استمرت دون اوادة عمليات ادو ومصادرة  ووفقا   - 9
كانون الثاني/دإادر    26الممتلمات الفلسأأأأأأأأأطيإية في جميع قنحاء الضأأأأأأأأأفة الىر ية المحتلة والقدس الشأأأأأأأأأرقيةي ففي  

لطات ا سأأأرائيلية قامت  ، قبلغ المإسأأأق الخاذ لعملية السأأأالو في الشأأأرق األوسأأأ  مجلس األمح بلن السأأأ 2021
مح المباني    71األشأأأأأأأأهر الثالثة الماضأأأأأأأأية بهدو مبان قو مصأأأأأأأأادرة قو اجبار قصأأأأأأأأحاب األمالك عل  ادو  في 

امرقة   17فلسأأأأأأأأأأطيإيا مح بيإهم    73مبإ  سأأأأأأأأأأكإيا، مما قد  ال  تشأأأأأأأأأأريد    19المملوكة للفلسأأأأأأأأأأطيإييح، مح بيإها  
تموز/دوليأأل، دمرت القوات ا سأأأأأأأأأأأأأرائيليأأة جميع المبأأاني   7(ي وفي  1، المرفق  S/2021/91طفال )انظر   37 و 

القائمة في خر ة حمصأأأأأأأأأأة داخل غور األردن، وفرضأأأأأأأأأأت نقل كامل المجتمع المحلي الواقع بجانب مسأأأأأأأأأأتوطإة  
يعيش السأأأأأأأأأأأأأكأان  بكعوتي وتمثفأت األعمأال غير القأانونيأة في القأدس الشأأأأأأأأأأأأأرقيأة في حي الشأأأأأأأأأأأأأيخ جرا ، حيأث  

الفلسأطيإيون تحت تهددد دائم بالطرد القسأري ويتعرضأون لقيود عل  حرية التإقلي وال دزال الفلسأطيإيون في قحياء  
القدس الشأرقية المحتلة مهدددح بعمليات اخالء وشأيكة وتشأريد قسأري، وذلك في الوقت   الشأيخ جرا  وسألوان في 

 يح محاوالتها لالستيالء عل  مإازلهم الري تواصل فيل مإظمات المستوطإيح ا سرائيليي 

وتواصأأأأأأألت بشأأأأأأأكل دومي حوادز العإ  واالسأأأأأأأتفزاز في جميع قنحاء األرض الفلسأأأأأأأطيإية المحتلة،  - 10
حظ المإسأأأأأأأق (ي وقد الS/2021/584زيادة مثيرة للقلق في حجمها وكثافتها، كما قفاد األميح العاو )انظر   مع

الخاذ تزادد نسأأأأأأأق عإ  المسأأأأأأأتوطإيح ضأأأأأأأد الفلسأأأأأأأطيإييح وحث اسأأأأأأأرائيل عل  ضأأأأأأأمان سأأأأأأأالمة السأأأأأأأكان 

 __________ 

 (1) https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_25_march_2021_2334.pdf ي 
 (2) https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_24_june_2021_0.pdf ي 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/2021/91
https://undocs.org/ar/S/2021/584
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_25_march_2021_2334.pdf
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_24_june_2021_0.pdf
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الفلسأأأأأأأطيإييح وقمإهم، تمشأأأأأأأيا مع مسأأأأأأأؤولياتها بوصأأأأأأأفها السأأأأأأألطة القائمة باالحتالل و موجب القانون الدوليي 
ياق احتجاجات فلسأأأأأأأأطيإية  اندلعت اشأأأأأأأأتباكات متمررة في قرية بيتا قرب نابلس بالضأأأأأأأأفة الىر ية، في سأأأأأأأأ  كما
اسأأأتيالء المسأأأتوطإيح ا سأأأرائيلييح عل  األراضأأأي و إاء بؤرة اسأأأتيطانية اسأأأرائيلية جدددةي وقد قد  نشأأأر  ضأأأد

القوات ا سأأرائيلية في حرو المسأأجد األقصأأ  ال  تقييد وصأأول آالو المصأأليح المسأألميح خالل األياو األخيرة  
قفضأأت ال  اضأأطرابات واسأأعة الإطاق وال  تصأأعيد عسأأكري شأأهر رمضأأان، مما قثار توترات واشأأتباكات   مح

حزيران/دونيل، قبلغ المإسأأأأأأأأأق   24بيح الجماعات المسأأأأأأأأألحة الفلسأأأأأأأأأطيإية في قطاع غزة و يح اسأأأأأأأأأرائيلي وفي 
الخاذ لعملية السأأأأأأالو في الشأأأأأأرق األوسأأأأأأ  مجلس األمح بلن عدة آالو مح المتطرفيح ا سأأأأأأرائيلييح نظموا 

في مددإة القدس القديمة رددوا خاللها شأأأأعارات عإصأأأأرية وتهدددات ضأأأأد العرب حزيران/دونيل مسأأأأيرة   15 في
والمسأأألميح، وسأأأ  وجود مكث  للشأأأرطة ا سأأأرائيلية، مما قد  ال  احتجاجات واشأأأتباكات في القدس الشأأأرقية  

طفال، بالرصأأاذ المطاطي   12فلسأأطيإيا، مح بيإهم    66وفي قجزاء قخر  مح الضأأفة الىر ية، حيث قصأأيب 
بل الصأوتية واالعتداءات الجسأديةي وحرر المإسأق الخاذ مح امكانية قن تصأبق القدس سأببا في نشأوب  والقإا

نزاع قوسأعي وقد اسأتمرت االشأتباكات في جميع قنحاء الضأفة الىر يةي ووفقا لمكتب تإسأيق الشأؤون ا نسأانية،  
فلسأأأأأأأأأأأأطيإيا،  50،  2021دوليل  /تموز 21كانون الثاني/دإادر ال   1قتلت القوات ا سأأأأأأأأأأأأرائيلية، في الفترة مح 

، في جميع قنحاء ( 3) طفال 584شأأأأأأأأأأخصأأأأأأأأأأا، مح بيإهم    11 231طفال، وجرحت ما ال يقل عح   11بيإهم   مح
 الضفة الىر يةي

وانأأأدلعأأأت األعمأأأال العأأأدائيأأأة بيح الجمأأأاعأأأات الفلسأأأأأأأأأأأأأأطيإيأأأة المسأأأأأأأأأأأأأألحأأأة في غزة و يح اسأأأأأأأأأأأأأأرائيأأأل  - 11
إيف، كانت بمثابة قخطر تصأأأأعيد ألعمال العإ  وقشأأأأداا دوما مح القتال الع 11قيار/مادو وقدت ال   11 في

ي وتسأأأببت الىارات الجوية العسأأأكرية وعمليات القصأأأ  ا سأأأرائيلية في سأأأقوط عدد كبير 2014فتما مإر عاو 
الضأحايا، وفي معاناة انسأانية، وتدمير للبإية التحتية في غزة، بما في ذلك المرافق التعليمية والمسأتشأ يات  مح

حية وقنابيب الميامي واعُتبرت الىارات الجوية ا سأأأأأأأأأأرائيلية عل  غزة غير متإاسأأأأأأأأأأبة حيث اّنها والمراكز الصأأأأأأأأأأ 
قيار/مادو، قفادت مفوضأأأأأأأأأأأأأأة األمم المتحدة السأأأأأأأأأأأأأأامية لحقوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان  27توفر الحماية للمدنييحي وفي  لم
ا عاقة وصأأأحفي  قشأأأخاذ مح ذوي   3  امرقة و 37 طفال و 68فلسأأأطيإيا، مح بيإهم   242يقل عح   ال ما قن

تلوا في غزة جراء قصأأأأأأأ  اسأأأأأأأرائيل للمإاطق المدنيةي وفي بع  الحاالت، قتلت قسأأأأأأأر فلسأأأأأأأطيإية  قُ  واحد، قد
ها، بما في ذلك الإسأأأأأأاء واألطفال والرضأأأأأأعي وقودت الصأأأأأأواريخ البعيدة المد  التي قطلقها  لبلكملها داخل مإاز 

ح فيهم رعايا قجانب وطفالني وتسأأأأأأببت شأأأأأأخصأأأأأأا في اسأأأأأأرائيل، بم 12مسأأأأأألحون فلسأأأأأأطيإيون مح غزة بحياة 
فلسأأأأأأأأأأأأطيإي، لجل العددد مإهم ال  مدارس وكالة األمم المتحدة   77 000األعمال العدائية في تشأأأأأأأأأأأأريد حوالي 

 ي( 4)  غاثة وتشىيل الالجئيح الفلسطيإييح في الشرق األدن  )األونروا( في جميع قنحاء غزة

قيأأار/مأأادو قمأأاو مجلس األمح بوق  فوري   16بأأل في  وطأأالأأب األميح العأأاو في بيأأانأأل الأأري قدل    - 12
قيار/مادو، في قعقاب جهود  20للإزاعي ورحب المجتمع الدولي بوق  اطالق الإار الري تم التوصأأأأأأل اليل في  

الوسأأأأأأأأأأأأأأاطأة المكثفأة التي بأرلتهأا مصأأأأأأأأأأأأأأر واألردن وقطر واألمم المتحأدةي وقأد اأددت عمليأات ا خالء والهأدو 
حزيران/دونيل، عل  سأأأأأأبيل المثال، قصأأأأأأدرت   7بتقوي  وق  اطالق الإاري ففي    المسأأأأأأتمرة مح قبل اسأأأأأأرائيل

شأأخ ( مح ضأأاحية البسأأتان في حي سأألوان  1 500قسأأرة فلسأأطيإية ) 119بلدية القدس قوامر ادو في حق  
بالقدس الشأأرقية المحتلة، وذلك مح قجل فسأأق المجال  قامة حديقة قثرية اسأأرائيليةي وعإدما سأأمق المسأأؤولون 

 __________ 

 يhttps://www.ochaopt.org/updatesقحدز التقارير متاحة في ا نترنت عل  الموقع التالي:  (3) 
 يwww.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27116&LangID=E انظر (4) 

https://www.ochaopt.org/updates
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27116&LangID=E
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حزيران/دونيل، نشأأأأأبت اشأأأأأتباكات عإيفة  15سأأأأأرائيليون بتإظيم مسأأأأأيرة متطرفة في مددإة القدس القديمة في ا 
بيح القوات ا سأرائيلية والسأكاني وقطلقت الجماعات المسألحة في غزة بالونات حارقة عل  جإوب اسأرائيل كرد 

قيار/مادو، قعزت مفوضة   16في عل  ذلك عل  ما يظهر، وقابلت اسرائيل ذلك بهجمات عسكرية انتقاميةي و 
األمم المتحدة السأأأامية لحقوق ا نسأأأان التصأأأعيد بشأأأكل مباشأأأر ال  االحتجاجات وال  الرد العإيف مح جانب  
القوات ا سأأأأأأأأأأأأأرائيلية، قوال في القدس الشأأأأأأأأأأأأأرقية ثم بعد ذلك في األرض الفلسأأأأأأأأأأأأأطيإية المحتلة بلكملها وداخل  

مفوضأأأة السأأأامية بوق  اطالق الإار، ولمإها حررت مح تزادد العإ  قيار/مادو، رحبت ال 27ي وفي ( 5) اسأأأرائيل
ومعاناة المدنييح مح الجانبيح اذا لم دتم التصأدي لألسأباب الجررية للعإ  ضأمح عملية سأالو حةيةية وشأاملة  

ي وفي قعقاب اندالع قعمال العإ  في قنحاء األرض الفلسأأأأأأأأأأأأطيإية المحتلة وفي اسأأأأأأأأأأأأرائيل  ( 6)  نهاء االحتالل
حزيران/دونيل  30مإظمة نسأأأائية مح اسأأأرائيل وفلسأأأطيح بيانا مشأأأتركا في  200قيار/مادو، قصأأأدرت نحو   في

، مح قجل التوصأأأأل ال  (2000) 1325ددعو ال  اجراء مفاوضأأأأات، اسأأأأتإادا ال  مبادج قرار مجلس األمح 
ي وقشأأأأأأارت ارم المإظمات ال  األامية الخاصأأأأأأة لحماية المرقة مح جميع قشأأأأأأكال  ( 7) حلول طويلة األجل للإزاع

العإ  وكفأالأة تمثيلهأا في مإأاصأأأأأأأأأأأأأأب صأأأأأأأأأأأأأأإع القرار، وحثأت عل  بأرل جهود قكبر مح قجأل التوصأأأأأأأأأأأأأأل ال  
 ي“ليس مجرد تهدئة مؤقتة” تفاوضي طويل األجل، و حل

ا في غزة، التي ال تزال خاضأأأأأعة لحصأأأأأار  وكان للتصأأأأأعيد العإيف عواقب انسأأأأأانية وخيمة، ال سأأأأأيم - 13
عاماي و سأبب األعمال العدائية عانت مإظمات المسأاعدات ا نسأانية  14تفرضأل اسأرائيل جوا و را و حرا مإر  

مح قيود شأأأدددة في الوصأأأول ال  ارا الجيبي وللت نقاط العبور الحدودية، بما في ذلك نقطتا العبور ادريتز  
ئيل، مىلقة قثإاء اندالع األعمال العدائية و عدااي وفي قعقاب وق  األعمال  وكرو قبو سأأأأأأأأأالم بيح غزة واسأأأأأأأأأرا

قيار/مادو، واسأأأأأتجابة ال  الإداء العاجل الري وجهل فريق    27العدائية واتفاق وق  اطالق الإار مباشأأأأأرة، في 
الر لفائدة مليون دو  95األمم المتحدة القطري للعمل ا نسأأأأأأأأاني، قدمت الدول األعضأأأأأأأأاء تعهدات مالية بمبلغ  

ي وقعر ت جهات مانحة عدددة عح اسأأأأأأأأتعداداا للمسأأأأأأأأاامة في جهود اعادة  ( 8) غزة، شأأأأأأأأمل احتياجات األونروا
ا عمار في غزة، بما في ذلك مصأأأأأأأأأأأأأر وقطر وا مارات العر ية المتحدة والواليات المتحدة األمريكية واالتحاد 

و التعاون الوثيق مع السأألطة الفلسأأطيإية و التشأأاور مع المجتمع تموز/دوليل،   6األورو ي والبإك الدوليي وفي 
المدني في غزة، قصأأدرت مجموعة البإك الدولي واألمم المتحدة واالتحاد األورو ي تقريرا مشأأتركا سأأريعا بشأألن 

مليون دوالر خالل   485تضأأأأأّمح تقددرا الحتياجات ا نعال بمبلغ يصأأأأأل ال    ( 9) تقييم األضأأأأأرار واالحتياجات
 األول ي 24 أشهر الاأل

قيار/مادو بشأألن الحالة في الشأأرق   20الجمعية العامة في   وخالل المإاقشأأة الطارئة التي عقدتها في - 14
مح جدول قعمال الجمعية   38مح جدول قعمال الجمعية العامة( وقضأأأأأية فلسأأأأأطيح )البإد   37األوسأأأأأ  )البإد  

اطالق الإأار، وحمأايأة المأدنييح، واسأأأأأأأأأأأأأأتئإأاو  العأامأة(، قدانأت دول قعضأأأأأأأأأأأأأأاء عأددأدة العإ  ودعأت ال  وق 
المفاوضأأأأأات عل  قسأأأأأاس قرارات األمم المتحدة ذات الصأأأأألة مح قجل التوصأأأأأل ال  حل طويل األجل للإزاع،  

 __________ 

 يwww.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27095&LangID=E انظر (5) 
 يwww.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27116&LangID=E انظر (6) 
 يwww.itach.org.il/wp-content/uploads/English.pdf انظر (7) 
-www.unocha.org/story/un-and-ngos-launch-humanitarian-plan-support-palestinians-affected-recent  انأأأأأأأأأأأأأأأأظأأأأأأأأأأأأأأأأر  (8) 

escalation ي 
 ي https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/gaza_rapid_damage_and_needs_assessment_july_2021_1.pdf  انظر  (9) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27095&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27116&LangID=E
http://www.itach.org.il/wp-content/uploads/English.pdf
http://www.unocha.org/story/un-and-ngos-launch-humanitarian-plan-support-palestinians-affected-recent-escalation
http://www.unocha.org/story/un-and-ngos-launch-humanitarian-plan-support-palestinians-affected-recent-escalation
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/gaza_rapid_damage_and_needs_assessment_july_2021_1.pdf
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قيار/مادو، قصأأأأأدر مجلس األمح بيانا   22ي وفي ( 10) فيما قصأأأأأدر رئيس الجمعية العامة نداء مح قجل السأأأأأالو
الحاجة الفورية ال  تقديم المسأأأأأأأأاعدة ا نسأأأأأأأأانية للسأأأأأأأأكان المدنييح  ( شأأأأأأأأدد فيل عل   SC/14527صأأأأأأأأح يا )

 ي( 11) الفلسطيإييح، وال سيما في غزة، وقدد دعوة األميح العاو ال  وق  اطالق الإار

الري   S-30/1قيار/مادو، اعتمد مجلس حقوق ا نسأأأأأأأأان القرار   27وفي دورة اسأأأأأأأأتثإائية عقدت في  - 15
مسأأتقلة مسأأتمرة للتحقيق داخل األراضأأي الفلسأأطيإية المحتلة، بما فيها القدس  قنشأأل بموجبل لجإة تحقيق دولية 

الشأأرقية، وداخل اسأأرائيل في جميع االنتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي ا نسأأاني وللقانون الدولي 
الجررية  ووقعت مإر ارا التاريخ، وفي جميع األسأأأأباب   2021  نيسأأأأان/قبريل 13لحقوق ا نسأأأأان التي سأأأأبقت 

المامإة وراء التوترات المتمررة وعدو االستقرار واطالة قمد الصراع، بما في ذلك التمييز والقمع المإهجيان عل  
 قساس الهوية الوطإية قو ا ثإية قو العرقية قو الددإيةي

يإية واستمرت انتهاكات حقوق ا نسان طوال الفترة المشمولة بالتقرير دون عقاب في األرض الفلسط - 16
المحتلة، بما فيها القدس الشأأأأأأأأأأأرقية، وذلك عل  حد ما قفاد بل المقرر الخاذ المعإي بحالة حقوق ا نسأأأأأأأأأأأان 

، مايكل ليإك، في الدورة االسأأأأأأأتثإائية الثالثيح لمجلس حقوق  1967األرض الفلسأأأأأأأطيإية المحتلة مإر عاو  في
ق ا نسأأأان آثار وخيمة بشأأأكل خاذ عل  ي وقد كانت النتهاكات حقو ( 12) قيار/مادو  27ا نسأأأان المعقودة في 

طفل يحتاجون ال  خدمات الصأأأأحة العقلية  234 000الإسأأأأاء واألطفال واألقلياتي وتشأأأأير التقددرات ال  قن 
 والدعم الإفسي االجتماعي، وذلك بسبب الحالة ا نسانية في قطاع غزةي

كدت المحكمة الجإائية الدولية وفي خطوة اامة نحو انهاء ا فالت مح العقاب وضأأأأأأأأأأأمان العدالة، ق - 17
شأأأأأأأأأأأباط/فبرادر اختصأأأأأأأأأأأاصأأأأأأأأأأأها للإظر في الجرائم الخطيرة المرتمبة في األرض الفلسأأأأأأأأأأأطيإية المحتلة،    5في 
آذار/مارس في اجراء   3ذلك جرائم الحرب المحتملة، واو ما جعل المدعي العاو بالمحكمة يشأأأرع في   في بما

ي واختارت 2014حزيران/دونيل  13عم قنها ارُتمبت مإر تحقيق يشمل جرائم تدخل في اختصاذ المحكمة ويز 
تموز/دوليل، دعا المقرر   9اسأأأأأأأأأأرائيل، التي ليسأأأأأأأأأأت عضأأأأأأأأأأوا في المحكمة، عدو التعاون مع ارا الحكمي وفي 

الخاذ المجتمع الدولي ال  اعتبار المسأأأأأأأأتوطإات ا سأأأأأأأأرائيلية جريمة حرب بموجب نظاو روما األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأي 
 ي( 13) للمحكمة الجإائية الدولية

كانون الثاني/دإادر، قصأأدر رئيس دولة فلسأأطيح، محمود عباس، مرسأأوما ددعو ال  اجراء    15وفي  - 18
ي وشأأرعت لجإة االنتخابات 2021انتخابات تشأأريعية ورئاسأأية وانتخابات المجلس الوطإي الفلسأأطيإي في عاو 

ز ا ومرشأأأأأأحا مسأأأأأأتقال ح 36المركزية في تسأأأأأأجيل الإاخبيح والمرشأأأأأأحيح، وقسأأأأأأفر ذلك عح نشأأأأأأر قائمة تضأأأأأأم 
مليون امرقة ونحو   1,247مليون نأاخأب مسأأأأأأأأأأأأأأجأل، مح بيإهم    2,55لالنتخأابأات التشأأأأأأأأأأأأأأريعيأة، ومأا مجموعأل  

ناخب شأأأأأأأأأأأأاب مؤالي وفي وقت الحق، قلىت الحكومة الفلسأأأأأأأأأأأأطيإية االنتخابات التشأأأأأأأأأأأأريعية  800 000 مح
القائمة باالحتالل، لم تضأأأأأمح عدو   والرئاسأأأأأية في األرض الفلسأأأأأطيإية المحتلة بكاملها ألّن اسأأأأأرائيل، السأأأأألطة

 __________ 

 يwww.un.org/unispal/wp-content/uploads/2021/05/PGALETTER_200521.pdf انظر (10) 
-www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-05-20/secretary-general%E2%80%99s-press  انأأأأأأأأأأأأظأأأأأأأأأأأأر (11) 

stakeout-following-the-ceasefire-announcement-between-gaza-and-israelي 
 يwww.ohchr.org/Documents/Countries/PS/SS_OPT_Statement_SR_OPT_27May2021.pdf انظر (12) 
 يwww.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27295 انظر (13) 

http://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2021/05/PGALETTER_200521.pdf
http://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-05-20/secretary-general%E2%80%99s-press-stakeout-following-the-ceasefire-announcement-between-gaza-and-israel
http://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-05-20/secretary-general%E2%80%99s-press-stakeout-following-the-ceasefire-announcement-between-gaza-and-israel
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/PS/SS_OPT_Statement_SR_OPT_27May2021.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27295
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، وصأأأأأأأأأأأأأأ   ( 14) عرقلة اجراء االنتخابات في القدس الشأأأأأأأأأأأأأأرقيةي وفي بيانل قماو مجلس األمح في حزيران/دونيل
 المإسق الخاذ التلجيل بلنل يضاع  مح مشاعر ا حباط ويقوض األمل بالإسبة لمثير مح الفلسطيإييحي

متواصأأأل، فيما فشأأألت المصأأأالحة بيح الفلسأأأطيإييح بةيادة واسأأأتمر االنقسأأأاو السأأأياسأأأي الفلسأأأطيإي ال - 19
حزيران/دونيل قماو  24ي وفي بيانل الري قدل  بل في  لمصأأأأأأأأأأأأر، التي كان مح المقرر اجراناا في حزيران/دوني 

مجلس األمح، كرر المإسأأأأأأأق الخاذ قيضأأأأأأأا تلكيد دعم األمم المتحدة الثابت للجهود المصأأأأأأأرية، ودعا جميع 
ال  برل جهود جادة لضأأمان اعادة توحيد غزة والضأأفة الىر ية تحت قيادة حكومة وطإية  الفصأأائل الفلسأأطيإية 

 واحدة شرعية وديمقراطيةي

تضأأأأأأأأأأأمح عضأأأأأأأأأأأوا مح القائمة العر ية المتحدة، اليميح  ت ، وقدت حكومة ائتالفية اسأأأأأأأأأأأرائيلية جدددة  - 20
حزيران/دونيأأأل، تحأأأت قيأأأادة رئيس الوزراء نفتأأأالي بيإيأأأت، ورئيس الوزراء المإأأأاوب   13الأأأدسأأأأأأأأأأأأأأتوريأأأة في  

 يالخارجية، يائير البيد  ووزير 

وفي تشأأأأأريح الثاني/نوفمبر، واجهت األونروا، التي تقدو الخدمات األسأأأأأاسأأأأأية لالجئيح الفلسأأأأأطيإييح   - 21
األرض الفلسأأطيإية المحتلة والمإطقة، قزمة كبيرة في الميزانية بسأأبب توق  تمويل الواليات المتحدة وتفاقم  في

(ي ورحأأب المفوض العأأاو لألونروا، فيليأأب الزاريإي، بأأاسأأأأأأأأأأأأأأتئإأأاو 19-جأأائحأأة مرض فيروس كورونأأا )كوفيأأد
ردن والسأأأأأأأأويد تخططان السأأأأأأأأتضأأأأأأأأافة  ، وقكد قّن األ2021الواليات المتحدة تقديم المسأأأأأأأأاعدة لألونروا في عاو 

 مح قجل ضمان التمويل المافي والمتوقع والمستداو للوكالةي 2021مؤتمر دولي في وقت الحق مح عاو 

في األرض الفلسأأأأأأطيإية المحتلة زيادة حادة في الحاالت، وللت تشأأأأأأكل  19-شأأأأأأهدت جائحة كوفيد - 22
،  كانون الثاني/دإادر يلييح عل  حد سأأأأأأأأواءي وفي تهدددا حةيةيا لصأأأأأأأأحة وقمح وازداار الفلسأأأأأأأأطيإييح وا سأأأأأأأأرائ 

اسأأأرائيلل ال  ضأأأمان الحصأأأول بسأأأرعة و إنصأأأاو عل    ( 15) خبراء حقوق ا نسأأأان التابعون لألمم المتحدة دعا
 لفائدة الشعب الفلسطيإي الخاضع لالحتاللي 19-لقاحات كوفيد

عإية بالشأأأرق األوسأأأ  عل  اعادة وشأأأجع مجلس األمح، في مداوالتل الدورية، المجموعة الر اعية الم - 23
تإشأأأأأي  عملية السأأأأأالو المتوقفة وذلك بهدو اسأأأأأتئإاو التفاوض الهادو بشأأأأألن قضأأأأأية فلسأأأأأطيحي وقد حددت  
ا دارة األمريكية الجدددة سأأأياسأأأة بشأأألن قضأأأية فلسأأأطيح تختل  عح سأأأابقتها، وتدعم التوصأأأل ال  حل متفق 

اسأأية، واسأأتئإاو المسأأاعدة األمريكية للشأأعب الفلسأأطيإيي عليها بشأألن وجود دولتيح، وتجددد المشأأاركة الدبلوم
وفي وقأأت الحق، دخأأل رئيس الواليأأات المتحأأدة، جوزيف بأأادأأدن، ووزير الخأأارجيأأة، قنتوني بليإمح، في حوار  

 مباشر مع الةيادتيح ا سرائيلية والفلسطيإية خالل نزاع قيار/مادوي
  

 __________ 

 (14) https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_24_june_2021_0.pdfي 
 (15) www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26655ي 

https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_24_june_2021_0.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26655
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 والية اللجنة   

المعإية بممارسأأأأأأأة الشأأأأأأأعب الفلسأأأأأأأطيإي لحقوقل غير القابلة للتصأأأأأأأرو بموجب قرار  قنشأأأأأأأئت اللجإة  - 24
وقنيطت بها مهمة التوصأأية ببرنامج    1975تشأأريح الثاني/نوفمبر    10( المؤرخ 30-)د  3376الجمعية العامة 

ل  درمي ال  تمكيح الشعب الفلسطيإي مح ممارسة حقوقل غير القابلة للتصأأأأأأرو في تقرير المصير، واالستقال 
ّردوا مإها، عل  الإحو الري اعترفت بل الجمعية   والسأأأأأأأأأأيادة الوطإييح، والعودة ال  الديار والممتلمات التي شأأأأأأأأأأُ

ي وشأأأأأأأهدت والية اللجإة تطورًا كبيرًا عل  1974تشأأأأأأأريح الثاني/نوفمبر   22( المؤرخ 29-)د 3236قراراا   في
سأأأأطيإي مح ممارسأأأأة حقوقل غير القابلة السأأأأإيح لتشأأأأمل الدعوة عل  نطاق قوسأأأأع ال  تمكيح الشأأأأعب الفل مر

للتصأأرو وحشأأد المسأأاعدة في ارا الشأألني ويمكح االطالع عل  مزيد مح المعلومات عح اللجإة عل  الموقع 
 ي( 16) الشبكي الري تتعهدم شعبة حقوق الفلسطيإييح في األمانة العامة

(، 20/ 75، جأأددت الجمعيأأة العأأامأأة واليأأة اللجإأأة )القرار  2020كأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    2وفي   - 25
وطلبت ال  األميح العاو قن دواصأأأأل تزويد شأأأأعبة حقوق الفلسأأأأطيإييح بالموارد الالزمة لتإفير برنامج عملها 

( ومواصأألة البرنامج ا عالمي الخاذ الري تضأأطلع بل ادارة التواصأأل العالمي في األمانة 21/ 75 )القرار 
، قصأأأأأبحت والدتا اللجإة والشأأأأأعبة  2020(ي واعتبارا مح عاو  23/ 75العامة بشأأأأألن قضأأأأأية فلسأأأأأطيح )القرار  

، المعإون ”تسأأأأوية قضأأأأية فلسأأأأطيح بالوسأأأأائل  22/ 75متدان عل  سأأأأإتيحي واتخرت الجمعية قيضأأأأًا القرار  ت
السلمية“، الري قكدت فيل مح جددد الموق  الدولي الري يحظ  بشبل توافق في اآلراء بشلن عإاصر الحل  

 يالعادل والدائم والشامل 

وتتوافق قعمأأال اللجإأأة توافقأأًا تأأامأأًا مع قرارات الهيئأأات الحكوميأأة الأأدوليأأة الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيأأة التأأابعأأة لألمم  - 26
المتحدة، مثل الجمعية العامة ومجلس األمح والمجلس االقتصأأأأأأأادي واالجتماعي ومحكمة العدل الدولية، ومع 

لمإظومة األمم المتحدة، التي تتعاون   قعمال األميح العاو والبرامج والصأأأإاددق والوكاالت المتخصأأأصأأأة التابعة
 معها اللجإة عل  نطاق واسعي

  

 __________ 

 (16) www.un.org/unispalي 

https://undocs.org/ar/A/RES/75/20
https://undocs.org/ar/A/RES/75/20
https://undocs.org/ar/A/RES/75/21
https://undocs.org/ar/A/RES/75/21
https://undocs.org/ar/A/RES/75/23
https://undocs.org/ar/A/RES/75/23
https://undocs.org/ar/A/RES/75/22
https://undocs.org/ar/A/RES/75/22
http://www.un.org/unispal
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 الفصل الرابع 
 تنظيم األعمال   

 
 عضوية اللجنة وأعضاء المكت  -ألف   

دولة عضأأأأأأأأوًا تمّثل مختل  المجموعات ا قليمية وتؤيد التوافق الدولي في اآلراء    25تتلل  اللجإة مح  - 27
قفىانسأأأتان واكوادور واندونيسأأأيا و اكسأأأتان ودولة بولي يا المتعددة القوميات و يالروس  بشأأألن حل الدولتيح، واي:  

وتركيا وتونس وجمهورية الو الديمقراطية الشأأأأأأعبية وجإوب قفريةيا والسأأأأأأإىال وسأأأأأأيراليون وريانا وغيإيا وجمهورية 
 يجيريا ونيكاراغوا والهإد فإزويال البوليفارية وقبرذ وكو ا ومالطة ومالي وماليزيا ومدغشقر وناميبيا وني 

والجهات األر ع والعشأرون التي تحضأر جلسأات اللجإة بصأفة مراقب اي: األردن وا مارات العر ية  - 28
المتحدة و لىاريا و إىالديش والجزائر والجمهورية العر ية السأأأأأأأأورية وسأأأأأأأأري النما والصأأأأأأأأيح والعراق وفييت ناو 

والمملمة العر ية السأأأأأأأأعودية وموريتانيا والإيجر واليمح، وكرلك وقطر والمويت ولبإان وليبيا ومصأأأأأأأأر والمىرب 
 دولة فلسطيح واالتحاد األفريقي وجامعة الدول العر ية ومإظمة التعاون ا سالميي

وُيإتخب قعضأأأأأأاء مكتب اللجإة كل عاو مح بيح الممثليح الدائميح للدول األعضأأأأأأاء في اللجإةي وقد  - 29
برئاسأأأأأأأأأأأة األميح العاو، بصأأأأأأأأأأأفتهم  2021شأأأأأأأأأأأباط/فبرادر   4المعقودة في    402انتخبت اللجإة، في جلسأأأأأأأأأأأتها 

الشأأأأخصأأأأية، شأأأأيخ نيانغ )السأأأأإىال( رئيسأأأأاا وقددال راز )قفىانسأأأأتان(، و يدرو لويس بيدروسأأأأو كويسأأأأتا )كو ا(،  
ا  ومحمد كورنيادي كو ا )اندونيسأأأأأيا(، ونيفيل ميلفح غيرتزي )ناميبيا(، وخايمل ارميدا كاسأأأأأتيو )نيكاراغوا(، نواب 
للرئيس خالل العاوي وانُتخبت قددال راز )قفىانستان( قيضًا مقررة بالإيابةي ووفقًا للممارسة المتبعة، تشارك دولة  

 فلسطيح في قعمال اللجإة والمكتب بصفة مراقبي

ويضأأأأأأأأأأأأطلع مكتب اللجإة بلعمالها اليوميةي ويمثل قعضأأأأأأأأأأأأاء المكتب اللجإة في جميع المؤتمرات   - 30
ها اللجإأة، بسأأأأأأأأأأأأأأبأل مإهأا تولي رئاسأأأأأأأأأأأأأأة دورات المؤتمرات وادارة الإقأال فيهأا، وفي جميع  الدوليأة التي تإظم 

زيأارات الوفودي ويعقأدون، عل  اأامش المؤتمرات وخالل زيأارات الوفود، اجتمأاعأات مع كبأار المسأأأأأأأأأأأأأأؤوليح 
 يمختل  البلدان المضيفة  مح 

بإشأأأأأأأأأأأاط عح حقوق الشأأأأأأأأأأأعب الفلسأأأأأأأأأأأطيإي، وقد دقب قعضأأأأأأأأأأأاء اللجإة والمراقبون فيها عل  الدفاع  - 31
ذلأك داخأل مجلس األمحي وفي الوقأت الحأالي، يضأأأأأأأأأأأأأأم مجلس األمح بيح قعضأأأأأأأأأأأأأأائأل المإتخبيح اثإيح   في بمأا
 قعضاء اللجإة، اما تونس والهإد، واثإيح مح المراقبيح فيها، اما الإيجر وفييت ناوي مح
 

 الم اركة في أعمال اللجنة -باء   
السأأأأأابقة، قكدت اللجإة مجددًا قن باب المشأأأأأاركة في قعمالها مفتو  قماو جميع عل  غرار السأأأأأإوات  - 32

مح درغب في ذلك مح الدول األعضأأاء في األمم المتحدة والمراقبيح فيهاي وتشأأارك في قنشأأطة اللجإة بانتظاو 
 مإظمات المجتمع المدني، بما فيها مإظمات مح اسرائيلي
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 الفصل الخامس 
عبة ققوق الفلسةطينيين وفقال لقرارا الجمعية اإلجراءات التي اتخذت    ها اللجنة وشةع

 21/ 75  و   20/ 75العامة 
 

 مقدمة -ألف   
للجمعيأة العأامأة، بوالدتهأا المتمثلأة تسأأأأأأأأأأأأأأترشأأأأأأأأأأأأأأد اللجإأة في تإفيأر برنأامج عملهأا، كهيئأة فرعيأة تأابعأة   - 33
تعزيز اعمال حقوق الشأأأأأأأعب الفلسأأأأأأأطيإي غير القابلة للتصأأأأأأأرو ودعم التوصأأأأأأأل، دون تلخير، ال  انهاء  في

ي  1967وحأل الأدولتيح عل  قسأأأأأأأأأأأأأأأاس خطوط مأا قبأل عأاو    1967االحتالل ا سأأأأأأأأأأأأأأرائيلي الأري بأدق في عأاو  
مجلس األمح والجمعية العامة بشأأأأأأألن قضأأأأأأأية فلسأأأأأأأطيحا قعمالها وقنشأأأأأأأطتها متوافقة تماما مع قرارات   قن كما

والخطة المتعلقة بالمرقة والسأأأأأأأأأأأالو واألمحا و رنامج فريق األمم المتحدة القطريا والقانون الدولي، بما في ذلك 
القانون ا نسأأأأأانيا وُقطر حقوق ا نسأأأأأان مثل ا عالن العالمي لحقوق ا نسأأأأأان والعهددح الدولييح الخاصأأأأأيح  

انا ومؤخرا بلاداو التإمية المسأأأتدامة وتحةيقها مح قبلل دولة فلسأأأطيحي وعل  ضأأأوء التطورات،  بحقوق ا نسأأأ 
 عدلت اللجإة، عل  نحو ما قذنت بل الجمعية العامة، برنامج عملها المعتمدي

وقد برلت اللجإة، متبعة نهجا دركز عل  الحقوق، كل جهد ممكح لدعم الحقوق المعترو بها عالميا   - 34
ل، وحقوق جميع الدول والشأعوب في العيش في سأالو وقمحي وتحةيقا لتلك الىاية، تواصألت اللجإة  لشأعب محت 

مع األوسأأأأأأاط الدبلوماسأأأأأأية بشأأأأأألن قضأأأأأأية فلسأأأأأأطيح مح خالل عمليات حكومية دولية رسأأأأأأمية وغير رسأأأأأأميةا 
اعات، واسأأأأأأتعانت بمسأأأأأأاعي األميح العاو الحميدةا ونظمت قنشأأأأأأطة توعية عامة انطوت عل  مؤتمرات واجتم

وحلقات نقال ومشأأأأأأأأاركة وسأأأأأأأأائ  ا عالو، بما في ذلك وسأأأأأأأأائل التواصأأأأأأأأل االجتماعيا وعّززت الشأأأأأأأأراكات  
الحكومأات والهيئأات المعإيأة في مإظومأة األمم المتحأدة، والمإظمأات الحكوميأة الأدوليأة والهيئأات ا قليميأة  مع

 ةيومإظمات المجتمع المدنيا وقامت ببإاء قدرات دولة فلسطيح المستقبلي 

وما ترتب عليها مح اغالق، حولت اللجإة اجتماعاتها وقنشأأأأأأأأأأأطتها ال   19-و سأأأأأأأأأأأبب جائحة كوفيد - 35
، وذلك باسأأأأأتخداو مجموعة متإوعة مح المإصأأأأأات، 2020مإاسأأأأأبات عل  ا نترنت، ابتداء مح نيسأأأأأان/قبريل  

 هاي، مح قجل ضمان االستمرارية في تإفير والدت 74/544تمشيًا مع مقرر الجمعية العامة 
 

 تعبئة األوساط الدبلوماسية -باء   
واصأأأأأألت اللجإة تعبئة المجتمع الدولي لدعم تحقيق حل الدولتيح والتوصأأأأأأل ال  حل عادل وشأأأأأأامل  - 36

 ودائم لقضية فلسطيح بجميع جوانبها عل  قساس القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلةي

رنت، مح بيإها اجتماع ت ت اللجإة اجتماعاتها بواسأأأأأأأأأأأأأطة ا ن وخالل الفترة المشأأأأأأأأأأأأأمولة بالتقرير، عقد - 37
قدنام(ي كما عقدت سأأأأأأبعة   52خاذ لالحتفال باليوو الدولي للتضأأأأأأامح مع الشأأأأأأعب الفلسأأأأأأطيإي )انظر الفقرة  

 اجتماعات المكتب بواسطة ا نترنتي مح

، ققرت اللجإة قر عة مشأأأأأأأأأأأاريع قرارات لتقديمها ال  الجمعية  2020تشأأأأأأأأأأأريح األول/قكتو ر   23وفي  - 38
العامةي وتعلقت مشأأأأأاريع القرارات بوالية اللجإة ووالية شأأأأأعبة حقوق الفلسأأأأأطيإييح، والتسأأأأأوية السأأأأألمية لقضأأأأأية  

ألمانة العامة بشألن قضية  فلسأطيح، والبرنامج ا عالمي الخاذ الري تضأطلع بل ادارة التواصأل العالمي في ا

https://undocs.org/ar/A/RES/75/20
https://undocs.org/ar/A/RES/75/20
https://undocs.org/ar/A/RES/75/21
https://undocs.org/ar/A/RES/75/21
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كانون األول/ديسأأأأأأأأمبر، اعتمدت الجمعية العامة، التي كان معروضأأأأأأأأا عليها تقرير اللجإة   2فلسأأأأأأأأطيحي وفي  
(A/75/35 ي75/23 و 75/21 و 75/22 و 75/20(، مشاريع القرارات األر عة )القرارات) 

معية العامة، فولمان شأأأباط/فبرادر، اجتمع المكتب مع رئيس الدورة الخامسأأأة والسأأأبعيح للج  10وفي  - 39
بوزكير، واتفق عل  زيادة التعاون بشأأأأألن تعبئة جهود الدول األعضأأأأأاء والمجموعات ا قليمية لتسأأأأأوية قضأأأأأية  

 فلسطيح وفقا لقرارات األمم المتحدة ولزيادة الدعم لألونرواي

ا  ، انتخبت اللجإة قعضأأأأأأأأأأأأأأاء مكتبه2021شأأأأأأأأأأأأأأباط/فبرادر   4وفي اجتماع ترقسأأأأأأأأأأأأأأل األميح العاو في  - 40
 (ي A/AC.183/2021/L.2)  2021قعالم( واعتمدت رسميا برنامج عملها لعاو    31)انظر الفقرة    2021 لعاو

، عقدت اللجإة، مح خالل شأأعبة حقوق الفلسأأطيإييح، جلسأأة ا حاطة  2021شأأباط/فبرادر   25وفي  - 41
قجل تعريف المإدو يح بوالية اللجإة و رنامج عملهاي وحضأأأأأأأأأأأأر الجلسأأأأأأأأأأأأة ا عالمية  التي تعقداا سأأأأأأأأأأأأإويا مح
مشأأأأأأأاركًا، بما فيهم قعضأأأأأأأاء في مجلس األمحي كما قدمت ادارة التواصأأأأأأأل العالمي   20والتفاعلية ما مجموعل 

 عرضا عح البرنامج ا عالمي الخاذ بشلن قضية فلسطيحي

قد سأأأأأأألسأأأأأأألة مح االجتماعات للتواصأأأأأأأل مع قعضأأأأأأأاء ، شأأأأأأأرع المكتب في ع2021وفي آذار/مارس   - 42
المجموعة الر اعية المعإية بالشأأأأأأأأأرق األوسأأأأأأأأأ  وقعضأأأأأأأأأاء مجلس األمح، وللدعوة ال  اعمال حقوق الشأأأأأأأأأعب  
الفلسأأطيإي التي طال انتظاراا وتإشأأي  عملية السأأالو في الشأأرق األوسأأ ي واجتمعت وفود المكتب مع االتحاد 

آذار/مأأارس( وفرنسأأأأأأأأأأأأأأأأا   24آذار/مأأارس( والصأأأأأأأأأأأأأأيح )  18الروسأأأأأأأأأأأأأأي )آذار/مأأارس( واالتحأأاد    5األورو ي )
حزيران/دونيل(، واإاك المزيد مح االجتماعات   30قيار/مادو( والمكسأأأأأأأأأيك ) 12نيسأأأأأأأأأان/قبريل( وقدرلإدا ) 26)

المقررة، وكل ذلك تمشأأأأأأأأأأأيا مع قرار المكتب تمييف برنامج عمل اللجإة مع التطورات واالحتياجات السأأأأأأأأأأأريعة 
داني وقكدت الدول األعضأأاء التي اجتمعت مع المكتب ضأأرورة تسأأوية قضأأية فلسأأطيح عل  التطور عل  المي 
الدولتيح ووفقا لقرارات األمم المتحدة ذات الصأأألةي واجتمع المكتب، وفي اطار جهود التوعية التي  قسأأأاس حل

شأأأأأأأأأأأأأأبأأأأاط/فبرادر، ورئيس مجلس األمح   10دبأأأأرلهأأأأا، اجتمع المكتأأأأب قيضأأأأأأأأأأأأأأأأأا برئيس الجمعيأأأأة العأأأأامأأأأة في  
 آب/قغسطسي xxنيسان/قبريل، واألميح العاو في  28 في

نيسان/قبريل، و الإيابة عح اللجإة، وّجل المكتب رسالة ال  رئيس مجلس األمح يطلب اليل   28وفي  - 43
التلكد مح امتثال اسأأأأأأأأرائيل اللتزاماتها وسأأأأأأأأماحها بإجراء انتخابات دون عوائق في القدس الشأأأأأأأأرقية، وقصأأأأأأأأدر  

 انا صح يا قعرب فيل عح شواغلل ودعا مجلس األمح ال  اتخاذ اجراءيقيار/مادو بي  10 في

و الإيابة عح اللجإة، قدل  رئيس اللجإة ببيانات قماو مجلس األمح ضأأأمح سأأأياق مإاقشأأأاتل الفصأأألية   - 44
  2020تشأأأأأريح األول/قكتو ر   26بشأأأأألن الحالة في الشأأأأأرق األوسأأأأأ  بما في ذلك قضأأأأأية فلسأأأأأطيح، وذلك في 

ي وفي تلك البيانات، سأأأأأأأألطت اللجإة  2021تموز/دوليل   28 نيسأأأأأأأأان/قبريل و 22 اني/دإادر وكانون الث   26 و
الضأأأأأأأوء عل  الحالة المتداورة في األرض الفلسأأأأأأأطيإية المحتلة، ودعت ال  وق  السأأأأأأأياسأأأأأأأات والممارسأأأأأأأات 

وتوصأأأأأأأأياتها    القانونية التي تتبعها اسأأأأأأأأرائيل، السأأأأأأأألطة القائمة باالحتالل، ووّجهت االنتبام ال  قنشأأأأأأأأطتها غير
الرئيسأأأأأيةي كما ناشأأأأأدت مجلس األمح اتخاذ ا جراءات المإاسأأأأأبة التي مح شأأأأألنها قن تؤدي ال  تسأأأأأوية عادلة  
وشأأاملة وسأألمية للإزاع وفقا للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصأألةي وكررت نداءاتها مح قجل تقديم 

 األونرواي المساعدة ا نسانية ال  الشعب الفلسطيإي والدعم ال 

قيار/مادو، قصأدر المكتب، باسأم اللجإة، بيانا صأح يا قعرب فيل عح بالغ قلقل ازاء العإ    10وفي  - 45
الري وقع في حرو المسأأأجد األقصأأأ ، وقدان األعمال المرتمبة ضأأأد المصأأأليح الفلسأأأطيإييح وقعمال االسأأأتفزاز  
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مال ا سأأأأأأأأأأأأأأرائيلية  والتحري  والخطأابات الملهبأة للمشأأأأأأأأأأأأأأاعري وقعرب كرلك عح انزعاجل ازاء تصأأأأأأأأأأأأأأعيأد األع
قطاع غزة واطالق الصأأواريخ مح جانب المقاتليح الفلسأأطيإييح، ودعا ال  وق  جميع الهجمات العشأأوائية  في
 المدنييحي ضد

الإزاع في غزة، خأاطأب رئيس اللجإأة  و قيأار/مأادو، وفي سأأأأأأأأأأأأأأيأاق التصأأأأأأأأأأأأأأعيأد في القأدس    20وفي   - 46
)الحالة في الشأأأرق األوسأأأ (   37في اطار البإددح   الجمعية العامة خالل جلسأأأتها العامة الرسأأأمية المعقودة 

 )قضية فلسطيح(ي  38 و 
 

 التوعية بقضية فلسطين -جيم   
اسأأأأتمرت اللجإة في التوعية بالحالة السأأأأياسأأأأية وحالة حقوق ا نسأأأأان والحالة ا نسأأأأانية في األرض  - 47

ا حاطات المسأأأتمملة التي يقدمها  الفلسأأأطيإية المحتلة، بما في ذلك حالة المرقة الفلسأأأطيإية، مح خالل تيسأأأير  
الخبراء وعمليات تبادل األفمار بشأأأأأأأأأأأأألن مسأأأأأأأأأأأأأائل محددة خالل اجتماعات اللجإة بواسأأأأأأأأأأأأأطة ا نترنت، وقثإاء 
المإاسأأأأبات الجانبية، والمؤتمرات االفتراضأأأأية، وكرلك مح خالل توزيع المإشأأأأورات ونشأأأأر المعلومات بواسأأأأطة  

الموقع الشأأأبكي للجإةي ويمكح االطالع عل  تفاصأأأيل كل نشأأأاط    العددد مح المإصأأأات ا لمترونية ومح خالل
 مح األنشطة عل  الموقع الشبكيي

وحافظت اللجإة عل  حضأأأأأأأوراا بشأأأأأأأكل واسأأأأأأأع الإطاق عل  وسأأأأأأأائل التواصأأأأأأأل االجتماعي لإشأأأأأأأر  - 48
المعلومات عح قضأأأأية فلسأأأأطيح، وعززت ارا الحضأأأأوري وخالل الفترة المشأأأأمولة بالتقرير، سأأأأّجلت حسأأأأابات  

لجإة عل  فيسأأأأأأأأأأأأبوك ويوتيوب وانسأأأأأأأأأأأأتاغراو وتويتر نموا مطردا في عدد الزوار والمتابعيح، مثلما دتبيح ذلك ال
تموز/دوليل )ليصأأأأأأل مجموع  31متابعا جدددا بحلول  3 429الشأأأأأأكلي وقد اكتسأأأأأأب حسأأأأأأاب تويتر وحدم   مح

مشأأأأأأأأأأأأأأتركأأا جأأددأأدا   2  032متأأابعأأا(، في حيح زادت القأأائمأأة البريأأديأأة للجإأأة بمقأأدار    20  062المتأأابعيح ال   
زيارة خالل الفترة المشأأأأمولة   1  114  994 الشأأأأبكيمشأأأأتركا(ي وتلق  الموقع  74  114مجموعهم ال   )ليصأأأأل

بأأالتقريري ويتم بأأانتظأأاو بأأث جميع المإأأاسأأأأأأأأأأأأأأبأأات العأأامأأة التي تإظمهأأا اللجإأأة، بمأأا فيهأأا تلأأك التي تعقأأد عل  
ا نترنت وعبر صأأأأأأأأأأفحاتها عل  وسأأأأأأأأأأائل التواصأأأأأأأأأأل  طريق قإاة األمم المتحدة التلفزيونية عل    ا نترنت، عح

تموز/دوليل، تم تسأأأأأأأأأأأجيل ما مجموعل   31االجتماعي، وتسأأأأأأأأأأأتقطب كل مإاسأأأأأأأأأأأبة آالو المشأأأأأأأأأأأااددحي وحت  
ي وقسأأأفرت ارم الجهود عح زيادة التفاعل مع الجمهور، 2020مشأأأاادة مإر تشأأأريح الثاني/نوفمبر    926 726

ادة قعداد المتابعيح عبر فيسأبوك وانسأتاغراو وتويتر ويوتيوبي  وتوسأيع نطاق التواصأل مع جمااير جدددة، وزي 
و ا ضأافة ال  اللىة ا نمليزية، تإشأر اللجإة قيضأًا بصأورة متزاددة وثائقها باللىات ا سأبانية والعر ية والصأيإية 
للجإة  والفرنسأأأأأأية والروسأأأأأأية عل  موقعها عل  شأأأأأأبكة ا نترنتي وتم بث المؤتمرات والمإاسأأأأأأبات التي نظمتها ا

خالل الفترة المشأأأمولة بالتقرير مباشأأأرة عل  قإاة األمم المتحدة التلفزيونية عبر ا نترنت وعل  مإصأأأات األمم 
 المتحدة لوسائ  التواصل االجتماعيي
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 اللجنة المعنية بممارسة ال ع  الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إقصاءات وسائل التواصل االجتماعي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

كانون   1وخالل اليوو الدولي للتضأأأأامح مع الشأأأأعب الفلسأأأأطيإي، الري نظمتل اللجإة وتم احيانم في   - 49
 محاألّول/ديسأأأأأأأأأمبر، قبدت الدول األعضأأأأأأأأأاء والمجتمع المدني والجمهور دعما وتضأأأأأأأأأامإا رائعيح عل  الرغم 

 ي19-القيود التي تفرضها الحالة المتعلقة بجائحة كوفيد

المتملميح عح دعمهم الثابت  عمال حقوق الشأعب الفلسأطيإي غير القابلة للتصأرو وقد قعرب جميع   - 50
وقاابوا بالمجتمع الدولي قن يعمل عل  تحقيق ذلك الهدوي وقكد كثيرون عل  الحاجة الملحة ال  ايجاد تسأأأأأأأأأأأوية  
امية عاجلة، وعل  مسأأأأأؤولية قادة العالم عح وضأأأأأع قضأأأأأية فلسأأأأأطيح في صأأأأأدارة األولويات، مشأأأأأدددح عل  األ 
 يالمحورية التي يكتسيها الحل العادل بالإسبة ال  السالو واالستقرار عل  المستوييح ا قليمي والعالمي 

وكما درجت العادة، تم تإسأأأأأأأأأأأأيق مإاسأأأأأأأأأأأأبات مماثلة احتفاال باليوو الدولي للتضأأأأأأأأأأأأامح مع الشأأأأأأأأأأأأعب  - 51
المإاسأأأأأأأأأأأأأبات تالوة بيانات الفلسأأأأأأأأأأأأأطيإي في مكاتب األمم المتحدة في جإيف وفييإا ونيرو يي وشأأأأأأأأأأأأأهدت تلك 

رئيس اللجإة واألميح العاو، وجر  تمثيل األمم المتحدة عل  قعل  المسأأتوياتي وحضأأر االحتفاالت ممثلو  مح
الدول األعضأأأأأأاء في اللجإة والمراقبيح فيها وممثليح لدول قعضأأأأأأاء قخر ، قعر وا عح تضأأأأأأامإهم مع الشأأأأأأعب  

 مح األميح العاو بجميع اللىات الرسمية الستي الفلسطيإي وتلديدام لحل الدولتيحي وصدرت رسالة

، الري ُنظم بمإاسأأأأأأأأأأأأأبة االحتفال باليوو الدولي للتضأأأأأأأأأأأأأامح مع الشأأأأأأأأأأأأأعب 2020وحمل معرض عاو  - 52
ي وتضأأأأأأأأأمح المعرض “المتابة عل  الجدار: الضأأأأأأأأأم في الماضأأأأأأأأأي والحاضأأأأأأأأأر”الفلسأأأأأأأأأطيإي، العإوان التالي: 

رض الفلسأأطيإية المحتلة، بما في ذلك القدس الشأأرقية،  االفتراضأأي عرضأأا لصأأور مرالة لجدار الفصأأل في األ
واشأأأأأأأتمل عل  لوحات جدارية وقعمال فإية وكتابات جدارية مح صأأأأأأأإع قطراو مح بيإها نشأأأأأأأطاء دوليون مثل 
بانمسي و لو وعدد مح الفإانيح والإاشطيح الفلسطيإييح، فضال عح زوار مجهوليح يعر ون عح تضامإهمي وتم 

، ويمكح مشأأأاادتل عل  الموقع الشأأأبكي 2020تشأأأريح الثاني/نوفمبر   29نترنت في تدشأأأيح المعرض عل  ا 

 تموز/دوليل 
2021 

 نيسان/قبريل 
2021 

 كانون الثاني/دإادر 
2021 

 قدلول/سبتمبر  
2020 

 حزيران/دونيل  
2020 

   آذار/مارس
2020 

 كانون األول/ديسمبر 
2019 

مشاادات صفحات موقع نظاو األمم المتحدة 
 للمعلومات المتعلقة بقضية فلسطيح

 االنطباعات عل  فايسبوك 

 تويتراالنطباعات عل  

داد 
ألع
ا

 

 انستاغراو االنطباعات عل  
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ي و ا ضأأافة ال  ذلك، قرر المكتب قن يسأأتإسأأخ  ( 17) لإظاو األمم المتحدة للمعلومات المتعلقة بقضأأية فلسأأطيح
(  2020-2017ويطبع، بمسأأأأأأأأأأأأأاامة تمويلية مح مإظمة التعاون ا سأأأأأأأأأأأأأالمي، المعارض األر عة السأأأأأأأأأأأأأابقة )

كتيبات فردية ُتوزَّع بشأأأأأأكل ورقي ورقمي مح قجل تعزيز جهود الدعوة التي تقوو بها اللجإة والوصأأأأأأول ال   في
  2017قطاع قوسأع مح الجمهور العالميي وفي   آب/قغسأطس، قدو المكتب ال  األميح العاو كتيبي عامي  

ول األعضأأأأأاء والدول  ، اللردح دتضأأأأأمإان شأأأأأخصأأأأأيات فلسأأأأأطيإية بارزة، وتم توزيعهما عل  جميع الد2018 و
 المراقبة في األمم المتحدةي

البرلمانيون الدوليون وقضأية  ”تشأريح الثاني/نوفمبر، عقدت اللجإة مإاسأبة افتراضأية بعإوان    12وفي  - 53
، ضأأأأمت قعضأأأأاء في برلمانات االتحاد األورو ي وجإوب قفريةيا والواليات المتحدةي وقكد المتحدثون “فلسأأأأطيح

إهم بع  قعضأأأأأأأأأأأأأأأاء االتحأأاد البرلمأأاني الأأدولي والجمعيأأة البرلمأأانيأأة للبحر األبي  ومح بي   –والمشأأأأأأأأأأأأأأأاركون  
عل  ضأأأأأرورة اتخاذ اجراءات موحدة للحفاا عل  مسأأأأأللة حماية الفلسأأأأأطيإييح وحقوقهم مطروحة   – المتوسأأأأأ 

الدعم  عل  جدول األعمال الدولي، ولتعزيز الإهج المتعددة األطراو لحل الإزاع ا سأأأرائيلي الفلسأأأطيإي وتقديم
العاجل لألونرواي ودعا المشأأأأاركون ال  توثيق التفاعل بيح الهيئات التشأأأأريعية والمإظمات الدولية، وطلبوا ال  

 اللجإة تإظيم المزيد مح ارم الفعاليات في المستقبلي

آذار/مارس تإظيم مإاسأأأأأأأبة  10وعل  اامش الدورة الخامسأأأأأأأة والسأأأأأأأتيح للجإة وضأأأأأأأع المرقة، تم في  - 54
ي  “ : التقدو والتحديات قماو الإسأأأأأأأأاء والفتيات في فلسأأأأأأأأطيح25المرقة والسأأأأأأأأالو واألمح و يجيح ”عح افتراضأأأأأأأأية  

واح مسأؤوالت فلسأطيإيات سأابقات وحاليات وممثالت للمجتمع المدني مح جميع قنحاء  –وركزت المتحدثات 
لمعادير التقليدية، وعل  عل  الوضأأأع الفريد للمرقة الفلسأأأطيإية تحت االحتالل وا -األرض الفلسأأأطيإية المحتلة 

قدواراا وتحدياتها مإر االنتفاضأأأأأأة األول  حت  اآلن، بما في ذلك في االنتخابات الفلسأأأأأأطيإية المقبلة، فضأأأأأأال  
عح تقل  مسأأاحة المجتمع المدني في األرض الفلسأأطيإية المحتلةي ودعت المتحدثات ال  زيادة عدد الإسأأاء 

 في المإاصب الةيادية وفي البرلماني

تقديم المسأأأأأأأاعدة الحاسأأأأأأأمة لالجئيح  ”نيسأأأأأأأان/قبريل، نظمت اللجإة مإاسأأأأأأأبة افتراضأأأأأأأية عح  7وفي  - 55
، شأأأأأارك فيها المفوض العاو لألونروا، السأأأأأيد الزاريإي، “الفلسأأأأأطيإييح: التحديات والفرذ ضأأأأأمح سأأأأأياق معقد

سأأأأأأيد بوزكير، كلمة  ومددر عمليات األونروا في الضأأأأأأفة الىر ية، غويح لويسي وقلق  رئيس الجمعية العامة، ال
رئيسأأأأأيةي وكان الهدو مح ارم المإاسأأأأأبة او تعزيز الدعم الدولي لحقوق الالجئيح الفلسأأأأأطيإييح وحشأأأأأد الدعم 
السأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأي والمالي لألونروا، وذلك قبل موعد مؤتمر دولي تعتزو األونروا عقدم ومح قجل تقديم الدعم لهرا 

كالة وحقوق الالجئيح الفلسأطيإييح مح احد  الحمالت التي المؤتمري ودعا ممثلو األونروا ال  حماية والية الو 
 تستخدو المعلومات المضللة مح قجل صّد المانحيح والمؤيددحي

الأأدعم البرلمأأاني  ”قيأأار/مأأادو، عقأأدت اللجإأأة مإتأأد  األمم المتحأأدة السأأأأأأأأأأأأأأإوي تحأأت عإوان    18وفي   - 56
تيح، قداراا عضأأأو في برلمان البرتىال ومح خالل اجراء مإاقشأأأة تفاعلية ضأأأمح حلق  “الدولي لقضأأأية فلسأأأطيح

ونائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر األبي  المتوسأ ، وضأمت برلمانييح مح جإوب قفريةيا وشأيلي وفرنسأا 
وكإدا والمملمة المتحدة لبريطانيا العظم  وقدرلإدا الشأماليةي وركز المإتد  عل  الدعم البرلماني لمسأللة التإفير  

، بما في ذلك مح خالل ادراج مقتضأأأأأأأأأأأياتل ضأأأأأأأأأأأمح التشأأأأأأأأأأأريعات (2016) 2334األمح المامل لقرار مجلس  
الوطإية، واحياء الجهود المتعددة األطراو مح قجل التوصأل ال  حل سألمي للإزاعي وشأملت التوصأيات انشأاء  

 __________ 

 (17) www.un.org/unispal/event/2020-solidarity-day/ي 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://www.un.org/unispal/event/2020-solidarity-day/
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ا سأأرائيلي، ومراجعة االتفاقات الثإائية مع اسأأرائيل لتشأأمل  “الفصأأل العإصأأري ”لجإة دولية للتحقيق في جرائم  
 ، وحظر المزايا الضريبية للشركات العاملة في المستوطإات وحظر استيراد سلعها وخدماتهاي1967حدود عاو 

اللجإة المؤتمر الدولي السأأأأأأأأإوي   تموز/دوليل، و دعم مح مإظمة المؤتمر ا سأأأأأأأأالمي، عقدت 1وفي  - 57
ي  “ انتهاكات خطيرة وتهددد للسالو -التىيير الديمىرافي القسري في القدس  ”المعإي بقضية القدس تحت عإوان 

وضأمت حلقة الإقال خبراء فلسأطيإييح واسأرائيلييح ودولييح وناشأطيح مجتمعييح مح القدس الشأرقية، وسألطت  
رائيلية الممتدة عل  عقود مح قجل تعزيز االسأأتيطان اليهودي داخل  الضأأوء عل  السأأياسأأات وا جراءات ا سأأ 

القدس وتهجير الفلسأطيإييح مإها، وذلك باالعتماد عل  نظاو قانوني اسأرائيلي دتجاال القانون الدولي ويسأتبعد 
  السأأأأياق السأأأأياسأأأأي لعدو توازن القو  بيح ا سأأأأرائيلييح اليهود مح جهة والفلسأأأأطيإييح مح جهة قخر ي وتحدز
الممثلون الفلسأأطيإيون الشأأباب عح نضأأاالتهم اليومية ضأأد ااانات واكرااات االحتالل، وعح وسأأائل مقاومتهم  

 السلمية، مسلطيح الضوء عل  قوة وسائل التواصل االجتماعي والدعم الدوليي

عة وال دزال نظاو األمم المتحدة للمعلومات المتعلقة بقضأأأأأأأأأية بفلسأأأأأأأأأطيح، واو اآلن في السأأأأأأأأأإة السأأأأأأأأأاب  - 58
والعشأأريح مح تشأأىيلل، يشأأكل موردا قّيما بشأألن قضأأية فلسأأطيح بالإسأأبة للدبلوماسأأييح والباحثيح في جميع قنحاء  

شأأأأهرياي ويتلل  نظاو المعلومات، الري دتم االطالع    100  000العالم، ويبلغ متوسأأأأ  عدد مشأأأأاادات صأأأأفحاتل 
وثيقأة، واو بمثأابأة قكبر وقشأأأأأأأأأأأأأمأل    40 000عليأل مح خالل موقع اللجإأة عل  شأأأأأأأأأأأأأبكأة ا نترنأت، مح قكثر مح  

مسأأأأتودع عل  ا نترنت حول ارا الموضأأأأوعي وتتراو  المجموعة مح قحدز وثائق األمم المتحدة ال  وثائق نادرة  
حزيران/دونيل، قكمل الإظاو عملية شأاملة اسأتمرت قر ع سأإوات للتحّول واالرتقاء    7ترجع ال  عقود مضأتي وفي 
علومات الموقع الشأأأأأبكي متوفرة بجميع اللىات الرسأأأأأمية السأأأأأت لألمم المتحدة، التمإولوجي، وشأأأأأهد تطورا جعل م 

التركيز بشأأأأأأأأأكل خاذ عل  اللىة العر يةي والجهود مبرولة حاليا مح قجل تحسأأأأأأأأأيح امكانية وصأأأأأأأأأول معاقي   مع 
البصأأأأر ال  الموقع الشأأأأبكي للجإةي وشأأأأرعت شأأأأعبة حقوق الفلسأأأأطيإييح في تإفير مشأأأأروع لإشأأأأر رو وت دردشأأأأة  

 ي( 18) وذلك مح قجل تعزيز تجر ة المستخدميح عل  موقع اللجإة عل  شبكة ا نترنت  ، اضي عل  الإظاو افتر 

ووضأأأأأأأأأأأع اللجإة قيضأأأأأأأأأأأا، عمال بوالياتها في مجال الرصأأأأأأأأأأأد، عدة مإشأأأأأأأأأأأورات وزعتها شأأأأأأأأأأأعبة حقوق   - 59
فلسأأأأأطيح    الفلسأأأأأطيإييحي وتشأأأأأمل ارم المإشأأأأأورات نشأأأأأرات شأأأأأهرية، تجمع كل الوثائق الرسأأأأأمية المتعلقة بقضأأأأأية 

والصأأأأأأأأأأأأأادرة عح األمم المتحدة وغيراا مح المإظمات الحكومية الدولية، وتجميعا لقرارات األمم المتحدة وقراراتها، 
 ونشأأأأرات اخبارية فصأأأألية عح قنشأأأأطة اللجإة توزَّع عل  نطاق واسأأأأع، وتجميعا سأأأأإويا لتقارير األمم المتحدة عح

 يالصادرة عح ايئات األمم المتحدة بشلن قضية فلسطيح قضية فلسطيح، فضال عح تجميع سإوي لمّل القرارات  

“، اذكاء الوعي NGO Action Newsوواصأأأألت اللجإة، مح خالل نشأأأأرتها األسأأأأبوعية المعإونة ” - 60
بلعمال الجهات الفاعلة مح المجتمع المدني واألمم المتحدة في األرض الفلسأأأأأأأأأطيإية المحتلة، بما فيها القدس  

 العالم مح قجل اعمال حقوق الشعب الفلسطيإي غير القابلة للتصروي الشرقية، وفي جميع قنحاء

وكلفت اللجإة المركز األدرلإدي لحقوق ا نسأأأأان التابع لجامعة ادرلإدا الوطإية بإجراء دراسأأأأة قانونية  - 61
 ي2021لمد  شرعية االحتالل ا سرائيليي ومح المتوقع قن دتم االنتهاء مح ارم الدراسة في عاو 

مشأأأأأأأأأأأأأترك،   8 000وتم توزيع مإشأأأأأأأأأأأأأورات اللجإة مح خالل قائمة بريدية متإامية تضأأأأأأأأأأأأأم قكثر مح  - 62
ذلك مكتبات بحوز وجامعات وجهات معإية رئيسأأأأأأأأأية مثل قيادات المجتمع المحلي، والشأأأأأأأأأخصأأأأأأأأأيات   في بما

 __________ 

 (18) http://un.org/unispalي 
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إظمات  السأياسأية، وقعضأاء السألك الدبلوماسأي، والطالب، وقسأاترة الجامعات، والمإظمات غير الحكومية، والم
الحكومية الدولية، والصأأأأحفييح، فضأأأأال عح شأأأأخصأأأأيات بارزة وقادة رقيي ويتم وضأأأأع جميع مإشأأأأورات اللجإة  

 عل  موقع اللجإة عل  شبكة ا نترنتي
 

التعةاون مع المنظمةات الحكوميةة الةدوليةة، والمنظمةات غير الحكوميةة، وكيةانةات منظومةة   -دال   
 األمم المتحدة

مع المإظمأات الحكوميأة الأدوليأة وكيأانأات مإظومأة األمم المتحأدة وقعر أت واصأأأأأأأأأأأأأألأت اللجإأة تعأاونهأا   - 63
تقددراا للمشاركة الإشطة لممثلي تلك الهيئات في مختل  المإاسبات التي ُعقدت تحت رعادتهاي وواصلت   عح

مإظمة المؤتمر ا سأأأأأأأأأأأأأالمي دعمها للمؤتمر الدولي السأأأأأأأأأأأأأإوي المعإي بقضأأأأأأأأأأأأأية القدس، الري تإظمل اللجإةي  
ضأأأأأأأأأأأأأر االتحاد األفريقي وجامعة الدول العر ية ومإظمة المؤتمر ا سأأأأأأأأأأأأأالمي بانتظاو اجتماعات اللجإة  ح وقد

 بصفة مراقب مع المشاركة في قعمالهاي

عبة حقوق الفلسأأأأأطيإييح، تعاونها   - 64 وواصأأأأألت اللجإة، في سأأأأأياق اضأأأأأطالعها بلنشأأأأأطتها، ومح خالل شأأأأأُ
ذلأأك برنأأامج األمم المتحأأدة ا نمأأائي، وقفرقأأة األمم المتحأأدة    الطويأأل األمأأد مع مإظومأأة األمم المتحأأدة، بمأأا في 

القطرية، واألونروا، وادارة شأأأأؤون الجمعية العامة والمؤتمرات، وادارة التواصأأأأل العالمي )بما في ذلك مراكز األمم  
سأأأأأأان، المتحدة لإلعالو ومركز األمم المتحدة ا قليمي لإلعالو لىرب قورو ا، في بروكسأأأأأأل(، ومجلس حقوق ا ن 

ومفوضأأأية األمم المتحدة لحقوق ا نسأأأان، وايئة األمم المتحدة للمسأأأاواة بيح الجإسأأأيح وتمكيح المرقة )ايئة األمم  
 يالمتحدة للمرقة(، ومعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث )اليونيتار( وكلية مولفي مإظومة األمم المتحدة 

المأدني المعإيأة بتعزيز حقوق الشأأأأأأأأأأأأأأعأب    وواصأأأأأأأأأأأأأألأت اللجإأة قيضأأأأأأأأأأأأأأا تعأاونهأا مع مإظمأات المجتمع – 65
الفلسأأأأأأطيإيي ودعي ممثلو مإظمات المجتمع المدني، بما في ذلك مح اسأأأأأأرائيل، لحضأأأأأأور جميع المإاسأأأأأأبات 
العامة التي نظمتها اللجإةي وقتاحت ارم االجتماعات والتفاعالت للجإة قن تمون عل  علم بشأأأأأأأأواغل المجتمع 

تها وقنشأأأأطتهاي وقنارت ارم الحوارات المعمقة السأأأأبيل قماو برنامج عمل المدني واجراءاتل وقن تطلعل عل  واليا
اللجإة و ياناتها وتقاريرااي وتواصأأأأأأأأأل اللجإة قيضأأأأأأأأأا توفير حّيز يمكح لمإظمات المجتمع المدني ا سأأأأأأأأأرائيلية  

وكأالمعتأاد،  الوقأت الأري دزداد فيأل تقلي  اأرا التفأاعأل عل  قرض الواقعي   والفلسأأأأأأأأأأأأأأطيإيأة قن تتفأاعأل فيأل، في
  كأانون األول/  1ُدعي ممثأل عح المجتمع المأدني  لقأاء كلمأة في االجتمأاع الخأاذ الأري عقأدتأل اللجإأة في  

ديسأأأأمبر بمإاسأأأأبة االحتفال باليوو الدولي للتضأأأأامح مع الشأأأأعب الفلسأأأأطيإيي وواصأأأألت اللجإة ارسأأأأال رسأأأأالة  
الأأدوري مع مإظمأأات المجتمع “ي وفي اطأأار تفأأاعلهأأا  NGO Action Newsاخبأأاريأأة قسأأأأأأأأأأأأأأبوعيأأة بعإوان ”
آب/قغسأأأأطس حوارا افتراضأأأأيا مع ممثلي مإظمات المجتمع المدني مح فلسأأأأطيح   3المدني، نظمت اللجإة في 

واسأأأأأأأأأأأرائيل ومح المجتمع الدولي وذلك باية تلقي احاطات مباشأأأأأأأأأأأرة عح الحالة في القدس وغزة، وعح الدعوة 
 الواليات المتحدةي في
 

 بناء القدرات -هاء  
، واصأأألت اللجإة تحددد فرذ التدريب الالزو 75/21ل  الإحو المطلوب في قرار الجمعية العامة ع – 66

مح قجل بإاء قدرات مولفي الحكومة الفلسأأطيإيةي واسأأتمرت قيضأأا في تقييم قثر برامجهاي وفي سأأياق مواجهة  
 األولوية للتدريب خالل الفترة المشمولة بالتقريري ، قعطت اللجإة19-قزمة كوفيد

https://undocs.org/ar/A/RES/75/21
https://undocs.org/ar/A/RES/75/21
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و أالتعأاون مع كليأة مولفي مإظومأة األمم المتحأدة، دعمأت اللجإأة مشأأأأأأأأأأأأأأاركأة ثالثأة دبلومأاسأأأأأأأأأأأأأأييح   - 67
وزارة الخارجية الفلسأأأأأأطيإية في دورة تدريبية عل  ا نترنت مدتها خمسأأأأأأة قسأأأأأأابيع، تإاولت مهارات المتابة  مح

ي وعالوة عل  ذلك، دعمت  2020تشأريح األول/قكتو ر   9قدلول/سأبتمبر ال   7فترة مح  الفعالة، وُعقدت في ال
اللجإة، بالتعاون مع معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث، مشأأأأأأأأأأأأأاركة قر عة دبلوماسأأأأأأأأأأأأأييح مح وزارة الخارجية  

ذلك في جإيف وشأأأأأؤون المىتر يح الفلسأأأأأطيإييح في دورة تدريبية افتراضأأأأأية مكثفة عح قعمال األمم المتحدة، و 
 ي2021آب/قغسطس  20ال   9في الفترة مح 
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 الفصل السادس 
 23/ 75اإلجراءات التي اتخذتها إدارة التواصل العالمي وفقا لقرار الجمعية العامة    

، واصأأألت ادارة التواصأأأل  2020كانون األول/ديسأأأمبر   2المؤرخ  75/23وفقا لقرار الجمعية العامة  - 68
العالمي تإفير برنامجها ا عالمي الخاذ عح قضأأأأأأية فلسأأأأأأطيح، ونظمت معظم قنشأأأأأأطتها وجهوداا التوعوية 

 ي19-عل  ا نترنت بسبب جائحة كوفيد

امج تدريبي افتراضأأي خاذ لفائدة الصأأحفييح  وعملت ا دارة مع معهد الجزيرة ا عالمي لتإظيم برن  - 69
كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأمبري وركزت الدورة   3تشأأأأأأأأأأأأريح الثاني/نوفمبر ال   23الفلسأأأأأأأأأأأأطيإييح وذلك في الفترة مح 

االفتراضأأية عل  ثالثة مواضأأيع اي: الصأأحافة باسأأتخداو األجهزة المحمولة، وصأأحافة البيانات، والتحقق مح 
 فلسأأأطيإيًا مح غزة والضأأأفة الىر ية والقدس والشأأأتاتي وافتتق رئيس اللجإة  صأأأح ياً  12األخبار، واسأأأتفاد مإها 

رسأميا الحلقة الدراسأية ا عالمية الدولية بشألن السأالو في الشأرق األوسأ ، التي عقدت بشأكل افتراضأي دومي 
اليات ، وشأارك فيها متملمون مح اسأرائيل وفلسأطيح والمملمة المتحدة والو 2020كانون األول/ديسأمبر  9و  8

المتحدة، فضأأأأأال عح ممثليح عح األمم المتحدة، وذلك مح قجل مإاقشأأأأأة موضأأأأأوعيح اما: ”الإزاع ا سأأأأأرائيلي  
الفلسأأأطيإي وتحديات العقد الجددد“ و ”قصأأأة روادتيح: المعلومات الخاطئة والمعلومات المضأأأللة“ي وتم تحددث  

صألت ا دارة تقديم التوجيل والمسأاعدة لتعّهد الموقع الشأبكي لليوو الدولي للتضأامح باللىات الرسأمية السأتي ووا
ذلك باللىات الرسأمية السأتي و التعاون مع مكتب تمإولوجيا المعلومات واالتصأاالت،   في الموقع الشأبكي، بما
 تحددث طريقة العرض والبحث في المواد الرقمية المعإية بجوانب متعددة مح قضية فلسطيحي  ساعدت ا دارة في 

ا دارة الدعم االتصأأأأأأأأأأأأأأالي ألجل البث الحي، و حسأأأأأأأأأأأأأأب الطلب، ألعمال اجتماعات اللجإة  وقدمت   - 70
وفعالياتها المبّيإة في الخامس جيم مح التقرير، وذلك باللىات المتاحة كلها عل  قإاة األمم المتحدة التلفزيونيأة  

تتعلق بقضأية فلسأطيح وعملية بيانا صأح يا باللىتيح االنمليزية والفرنسأية  75عبر ا نترنتي وقصأدرت ا دارة  
السأأأأأأأأأالو في الشأأأأأأأأأرق األوسأأأأأأأأأ ، بما في ذلك تىطية ألعمال اللجإة والجمعية العامة ومجلس األمح، فضأأأأأأأأأال  

بيانات ورسأأأأأأأأأأأأأائل األميح العاوي وقنتجت بوابة قخبار األمم المتحدة، باللىات الرسأأأأأأأأأأأأأمية السأأأأأأأأأأأأأت، وكرلك  عح
لتقارير الصأأأأأأأأح ية والمإتجات المتعددة الوسأأأأأأأأائ  المتعلقة مح ا 300بالبرتىالية والسأأأأأأأأواحيلية والهإدية، حوالي  

ومقابالت مع ممثلي  19-بحقوق الشأأأأأأأعب الفلسأأأأأأأطيإي غير القابلة للتصأأأأأأأرو، بما في ذلك تقارير عح كوفيد
 وكاالت األمم المتحدة في األرض الفلسطيإية المحتلةي

ة التأابعأة لتلفزيون األمم المتحأدة وخالل الفترة المشأأأأأأأأأأأأأأمولة بالتقرير، قنتجأت شأأأأأأأأأأأأأأبكأة دونيفيأد ا خبأاريأ  - 71
حزمة اعالمية للمريعيح تتعلق بقضأأأأأأية فلسأأأأأأطيحي وفي قيار/مادو، تم بث تىطية شأأأأأأبكة دونيفيد لتصأأأأأأاعد  24

مرة، ليتم برلك تحطيم جميع األرقاو الةياسأأأأأية الشأأأأأهرية السأأأأأابقة لمتابعة  20 298الوضأأأأأع في غزة واسأأأأأرائيل 
لمتحدة قخبارا ومقاطع فيددو عل  وسأأأأأائل التواصأأأأأل االجتماعي لتسأأأأألي  قنتج قسأأأأأم الفيددو باألمم ا البثي كما

الضأأأأأوء عل  صأأأأأوت األمم المتحدة وقادتها خالل فترة التصأأأأأعيدي وكانت مشأأأأأاادة عل  نطاق واسأأأأأع لمقاطع 
الفيأأددو اأأرم التي ولأأدت تفأأاعال قويأأا مح جأأانأأب الجمهوري وحظيأأت مقأأاطع فيأأددو شأأأأأأأأأأأأأأبكأأة دونيفيأأد بمأأا يقرب 

البث خالل ارم الفترةي وكانت مشأاركة الجمهور قوية قيضأا، حيث قنتج قسأم الفيددو باألمم  سأاعة مح 60 مح
المتحدة مقطعي فيددو اخبارييح حول الإزاع، كانا مح قفضأل ثالثة مقاطع تم انتاجها لشأهر مادو عل  دوتيوب  

الجمعية العامة واما   وتويتري وعل  موقع دوتيوب، حقق شأأأأأأأري  الفيددو، الري يظهر فيل األميح العاو ورئيس
تعليقي وعل  حسأأأأأأأاب   500رد فعل و  2 400مشأأأأأأأأاادة و   76 000 العإ  المميت، قكثر مح دتحدثان عح

https://undocs.org/ar/A/RES/75/23
https://undocs.org/ar/A/RES/75/23
https://undocs.org/ar/A/RES/75/23
https://undocs.org/ar/A/RES/75/23
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األميح العاو عل  تويتر، اسأأأأأتلثر الفيددو الري يظهر رّدم قماو تجمع وسأأأأأائ  ا عالو عل  وق  اطالق الإار 
 تعليقاتي 110 اعادة تىريد، و 700مشاادة، ونحو  53 000بلكثر مح 

وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت مإصات األمم المتحدة لوسائل التواصل االجتماعي تىطية  - 72
األخبار وتقديم المعلومات عح المسأأائل المتصأألة بقضأأية فلسأأطيح باللىات الرسأأمية السأأت، وكرلك بالبرتىالية 

عي التابعة لألمم المتحدة الترويج لألحداز  والسأأواحيلية والهإديةي وواصأألت مإصأأات وسأأائل التواصأأل االجتما
واألنشأأأأأأأأأأأطة االفتراضأأأأأأأأأأأية التي تإظمها اللجإة، بما في ذلك عح طريق جرب األنظار ال  نظاو األمم المتحدة 
للمعلومات المتعلقة بقضأأأأأأأأأية فلسأأأأأأأأأطيح وال  حسأأأأأأأأأابات اللجإة عل  وسأأأأأأأأأائ  التواصأأأأأأأأأل االجتماعي، واتاحة  

 ي( 19) لموجهة للجمهور، مثل تريلوالمعلومات الستخدامها عل  المإصات ا

و التعاون مع األونروا، دعا مكتب مبعوز األميح العاو المعإي بالشأأأأأأأأأباب قحد األعضأأأأأأأأأاء الشأأأأأأأأأابة  - 73
، المسأتحدز ألّول مرة، ال  التحدز في المائدة المسأتددرة الوزارية لمإتد  الشأباب  “برلمان طالب األونروا” في

نيسأأأأأأأأأان/قبريلي وعقب ارم المإاسأأأأأأأأأبة،  8و  7، الري عقد دومي ( 20) يالتابع للمجلس االقتصأأأأأأأأأادي واالجتماع
شأأأأابا   23تعرو ال  ”لهرت المتحدثة الفلسأأأأطيإية الشأأأأابة ضأأأأمح سأأأألسأأأألة مح مدونات المكتب تحمل عإوان:  

 ي( 21) “يقودون عملية التعافي المرن خالل عقد العمل

تموز/دوليل، شأأأارك مبعوز األميح العاو المعإي بالشأأأباب في الفعالية االفتراضأأأية المعإونة    15وفي  - 74
، التي اسأأأتضأأأافها المكتب التمثيلي لألونروا في نيويورك، والتي سأأأعت  “تمكيح الالجئيح الفلسأأأطيإييح الشأأأباب”

 ال  تسلي  الضوء عل  قص  نجا  الالجئيح الفلسطيإييح الشبابي

مح المتاب التركاري الصادر بمإاسبة االحتفال    “تقرير المصير لجميع الشعوب”لقسم المعإون  وفي ا - 75
تحقيق انسأأأأأانيتإا المشأأأأأتركة: االحتفاء ”بالركر  السأأأأأإوية الخامسأأأأأة والسأأأأأبعيح  نشأأأأأاء األمم المتحدة، وعإوانل 

لهادفة ال  تسأأأأوية قضأأأأية  ، تم تسأأأألي  الضأأأأوء عل  المسأأأأاعي ا( 22) “بالتعاون العالمي مح خالل األمم المتحدة
 فلسطيح بالوسائل السلميةي

، 52وفي اليوو الدولي للتضأأأامح، يسأأأرت ا دارة اقامة معرض افتراضأأأي، وردت مإاقشأأأتل في الفقرة   - 76
مح قجل اشأأأأأأأأأأأراك طائفة واسأأأأأأأأأأأعة مح الجمااير، وتعاونت مع مركز األمم المتحدة ا قليمي لإلعالو مح قجل  

 ا الىر ية في بروكسأأأل، وفي مراكز في قنقرة و يروت و روكسأأأل والقاارة وكانبيرا  الترويج لهرا الحدز في قورو 
 ونيرو ي و ريتورياي

  

 __________ 

 (19) https://trello.com/b/772QZEh1/question-of-palestineي 
 (20) www.un.org/ecosoc/en/content/ecosoc-youth-forum-2021ي 
 (21) www.un.org/youthenvoy/meet-23-young-people-leading-resilient-recovery-in-the-decade-of-action-aseel-2/ ي 
 (22) https://cdn.un.org/unyearbook/yun/un75/achieving_our_common_humanity.pdfي 

https://trello.com/b/772QZEh1/question-of-palestine
http://www.un.org/ecosoc/en/content/ecosoc-youth-forum-2021
http://www.un.org/youthenvoy/meet-23-young-people-leading-resilient-recovery-in-the-decade-of-action-aseel-2/
https://cdn.un.org/unyearbook/yun/un75/achieving_our_common_humanity.pdf
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 الفصل السابع 
 استنتاجات اللجنة وتوصياتها   

قخرت اللجإة في االعتبار، عإد وضأأع توصأأياتها المبيإة قدنام، المداوالت التي جرت في اجتماعات  - 77
وا حاطات ا عالمية المقدمة، والتوعية، والمؤتمرات والمإاسأأأأأبات الدولية التي شأأأأأاركت فيها اللجإة والمكتب،  

 الدول األعضاء ومإظمات المجتمع المدني والمإظمات ا قليميةي
 

 اإلجراءات الفورية التي اتخذتها اللجنة إزاء الضم وأن طة االستيطان -ألف   
اسأرائيل في وق  الضأم المتزادد ألجزاء مح الضأفة الىر ية   تعرب اللجإة عح قلقها ازاء فشأل حكومة - 78

المحتلة، الري مح شأأأألنل قن يشأأأأكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق األمم المتحدة واتفاقيات 
جإيف، ويقوض التواصأأأأأل الجىرافي لألرض الفلسأأأأأطيإية والقابلية الجىرافية لتطبيق حل الدولتيح عل  قسأأأأأاس  

، مع القدس الشأأأأأأأرقية عاصأأأأأأأمة لدولة فلسأأأأأأأطيح، وفقا للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة 1967و حدود عا
ذات الصأأأأأأألة، والمعادير المتفق عليها دوليا، ومبادج مدريد ومبادرة السأأأأأأأالو العر يةي وتدعو اللجإة اسأأأأأأأرائيل،  

 عمأأل عل  انهأأاء احتاللهأأا غيرالسأأأأأأأأأأأأأألطأأة القأأائمأأة بأأاالحتالل، ال  وق  جميع اأأرم التأأدابير غير القأأانونيأأة وال
 ي(2016) 2334القانوني، وذلك وفقا لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس األمح 

لدولي وقرارات  وتؤيد اللجإة موق  األميح العاو الواضأق بشألن قضأية فلسأطيح، المبإي عل  القانون ا - 79
األمم المتحدة التي ال حصأأأأأأأأأأأأأأر لها، والبحث عح حل عادل، وتدعو اسأأأأأأأأأأأأأأرائيل ال  الوفاء بالتزاماتها بموجب  
القانون الدولي ا نسأأأأأاني والقانون الدولي لحقوق ا نسأأأأأان، وال  احتراو الوضأأأأأع الرااح في األماكح المقدسأأأأأة  

اح في حرو المسأأأأأأأأأأجد األقصأأأأأأأأأأ ، وحق المسأأأأأأأأأألميح القدس، بما في ذلك الوضأأأأأأأأأأع التاريخي والقانوني الرا  في
العبادة السأألمية اإاك دون الخضأأوع للتهدددات والترايب والعإ ي وتدعو اللجإة األميح العاو ال  مواصأألة   في

اسأتخداو مسأاعيل الحميدة وقدراتل عل  الوسأاطة، وكل األطراو ذات الإفوذ ال  العمل بسأرعة مح قجل تهدئة 
 ارا الوضع المتفجري

وسأأأأتواصأأأأل اللجإة الدعوة ال  ايجاد حل لقضأأأأية فلسأأأأطيح في اطار دولي، وال  مإااضأأأأة الضأأأأم،   - 80
 وتلديد حق الشعب الفلسطيإي في تقرير المصير واالستقاللي

وتالحظ اللجإة قّن قي مبادرة ترمي ال  ايجاد حل عادل لقضأأأأية فلسأأأأطيح يجب قن تراعي قوال وقبل  - 81
وعة للشأأأعب الفلسأأأطيإي، وقن تشأأأرك الةيادة الفلسأأأطيإية، وقن تسأأأتإد ال  كل شأأأيء الحقوق والتطلعات المشأأأر 

الدولتيح، وفقا للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة واالتفاقات المبرمة بيح الطرفيحي وفي ارا السأأأأأأأأأأأياق،   حل
تعلق االتفاقات  تحي  اللجإة علما بالشأواغل التي قعر ت عإها الةيادة الفلسأطيإية، و رد المجتمع الدولي، فيما د 

الثإائية بيح اسأأأأأأأأأأأرائيل و ع  البلدان العر ية، التي لم تلزو اسأأأأأأأأأأأرائيل بوق  خططها الرامية ال  زيادة بسأأأأأأأأأأأ   
سأأأأأيادتها عل  األرض الفلسأأأأأطيإية وشأأأأأعبهاي وتحةيقا لهرم الىاية، تمرر اللجإة التلكيد عل  قن ضأأأأأم قي جزء  

 األرض الفلسطيإية المحتلة قمر غير قانونيي مح

وُتعرب اللجإة عح قلقها ازاء اسأأأأأتمرار السأأأأألطة القائمة باالحتالل في توسأأأأأيع شأأأأأبكتها االسأأأأأتيطانية  - 82
القانونية والهياكل األسأأأأاسأأأأية المتصأأأألة بها، ومإها الجدار، في األرض الفلسأأأأطيإية المحتلة، بما في ذلك  غير

اقية جإيف الرابعة، حيث تعد القدس الشأأأأأأرقية وما حولها وداخل عمق الضأأأأأأفة الىر ية، في انتهاك خطير التف
اأأرم الشأأأأأأأأأأأأأأبكأأة االسأأأأأأأأأأأأأأتيطأأانيأأة غير شأأأأأأأأأأأأأأرعيأأة بموجأأب القأأانون الأأدولي، وذلأأك عل  الإحو الأأري قكأأدم القرار  

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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بإأأأأاء (2016) 2334 ، مح بيح قرارات عأأأأدةي وتأأأأدعو اللجإأأأأة اسأأأأأأأأأأأأأأرائيأأأأل ال  الوق  الفوري لجميع قعمأأأأال 
المسأأأأأأأأأتوطإات وتوسأأأأأأأأأيعها، ولجهوداا المتواصأأأأأأأأألة لإقل سأأأأأأأأأكانها ال  تلك المسأأأأأأأأأتوطإات ألنها مسأأأأأأأأأتوطإات  

 قانونية وتشكل عةبة قماو السالو وتقّوض امكانية التوصل ال  الحل القائم عل  وجود دولتيحي غير

مإازلها بلحياء وتعرب اللجإة عح بالغ قلقها ازاء عمليات ا خالء الوشأأأأأيكة لألسأأأأأر الفلسأأأأأطيإية مح  - 83
الشأأأأأأأأيخ جرا  وسأأأأأأأألوان في مسأأأأأأأأتوطإات القدس الشأأأأأأأأرقية المحتلة وقرية بيتا، وتمرر دعوتها ال  وق  جميع 
السأأأأأياسأأأأأات والممارسأأأأأات ا سأأأأأرائيلية غير القانونية، بما في ذلك جميع األنشأأأأأطة االسأأأأأتيطانية وادو المإازل 

 اعي األخر  ضد السكان المدنييح الفلسطيإييحي وعمليات ا خالء والتشريد القسري وجميع قعمال العقاب الجم
 

 اإلجراءات الفورية التي اتخذتها اللجنة إزاء النزاع -باء   
تعرب اللجإة عح بالغ انزعاجها مح التداور المبير للوضع في األرض الفلسطيإية المحتلة، ال سيما  - 84

التحري ، و خاصأأأة مح قبل المتطرفيح في قعقاب تصأأأاعد العإ  في قيار/مادو واسأأأتمرار قعمال االسأأأتفزاز و 
ا سأرائيلييح في القدس الشأرقية المحتلةي وتركر اللجإة اسأرائيل والمقاتليح الفلسأطيإييح بلن الهجمات العشأوائية 
وغير المتإاسأبة وعدو التمييز بيح األاداو العسأكرية واألعيان المدنية، واسأتخدامهما لهرم األعيان، اي قمور 

 حة للقانون ا نساني الدولي وقد تشّكل جرائم حربيتشكل انتهاكات واض

وتدعو اللجإة كل قطراو الإزاع الري وقع في غزة واسأأأأأأأأأأرائيل في قيار/مادو ال  احتراو وق  اطالق   - 85
الإأار للسأأأأأأأأأأأأأأمأا  ببأرل الجهود الطبيأة وا نسأأأأأأأأأأأأأأانيأة وجهود اعأادة ا عمأار، و أإجراء تحقيق مح جأانأب المحكمة  

لهجمات عل  السأأأأأكان المدنييح وغيراا مح االنتهاكات الجسأأأأأيمة لحقوق ا نسأأأأأاني واي الجإائية الدولية في ا
تشأأأأأأأأأأدد عل  ضأأأأأأأأأأرورة معالجة األسأأأأأأأأأأباب الجررية للعإ  مح قجل تفادي جولة قخر  مح العإ  تزيد مح قلم 

 يح مح الجانبيح، ومح قجل التوصل ال  حل عادليي ومعاناة المدن 
 

 تها اللجنة إزاء تأجيل االنتخابات في فلسطيناإلجراءات الفورية التي اتخذ -جيم   
تألسأأأأأأأأأأأأأأ  اللجإأة لتألجيأل االنتخأابأات البرلمأانيأة والرئأاسأأأأأأأأأأأأأأيأة في دولأة فلسأأأأأأأأأأأأأأطيح، واي تؤكأد قن اأرم  - 86

االنتخابات الديمقراطية ُعإصأأأر حاسأأأم في ا عمال المامل لحقوق الشأأأعب الفلسأأأطيإي غير القابلة للتصأأأروي 
اللجإأة الةيأادة الفلسأأأأأأأأأأأأأأطيإيأة عل  ا عالن عح مواعيأد جأددأدة  جراء االنتخأابأات،  وتحةيقأا لهأرم الىأايأة، تحأث 

وتحث مجلس األمح عل  التلكد مح اسأأأأأأأرائيل تضأأأأأأأمح اجراء انتخابات فلسأأأأأأأطيإية ديمقراطية في جميع قنحاء 
 األرض الفلسطيإية المحتلة، بما فيها القدس الشرقيةي

 
 لجمعية العامة ومجلس ققوق اإلنساناإلجراءات المتخذة مع مجلس األمن وا -دال   

تحث اللجإة مجلس األمح والجمعية العامة عل  ضأأأأأأأأمان تإفير معادير السأأأأأأأأالو المسأأأأأأأأتقرة مإر زمح  - 87
رار الجمعيأة  وق  (2016)  2334طويأل في قرارات األمم المتحأدة ذات الصأأأأأأأأأأأأأألأة، بمأا فيهأا قرار مجلس األمح  

(ي وتطلأب اللجإأة ال  األميح العأاو قن دواصأأأأأأأأأأأأأأل تقأديم تقأاريرم ال  المجلس عح تإفيأر  2019) 74/11العأامأة  
مح القرار، اشأأأأأأأارات ال  تإفير   5في شأأأأأأأكل كتابي، وقن يضأأأأأأأمح تقاريرم، عمال بالفقرة  (2016) 2334القرار  

مح القرار، تدعو اللجإة المجلس قيضا ال  بحث السبل والوسائل   11الدول األعضاء ألحكاملي وعمال بالفقرة 
مان التإفير المامل لقراراتل ذات الصأأأأألة، بما في ذلك فرض جزاءات عل  الدول والميانات العملية المفيلة بضأأأأأ 

 الخاصة التي تإتهك قراراتلي

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/A/RES/74/11
https://undocs.org/ar/A/RES/74/11
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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وتحّث اللجإة كرلك مجلس األمح والمجموعة الر اعية المعإية بالشأأأأأأأرق األوسأأأأأأأ  عل  تإشأأأأأأأي  عملية  - 88
صأأل ال  حل عادل وسأألمي للإزاع ا سأأرائيلي السأأالو المتوقفة في سأأبيل اسأأتئإاو مفاوضأأات اادفة مح قجل التو 

الفلسأأأطيإيي والمجتمع الدولي دتحمل مسأأأؤولية ملزمة تجام قضأأأية فلسأأأطيح ال  قن دتم حلها مح جميع الجوانب، 
 يوفقا للقانون الدولي ولقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، وال بد لل مح التحرك بهرا الشلن دون ابطاء 

ها السأأأأأأأتعمال قوات االحتالل ا سأأأأأأأرائيلية القوة بشأأأأأأأكل مفرط وغير متإاسأأأأأأأب وتعرب اللجإة عح قسأأأأأأأف  - 89
  2018وعشأأوائي ضأأد المدنييح الفلسأأطيإييح، بما في ذلك خالل االحتجاجات التي شأأهداا قطاع غزة في عامي 

، وتمرر تألكيأد دعوتهأا ال  تإفيأر 2021دومأا في شأأأأأأأأأأأأأهر قيأار/مأادو   11وخالل الإزاع الأري اسأأأأأأأأأأأأأتمر    2019 و 
ات الواردة في تقرير لجإة التحقيق الدولية المسأأتقلة المعإية باالحتجاجات في األرض الفلسأأطيإية المحتلة  التوصأأي 
 (A/HRC/40/74 ي وقد ُكّل  مجلس حقوق ا نسأأأأأان اللجإة بالتحقيق في االنتهاكات التي ارتمبت عل  مقر ة)

دودي بيح اسأرائيل وقطاع غزة قثإاء تلك االحتجاجاتي وتدعو اللجإة قيضأا ال  وضأع حد لجميع مح السأياج الح 
انتهاكات حقوق ا نسأأأان في األرض الفلسأأأطيإية المحتلة، بما في ذلك االعتقاالت واالحتجاز التعسأأأفييح، وتقييد  

 يير واالستقالل حرية التإقل، والتمييز والعقاب الجماعي، فضال عح انمار الحق في تقرير المص 

وتر  اللجإة قن االحتراو المامل لحقوق ا نسأأأأأان وللحقوق والجماعية للشأأأأأعب الفلسأأأأأطيإي او وحدم   - 90
المفيل بضأأأمان حل دائم وعادل لقضأأأية فلسأأأطيحي وتلديدا للعدالة واحتراو سأأأيادة القانون وحقوق ا نسأأأان التي 

القاضأأي بإنشأأاء  1/30-د امجلس حقوق ا نسأأان غإ  عإها مح قجل احالل السأأالو، ترحب اللجإة بقرار  ال
لجإة تحقيق دولية مسأأأأأأأأأتقلة للتحقيق في جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي ا نسأأأأأأأأأاني والقانون الدولي 

 ي2021نيسان/قبريل   1لحقوق ا نسان التي حدثت مإر 

الدول األعضأأأأأأأأاء والمإظمة عل  قن تدعو اسأأأأأأأأرائيل، السأأأأأأأألطة القائمة باالحتالل، ال  تحث اللجإة  - 91
الوفاء بالتزاماتها في حماية المدنييح، المإصأأأأأأأأأأأوذ عليها في القانون الدوليي وعطفا عل  تقرير األميح العاو 

، تشأأأأأأأأأأأأأدد اللجإة عل  ضأأأأأأأأأأأأأرورة تإفير آلية حماية دولية يمكح 10/20داط المقدو عمال بقرار الجمعية العامة  
تمفل بشأأأأأأأأأكل موثوق سأأأأأأأأأالمة المدنييح الفلسأأأأأأأأأطيإييح ورفااهمي وتدعو اللجإة المجتمع الدولي ال  التحول   قن
اطار انسأأأأأاني ال  اطار قائم عل  حقوق ا نسأأأأأان في تإاول محإة الشأأأأأعب الفلسأأأأأطيإي، وتطالب قيضأأأأأا  مح

عاما و رفع جميع اجراءات    14لحصأأأأأار الجوي والبري والبحري الري تفرضأأأأأل اسأأأأأرائيل عل  غزة مإر  بإنهاء ا
 ي(2009) 1860ا غالق، وفقا لمقتضيات قرار مجلس األمح 

 
 أن طة الدعوة والتوعية مع المجتمع الدولي والمجتمع المدني -هاء  

سأأأأأتواصأأأأأل اللجإة تعبئة المجتمع الدولي لوق  خطة الضأأأأأم ا سأأأأأرائيلية، وسأأأأأتبرل الجهود مح قجل   - 92
، واي تشأأأأأأأأأعر بالتفانل ازاء البيانات 1967ا سأأأأأأأأأهاو في ايجاد حل الدولتيح عل  قسأأأأأأأأأاس حدود ما قبل عاو 

لمأدني الأدولي، دعمأا العأددأدة المقأدمأة مح قعضأأأأأأأأأأأأأأأاء المجتمع الأدولي، بمأا في ذلأك العأالم العر ي والمجتمع ا
للشرعية الدوليةي وقي تسوية شاملة للإزاع سوو تتطلب نهجا اقليميا، مح قبيل الإهج الري توفرم مبادرة السالو 
العر يأأةي وتهيأأب اللجإأأة بأأالمإظمأأات ا قليميأأة، مح قبيأأل االتحأأاد األورو ي وجأأامعأأة الأأدول العر يأأة ومإظمأأة  

 ح الإاحية السياسية في التوس   نهاء الإزاعيالتعاون ا سالمي، قن تضطلع بدور قنش  م

وتهيب اللجإة بالجهات المانحة الدولية قن تفي بتعهداتها فورا مح قجل ا سأأأأأأأأأأراع بتقديم المسأأأأأأأأأأاعدة  - 93
ا نسأأأأأانية، وعملية ا عمار، واالنتعال االقتصأأأأأادي، الضأأأأأرورية للتخ يف مح محإة الفلسأأأأأطيإييح، بمح فيهم 

دواجهون تحديات اضافية وجإسانية دلزو التصدي لها مح خالل اجراءات اادفةي واي  الإساء واألطفال، الردح

https://undocs.org/ar/A/HRC/40/74
https://undocs.org/ar/A/HRC/S-30/L.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/S-30/L.1
https://undocs.org/ar/A/RES/ES-10/20
https://undocs.org/ar/A/RES/ES-10/20
https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
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تشأأأأأأأأأأأدد عل  الضأأأأأأأأأأأرورة الملحة لتزويد األونروا بما يكفي مح التمويل التي يمكح التإبؤ بل مح قجل ضأأأأأأأأأأأمان  
 مساعدتها ا نسانية وا نمائية الحيوية لالجئيح الفلسطيإييحي

 
 اتخذتها الدول األعضاء والمنظمات اإلقليميةاإلجراءات التي   -واو   

تشأدد اللجإة عل  قامية اعتراو اسأرائيل بالإمبة وقثراا عل  الشأعب الفلسأطيإي، باعتبار ذلك شأرطا  - 94
ضأأروريا للتوصأأل ال  سأأالو دائم وقابل لالسأأتمراري ويجب معاملة الالجئيح الفلسأأطيإييح كمواطإيح محروميح  

ليس كالجئيح عديمي الجإسأأأأيةي وتإاصأأأأر اللجإة بقوة حق الالجئيح الفلسأأأأطيإييح  مح بلدام، دولة فلسأأأأطيح، و 
مح قرار    11وكرلك في الحصأأأأأأأأول عل  تعوي  عادل، عل  الإحو المإصأأأأأأأأوذ عليل في الفقرة  ،في العودة

 (ي3-)د 194الجمعية العامة 

او بالقدس عاصأأأأأأأأأأأأمة وتعتبر اللجإة القرارات االنفرادية التي اتخرتها دول قعضأأأأأأأأأأأأاء بشأأأأأأأأأأأألن االعتر  - 95
 سأأأأأأأأرائيل ونقل السأأأأأأأأفارات في اسأأأأأأأأرائيل مح تل قبيب ال  القدس باطلة والرية، ألنها تشأأأأأأأأكل انتهاكا لقرارات  

ي وتأدعو اللجإأة الأدول األعضأأأأأأأأأأأأأأاء ال  (1980)  478  و  (1980) 476مجلس األمح، بمأا في ذلأك القراران  
التراجع عح تلك القرارات، واي تؤكد مح جددد عل  وجوب احتراو الوضأأأأأأع القائم التاريخي لألماكح المقدسأأأأأأة  
في القدس وتحّمل المجتمع الدولي المسأؤولية عح الحفاا عل  طابع المددإة ووضأعها القانونييح والديمىرافييح 

 ييح كمددإة متعددة الثقافات واألديانيوالتاريخ

وتشأأدد اللجإة عل  مسأأؤولية الدول والميانات الخاصأأة والشأأركات في تجّإب ا سأأهاو في االنتهاكات  - 96
ا سأأأأرائيلية الجسأأأأيمة لحقوق ا نسأأأأان الخاصأأأأة بالشأأأأعب الفلسأأأأطيإي، وال سأأأأيما فيما دتعلق بلنشأأأأطتها داخل  

تلأة، بمأا فيهأا القأدس الشأأأأأأأأأأأأأأرقيأةي واي ترحأب بأالجهود التي تبأرلهأا  المسأأأأأأأأأأأأأأتوطإأات بأاألرض الفلسأأأأأأأأأأأأأأطيإيأة المح
الحكومأات والبرلمأانيون والجهأات الفأاعلأة في المجتمع المأدني مح قجأل حظر تقأديم الأدعم، بمأا في ذلأك الأدعم  

 االقتصادي، لألنشطة االستيطانية ا سرائيلية غير القانونية في األرض الفلسطيإية المحتلةي

إة الدول األعضاء ال  تإفير االلتزامات ذات الصلة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك وتدعو اللج - 97
، التي دهيب فيها المجلس بالدول األعضأأأأأأأأأأأأأاء  (2016)  2334مح قرار مجلس األمح  5ما تإ  عليل الفقرة  

 ي1967لة، بيح اقليم دولة اسرائيل واألراضي المحتلة مإر عاو قن تمّيز، في معامالتها ذات الص

وتتطلع اللجإة ال  تقرير المفوضأأأأأأة السأأأأأأامية لحقوق ا نسأأأأأأان عح تبعات الضأأأأأأم، عل  الإحو الري  - 98
ي وتعرب اللجإة  2020حزيران/دونيل   23رخ المؤ   43/31مح قرارم   16طلبل مجلس حقوق ا نسأأأأأان في الفقرة  

عح تقأددراا لعمأل المقرر الخأاذ المعإي بحأالة حقوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان في األراضأأأأأأأأأأأأأأي الفلسأأأأأأأأأأأأأأطيإيأة المحتلأة مإأر 
 ، ولما قدمل مح تقارير ال  مجلس حقوق ا نساني1967 عاو

اطار عملية وفيما يشأأأأأأرع المجتمع الدولي في برل جهود متجددة السأأأأأأتئإاو مفاوضأأأأأأات مجدية في  - 99
سأأأأأالو ذات مصأأأأأداقية وعل  قسأأأأأاس المعادير الدولية الطويلة األمد  يجاد حل عادل، تلتزو اللجإة بمواصأأأأألة 
تواصأأأأأأأأأأألها مع الجهات المعإية الرئيسأأأأأأأأأأأية التي لها تلثير عل  قضأأأأأأأأأأأية فلسأأأأأأأأأأأطيح، و تقديم الدعم للمبادرات،  

سأأأأأأأأأأأأأأالو دولي دؤدي ال  حأل الأدولتيح،  ذلأك مح جأانأب المجموعأة الر أاعيأة، وذلأك بهأدو عقأد مؤتمر   في بمأا
ي وسأتواصأل اللجإة  2021آذار/مارس   23قبرز ذلك بيان مبعوثي المجموعة الر اعية للشأرق األوسأ  في  كما

تشأجيع كل مؤيدي حل الدولتيح عل  مسأاعدة الطرفيح في اسأتئإاو المفاوضأات مح قجل التوصأل ال  تسأوية 
 ألمم المتحدة ذات الصلةيسلمية، تمشيا مع القانون الدولي وقرارات ا

 

https://undocs.org/ar/S/RES/476(1980)
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 إجراءات الدعم في إطار التصدا لجائحة مرض فيروس كورونا -زاا   
في جميع قنحأأأاء   19-تعرب اللجإأأأة عح قلقهأأأا ازاء االنتشأأأأأأأأأأأأأأأأار غير المسأأأأأأأأأأأأأأبوق لجأأأائحأأأة كوفيأأأد - 100
اراا الفلسأأأأأأأأأأأأطيإية المحتلة وتثإي عل  التدابير الصأأأأأأأأأأأأارمة التي اتخرتها حكومة فلسأأأأأأأأأأأأطيح الحتواء آث  األرض
 جميع قنحاء المإطقةي في

ل اللجإأأة انتبأأام المجتمع الأأدولي ال  الحأأالأأة االجتمأأاعيأأة واالقتصأأأأأأأأأأأأأأأاديأأة المترديأأة وال  تأأداور   - 101 وتوجأأّ
سأأيما في قطاع غزة، وقيضأأا ال  الظروو العصأأيبة   الظروو المعيشأأية للفلسأأطيإييح في األرض المحتلة، وال

باالحتالل ا سأرائيلي المسأتمر  19-تران األثر السألبي لجائحة كوفيدالتي تمر بها الحكومة الفلسأطيإية جراء اق
 و سياسات الضّم المتزاددةي

وتؤيد اللجإة قلق المجتمع الدولي مح الطريقة التي تعتمداا السأأأأأأأأألطات ا سأأأأأأأأأرائيلية في توزيع لقا   - 102
لصأأأأأحة العامة في األرض ، حيث تتجاال التزاماتها بوصأأأأأفها السأأأأألطة القائمة باالحتالل بضأأأأأمان ا19-كوفيد

وذلك  ،الفلسطيإية المحتلةي وتطلب اللجإة مح اسرائيل االمتثال فورا لواجباتها بموجب القانون الدولي ا نساني
بكفالة توفير اللقاحات للسأكان الفلسأطيإييح الخاضأعيح لسأيطرتها في غزة والضأفة الىر ية، بما في ذلك القدس  

 ح الفلسطيإييح المحتجزيح في السجون ا سرائيليةيالشرقية، وكرلك للسجإاء والمعتقلي 
 

 اإلجراءات التي اتخذتها األمانة العامة وكيانات األمم المتحدة األخرى  -قاء  
عبة حقوق الفلسأطيإييح دعما لوالدتها وتطلب ال   - 103 تالحظ اللجإة مع التقددر المسأاامة التي تقدمها شأُ

عبة مواصأأأأأأأألة تقديم الدعم  الفإي وخدمات األمانة في جميع جوانب والدتهاي وتبرز اللجإة قيضأأأأأأأأا األامية الشأأأأأأأأُ
المتزادأأدة للتعأأاون بيح البلأأدان الإأأاميأأة والمإظمأأات ا قليميأأة ودون ا قليميأأة في اطأأار التعأأاون فيمأأا بيح بلأأدان  

 واالستقاللي الجإوب والتعاون الثالثي مح قجل تبادل التجارب القابلة للتمرار في تحقيق تقرير المصير

وتشجع اللجإة شعبة حقوق الفلسطيإييح عل  مواصلة جهوداا لإشر المعلومات عح قضية فلسطيح   - 104
مح خالل مواصأأأأأأألة توسأأأأأأأيع نطاق قنشأأأأأأأطة التوعية وتعزيز تعدد اللىات، مع التركيز بوجل خاذ عل  اللىة  

ماعيي واي تطلب قيضأأأأأأا ال  العر ية، وذلك عل  موقعها الشأأأأأأبكي ومإصأأأأأأاتها عل  وسأأأأأأائل التواصأأأأأأل االجت 
الشأأعبة مواصأألة تإفير المشأأاريع، بما في ذلك بإاء قدرات مولفي دولة فلسأأطيح، التي تهدو ال  زيادة تعزيز 

 والية اللجإةي

وتطلب اللجإة مواصأأألة البرنامج ا عالمي الخاذ الري تضأأأطلع بل ادارة التواصأأأل العالمي بشأأألن  - 105
 أا ااما في تعريف وسائ  ا عالو والجمهور بقضية فلسطيحيقضية فلسطيح، والري قسهم اسهامأ

وتعتزو اللجإة مواصلة العمل بشكل وثيق مع سائر الجهات الفاعلة والميانات التابعة لألمم المتحدة،  - 106
بما في ذلك مكتب مإسأأق األمم المتحدة الخاذ لعملية السأأالو في الشأأرق األوسأأ  واألونروا، لتإسأأيق الجهود 

ة في المجاالت التي تحظ  بااتماو مشأأأأأترك ولتلكيد المسأأأأأؤولية الدائمة للمإظمة ازاء قضأأأأأية فلسأأأأأطيح  المبرول
، وفقأا للقأانون الأدوليي وتود اللجإأة   حت  التوصأأأأأأأأأأأأأأل ال  حأل عأادل لهأا مح جميع الجوانأب وعل  نحو ُمرضد

سأأأأهامها بموارد خارجة  تعرب عح تقددراا العميق لمإظمة التعاون ا سأأأأالمي وللجهات الشأأأأريكة األخر    قن
 الميزانية، ولمشاركتها الإشطة في مؤتمراتها ومإاسباتهاي عح
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وسأأأأأأأأتواصأأأأأأأأل اللجإة تعزيز اسأأأأأأأأتيعاب الجميع وتحقيق التوازن بيح الجإسأأأأأأأأيح في جميع قنشأأأأأأأأطتها،  - 107
فلسأأأأأأأأطيح،  ذلك البرنامج المتعلق ببإاء القدرات التي تضأأأأأأأأطلع بل لفائدة المولفيح العمومييح في دولة  في بما

واي تشأأأأأأأأأأأجع عل  االسأأأأأأأأأأأتفادة الماملة مح فرذ بإاء القدرات عل  ا نترنت، وال سأأأأأأأأأأأيما في سأأأأأأأأأأأياق القيود 
 ي19-المفروضة عل  السفر بسبب جائحة كوفيد
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