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[2017ديلول/سبتمرب  5]  

 احملت ايت
 الصفحة   الفصل
ذ كتاب ا حالة   ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  4  ذ

ذ مقدمة -األول   ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  5  ذ
ذ استعراض احلالة املتعلقة بقضية فلسطني -الثاين   ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ  6  ذ
ذ والية اللجنة -الثالث   ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  18  ذ
ذ تنظيم األعمال -الرابع   ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  19  ذ

ذ عضوية اللجنة ودعضاء املكتب -دلر    ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  19  ذذ
ذ املشاركة يف دعمال اللجنة -ابء    ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ  19  ذ

ذ ا جراءات اليت اخت هتا اللجنة -اخلامس   ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  20  ذ
ذ 71/20ا جراءات املتخ ة وفقاً لقرار اجلمعية العامة  -دلر    ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  20  ذ

 21 71/21و  71/20ا جراءات اليت اخت هتا اللجنة وشعبة حقوق الفلسطينيني وفقا لقراري اجلمعية العامة  -ابء   
ذ 71/22وفقا لقرار اجلمعية العامة  ا جراءات اليت اخت هتا  ةارة شؤون ا عاله -الساةس   ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  28  ذ
ذ استنتاجات اللجنة وتوصياهتا -السابع   ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  29  ذ
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 كتاب ا حالة

 [2017ديلول/سبتمرب  7]
 ،السيد األمني العاه

دتشأأأري أن درفأأأأق ييأأأأج تقريأأأأر اللجنأأأأة املعنيأأأأة قمارسأأأأة الشأأأأعب الفلسأأأأطيو حلقوقأأأأج  أأأأ  القابلأأأأة  
للتصأأأري ب أأأرض تقداأأأج    اجلمعيأأأة العامأأأة وتعميمأأأج علأأأد  يأأأع  يختأأأات األمأأأم املتحأأأدة املختصأأأة الختأأأا  

تشأأري.  30املأأؤر   71/20مأأ. قرار أأا  10و  2ا جأأراءات الالئمأأة، حسأأب االقتضأأاء، عمأأال ابلفقأأرتني 
 ذ2016الثاين/نوفمرب 

 ذ2017ديلول/سبتمرب  5    2016تشري. األول/دكتوبر  4وي طي التقرير الفرتة املمتدة م.  
   

 ايكفوةي  )توقيع(
 رئيس اللجنة املعنية قمارسة
 الشعب الفلسطيو حلقوقج    القابلة للتصري

 
 

 شالسيد دنطونيو  وت يسعاةة 
 األمني العاه لألمم املتحدة

 نيويورك
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 ال صل األول
 مقدمة  

 تقرير اللجنة املعنية قمارسة الشعب الفلسطيو حلقوقج  أ  القابلأة للتصأري  أ ا عمأال ميمت تقد - 1
ذ ويتضأأم. 2016تشأأري. الثأأاين/نوفمرب  30( الأأ ي اخت تأأج اجلمعيأأة العامأأة يف 2016) 71/20ابلقأأرار 

التقرير معلومات ع. تنفي  اللجنة لربانمج عملها الرامي    متكني الشعب الفلسأطيو مأ. رارسأة حقوقأج 
لدويل وحشأد اجلهأوة الالئمأة مأ. دجأل التوصأل       القابلة للتصري، بطرق منها احلفاظ علد الوعي ا

حأأل عأأأاةل وشأأامل وةائأأأم لقضأأية فلسأأأطني، وتعويأأو التضأأأام. الأأدويل مأأأع  نأأة الشأأأعب الفلسأأطيو وةعأأأم 
حكومة ةولة فلسطني يف جهوة ا لبناء القدرات م. دجأل بنأاء ةولأة فلسأطني املسأتقلة املسأتدامة والقابلأة 

 للبقاء يف املستقبلذ
الثاين، تستعرض اللجنأة احلالأة املتعلقأة بقضأية فلسأطني، قأا يف  لأث األحأدا  الأيت  ويف الفصل - 2

 جرت علد درض الواقعذ
ويأوجو الفصأالن الثالأث والرابأع واليأة اللجنأة علأد النحأو الأ ي حدةتأج اجلمعيأة العامأة، ويأوفران  - 3

    2016. األول/دكتأوبر تشأري 4معلومات ع. عضوية اللجنة وتنظيم دعماهلا خالل الفرتة املمتدة م. 
 ذ2017ديلول/سبتمرب  5
ويتناول الفصل اخلامس ا جراءات اليت اخت هتا اللجنة، قا يف  لث املشأاركة يف جلسأات سلأس  - 4

األمأأأ. وحأأأأوار  املتواصأأأأل مأأأأع املنظمأأأأات احلكوميأأأأة الدوليأأأأة وا تمأأأأع املأأأأدينذ ويتضأأأأم.  أأأأ ا الفصأأأأل ديضأأأأا 
لقأأات العمأأل لبنأأاء القأأدرات الأأيت نظمتهأأا اللجنأأة، فضأأال عأأ. األنشأأطة معلومأأات عأأ. املأأؤمترات الدوليأأة وح

 واملناسبات املقررة األخرى اليت اضطلعت هبا شعبة حقوق الفلسطينيني ابسم اللجنةذ
ويعطي الفصل الساةس حملة عامة ع. الربانمج ا عالمي اخلاص بقضية فلسأطني الأ ي تضأطلع  - 5

 ذ2016تشري. الثاين/نوفمرب  30املؤر   71/22جلمعية العامة بج  ةارة شؤون ا عاله وفقا لقرار ا
 وترة يف الفصل السابع م. التقرير استنتاجات اللجنة وتوصياهتا    اجلمعية العامةذ - 6
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 ال صل الثاين
 ااتعراض ا الة امبتعةقة بقضية فة  ني  
 (2016) 2334جمةس األمن والقرا    

، استضافت ماليواي، مع دن أوال و هوريأة فنأوويال البوليفاريأة 2016تشري. األول/دكتوبر  14يف  - 7
: العقبأأات الأأيت املسأأتوينات ا سأأرائيلية  أأ  القانونيأأة”بعنأأوان “ لصأأي ة يراي”والسأأن ال ومصأأر اجتماعأأا 

، بشفن األثر السليب للمستوينات ا سرائيلية علد “تعرتض يريق الساله واحلل القائم علد وجوة ةولتني
الشعب الفلسطيو يف سعيج    تقرير املص  واالسأتقالل، ويفأاق يقيأق حأل سألمي عأاةل وةائأم للصأرا  

شرة م. اخلرباء ورثلأي ا تمأع املأدين، فضأال الفلسطيوذ واستمع ا تمعون    معلومات مبا -ا سرائيلي 
عأأ. البيأأأاانت الأأأيت دة  هبأأا دعضأأأاء سلأأأس األمأأأ. والأأدول األعضأأأاء األخأأأرى الأأيت دةانأأأت اسأأأتمرار توسأأأيع 

 نطاق املستوينات ا سرائيلية ويالبت بوقفهاذ
الأأ ي قدمتأأج   (2016) 2334، اختأأ  سلأأس األمأأ. القأأرار 2016كأأانون األول/ةيسأأمرب   23ويف  - 8

كأأل مأأ.  هوريأأة فنأأوويال البوليفاريأأة والسأأن ال ومأأاليواي ونيوئيلنأأدا، و أأو وثيقأأة مر يأأة دكأأد فيهأأا ا لأأس مأأ. 
جديأأد رتيتأأأج الأأأيت تتمثأأأل يف منطقأأأة تعأأأيش فيهأأأا ةولتأأأا  سأأأرائيل وفلسأأأطني الأأأداقراييتان، جنبأأأا    جنأأأب يف 

ضم. حدوة يمنة ومعرتي هباذ ودكد ا لس م. جديد قراراتج  ات الصلة، ودن مأ. واجأب  سأرائيل،  ساله
السأأألطة القائمأأأة ابالحأأأتالل، دن تتقيأأأد تقيأأأدا صأأأارما اباللتوامأأأات واملسأأأؤوليات القانونيأأأة امللقأأأاة علأأأد عاتقهأأأا 

مة، ودن مثأة حاجأة ملحأة    قوجب اتفاقية جنير الرابعةذ وشدة علأد دن الوضأع الأرا .  أ  قابأل لالسأتدا
تثبيت استقرار  اختا  خطوات  امة، تتسق مع املرحلة االنتقالية اليت توختها االتفاقات السابقة، م. دجل )د(

الوضع وعكس مسار االجتا ات السألبية املشأهوةة ميأدانيا، والأيت بسأببها يتلكأل حأل الأدولتني ويرتسأ  واقأع 
هتيختأأة الظأأروي لنجأأاض مفاوضأأات الوضأأع النهأأائي وللأأدفع قأأدما  أأل الدولأأة الواحأأدة علأأد دأأو مطأأرة  )ب( و 

الأأدولتني مأأ. خأأالل تلأأث املفاوضأأاتذ ودكأأد ا لأأس مأأ. جديأأد دن  نشأأاء  سأأرائيل للمسأأتوينات يف األرض 
، قأأأا فيهأأأا القأأأدس الشأأأرقية، لأأأيس لأأأج دي شأأأرعية قانونيأأأة ويشأأأكل عقبأأأة 1967الفلسأأأطينية احملتلأأأة منأأأ  عأأأاه 

حل الدولتني و حالل السأاله العأاةل والأدائم والشأامل، ويالأب ابلوقأر الفأوري والكامأل رئيسية دماه يقيق 
 نشأأاء املسأأتويناتذ كمأأا دةان  يأأع التأأداب  الراميأأة    ت يأأ  الرتكيأأب الأأدا رايف ويأأابع األرض الفلسأأطينية 

لأأا القلأأق  ئاء التهديأأد ، قأأا فيهأأا القأأدس الشأأرقية، ودعأأرب عأأ. اب1967احملتلأأة والوضأأع القأأائم فيهأأا منأأ  عأأاه 
اخلطأأ  احملأأدق نمكانيأأة يقيأأق حأأل الأأدولتني بسأأبب اسأأتمرار دنشأأطة االسأأتيطان ا سأأرائيليةذ ودكأأد ا لأأس 

، قأا يف  لأث مأا يتعلأق ابلقأدس، سأوى الت يأ ات 1967ديضا دنج ل. يعأرتي أي ت يأ ات يف خطأوا عأاه 
  اختا  خطوات فوريأة ملنأع  يأع دعمأال العنأر ضأد اليت يتفق عليها الطرفان م. خالل املفاوضاتذ وةعا  

املأأدنيني، قأأا يف  لأأث دعمأأال ا ر أأاب، وكأأ لث  يأأع دعمأأال االسأأتفوائ والتأأدم ، وةعأأا     عمأأال املسأأاءلة 
يف  أأأ ا الصأأأدةذ ود أأأاب ا لأأأس ديضأأأا تميأأأع األيأأأراي دن تواصأأأل بأأأ ل اجلهأأأوة اجلماعيأأأة الراميأأأة    بأأأدء 

فن  يأع مسأائل الوضأأع النهأائي يف عمليأة السأأاله يف الشأرق األوسأ ذ وحأأث مفاوضأات  ات مصأداقية بشأأ
يف  أأ ا الصأأدة علأأد تكثيأأر اجلهأأوة الدبلوماسأأية علأأد الصأأعيدي. الأأدويل وا قليمأأي مأأ. دجأأل يقيأأق سأأاله 
شأأأامل وعأأأاةل وةائأأأم ةون سخأأأ  علأأأد دسأأأاس القأأأرارات  ات الصأأألة، ومرجعيأأأات مدريأأأد، ومبأأأاةرة السأأأاله 

ة الطريق اليت وضعتها ا موعة الرابعية، ويلب    األمني العاه دن يقده    ا لس كل ثالثة العربية، وخريط
 دشهر تقريرا ع. تنفي  دحكاه   ا القرارذ
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لعأأاه اجلهأأوة الأأيت بأأ هلا ، واصأأل األمأأني ا(2016) 2334واب ضأأافة    تقأأدمي التقأأارير عمأأال ابلقأأرار  - 9
حأل سألمي لقضأية فلسأطنيذ ويف البيأاانت الأيت دة  هبأا، قأا يف  لأث البيأان  دسالفج م. دجل ةعم التوصأل   

ا سأأأأرائيلية يف  -رب العربيأأأأة يف مناسأأأأبة الأأأأ كرى السأأأأنوية اخلمسأأأأني للحأأأأ 2017حويران/يونيأأأأج  5الصأأأأاةر يف 
يل املنصأأوص عليأج يف قأأرارات اجلمعيأأة العامأة وسلأأس األمأأ. ، كأأرر ا عأراب عأأ. موقأأر ا تمأع الأأدو 1967 عأاه

 ات الصأأألة، أن االحأأأتالل ا سأأأرائيلي لأأأألرض الفلسأأأطينية وللشأأأعب الفلسأأأطيو  أأأب دن ينتهأأأي عأأأ. يريأأأق 
التفأأاوض للتوصأأل    قيأأاه ةولتأأني قأأا يلأأيب االحتياجأأات األمنيأأة  سأأرائيل والتطلعأأات الفلسأأطينية  قامأأة الدولأأة 

يب/د سأطس،  30    28وحيقق احلقوق    القابلة للتصأري للشأعب الفلسأطيوذ ويف الفأرتة مأ. والسياةة، 
 قاه بوايرة     سرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة دجرى خالهلا  اةاثت مع قاةة كلتا الدولتنيذ

 
 جمةس حق ق اإلن ان  

السنوي    سلس حقوق ا نسان  قّيم مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق ا نسان، يف تقرير  - 10
“ التنفيأ  التأاه”( معأدل A/HRC/35/19ع. حالة حقأوق ا نسأان يف فلسأطني واألراضأي العربيأة احملتلأة )

بنسأأأأبة  ية احملتلأأأأةا  أأأأايل مأأأأ. جانأأأأب  سأأأأرائيل اللتواماهتأأأأا يف سأأأأال حقأأأأوق ا نسأأأأان يف األرض الفلسأأأأطين
يف املائةذ وقد دعربت  سرائيل، يف رة ا علد التقرير الثاين للفريأق العامأل املعأو ابالسأتعراض الأدوري  0.4

اقيأأأأات املتعلقأأأأة  قأأأأوق ا نسأأأأان الشأأأأامل، الأأأأوارة يف ا ضأأأأافة امللحقأأأأة ابلتقريأأأأر، عأأأأ. ردي مفأأأأاة  دن االتف
(، علأأد الأأر م مأأ. دن  كمأأة العأأدل 56، الفقأأرة A/HRC/25/15/Add.1تنطبأأق خأأارا دراضأأيها )انظأأر  ال

الدولية وسلس األم. واجلمعية العامة،    جانأب العهأدي. الأدوليني األساسأيني حلقأوق ا نسأان، دكأدت 
 بوضوض انطباق اتفاقية جنير الرابعة علد األرض الفلسطينية احملتلةذ

ي ار/مأأأارس، اختأأأ  سلأأأس حقأأأوق ا نسأأأان دربعأأأة قأأأرارات، وفيهأأأا: )د( شأأأدة علأأأد ضأأأرورة  24ويف  - 11
ضأأمان املسأأاءلة والعدالأأة يف  يأأع انتهاكأأات القأأانون الأأدويل يف األرض الفلسأأطينية احملتلأأة، قأأا فيهأأا القأأدس 

م. جديد حق الشعب الفلسطيو    القابأل للتصأري والأدائم و أ  (  )ب( ودكد 34/28الشرقية )القرار 
(  )ا( ويالأأأأأب  سأأأأأرائيل أن تكأأأأأر عأأأأأ.  يأأأأأع املمارسأأأأأات 34/29املشأأأأأروا يف تقريأأأأأر مصأأأأأ   )القأأأأأرار 

ألرض الفلسطينية احملتلة ووضأعها وا جراءات اليت تنتهث حقوق ا نسان للشعب الفلسطيو دو ت   يابع ا
(  )ة( ويالب  سرائيل أن توقر فورا  يع دنشطتها االسأتيطانية 34/30القانوين وتركيبها السكاين )القرار 

ت األمأأم املتحأأدة، دن ودن ترجأأع عأأ. سياسأأتها االسأأتيطانية ويلأأب     يأأع األيأأراي املعنيأأة، قأأا فيهأأا  يختأأا
تكفل تنفي  التوصيات الوارةة يف تقرير البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق م. دجل التحقيق يف ياثر بنأاء 
املستوينات ا سرائيلية علد احلقوق املدنية والسياسية واالقتصاةية واالجتماعية والثقافية للشأعب الفلسأطيو 

 (ذ34/31احملتلة، قا فيها القدس الشرقية )القرار يف  يع دداء األرض الفلسطينية 
، يلأأأأب سلأأأأس حقأأأأوق ا نسأأأأان    مفوضأأأأية األمأأأأم املتحأأأأدة حلقأأأأوق 31/36وعمأأأأال ابلقأأأأرار  - 12

م  يأأع مؤسسأات األعمأأال الضأالعة يف األنشأأطة املبينأة يف تقريأأر البعثأأة ا نسأان  عأأداة قاعأدة بيأأاانت تضأ
الدوليأأأة املسأأأتقلة لتقصأأأي احلقأأأائق مأأأ. دجأأأل التحقيأأأق يف ياثر بنأأأاء املسأأأتوينات ا سأأأرائيلية علأأأد احلقأأأوق 
 املدنية والسياسية واالقتصاةية واالجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيو يف  يع ددأاء األرض الفلسأطينية

(، علأد دن  أري يأديثها سأنواي، ودن حييأل 96، الفقأرة A/HRC/22/63احملتلة، قأا فيهأا القأدس الشأرقية )
البيأأأأأاانت الأأأأأوارةة فيهأأأأأا يف شأأأأأكل تقريأأأأأر يقأأأأأده    سلأأأأأس حقأأأأأوق ا نسأأأأأان يف ةورتأأأأأج الرابعأأأأأة والثالثأأأأأنيذ 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/A/HRC/35/19
https://undocs.org/ar/A/HRC/25/15/Add.1
https://undocs.org/ar/A/RES/34/28
https://undocs.org/ar/A/RES/34/29
https://undocs.org/ar/A/RES/34/30
https://undocs.org/ar/A/RES/34/31
https://undocs.org/ar/A/RES/31/36
https://undocs.org/ar/A/HRC/22/63
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 ، وملأرة واحأدة فقأ ،  رجأاء النظأر2017شأباا/فرباير  13التنظيمية املعقأوةة يف  ا لس، يف جلستج وقرر
 ذ2017يف  لث التقرير حىت هناية كانون األول/ةيسمرب 

وخأأالل الأأأوايرة امليدانيأأة السأأأنوية الأأيت قامأأأت هبأأا اللجنأأأة اخلاصأأة املعنيأأأة ابلتحقيأأق يف املمارسأأأات  - 13
ب الفلسطيو و    م. السأكان العأرب يف األراضأي احملتلأة    ا سرائيلية اليت متس حقوق ا نسان للشع

جلمأأأأع املعلومأأأات للتقريأأأر السأأأنوي الأأأأ ي يقأأأده    اجلمعيأأأة العامأأأأة،  2017املنطقأأأة يف شأأأهر متوئ/يوليأأأج 
الحظت دن السلطات ا سرائيلية استمرت يف اعتماة السياسات والقياه ابملمارسات اليت تؤثر سألبا علأد 

 ذ(1)ان يف األرض الفلسطينية احملتلةحالة حقوق ا نس
 

 ماظمة األمم امبتحدة لةرتبية والعةم والثقافة  
لعلأأأأأأم والثقافأأأأأأة )اليونسأأأأأأكو( ، اختأأأأأأ ت منظمأأأأأأة األمأأأأأأم املتحأأأأأأدة للرتبيأأأأأأة وا2017داير/مأأأأأأايو  2يف  - 14
، دكدت فيج م. جديأد دييأة مدينأة القأدس القداأة “فلسطني احملتلة”بعنوان  EX/PX/DR.30.1 201 القرار

لألةاين السماوية الثالثة، و ّكرت أن  يع ا جراءات اليت تتخ  ا  سرائيل واليت ت   يابع مدينة القأدس، 
واخلليأل جأوء اقعني يف بيأت حلأم  منا  ي  جراءات ال ية وابيلة  ودكدت م. جديد دن املوقَعني املقدسني الو 

يتجأأود مأأ. األرض الفلسأأطينية احملتلأأة، وشأأايرت ا تمأأع الأأدويل  اانأأج الراسأأ  أييأأة كأأال املأأوقعني الدينيأأة  ال
لكأأل مأأ. اليهوةيأأة واملسأأيحية وا سأأاله، واسأأتنكرت األفعأأال ا سأأرائيلية املتواصأألة، رأأا اأأس أصأأالة وسأأالمة 

الوصأأول    دمأأاك. العبأأاةةذ ويف احلرمأأان مأأ. حريأأة  املوقأأع وكأأ لث مأأا يأأنجم عأأ. تلأأث األفعأأال مأأ. دشأأكال
(، دةرجأأأأأت جلنأأأأأة الأأأأرتا  العأأأأأاملي التابعأأأأأة لليونسأأأأكو مدينأأأأأة اخلليأأأأأل WHC/17/41.COM/18متوئ/يوليأأأأج ) 7

القداة، و ي موقع كهر البطاركة/احلره ا برا يمي، ومكان مقدس ابلنسبة لليهأوة واملسألمني، ضأم. قائمأة 
    امللكية تواجج خماير جسيمة اك. دن يكون هلا ياثر ضارة علأد خصائصأها  الرتا  العاملي، و كرت دن

 املتفصلة اليت ال بد ودن تتخ  جلنة الرتا  العاملي  جراءات فورية بشفهناذ
 

 القي د امب روضة عةى امباظمات غري ا ك مية والااش ني من أجل ال الم  
عأأأأأو  الأأأأأة حقأأأأأوق ا نسأأأأأان يف األراضأأأأأي ، دعأأأأأرب املقأأأأأرر اخلأأأأأاص امل2017ي ار/مأأأأأارس  3يف  - 15

، مايكأأأل لينأأأث، واملقأأأرر اخلأأأاص املعأأأو  الأأأة املأأأدافعني عأأأ. حقأأأوق 1967الفلسأأأطينية احملتلأأأة منأأأ  عأأأاه 
ا نسان، ميشيل فورست، ع. القلق العميق  ئاء ئايةة القيوة اليت تفرضها حكومة  سرائيل علد املدافعني 

احملتلأأأة، ويالبأأأا  سأأأرائيل ابلتقيأأأأد ابلتواماهتأأأا قوجأأأب القأأأأانون  عأأأ. حقأأأوق ا نسأأأان يف األرض الفلسأأأأطينية
 الدويل  ماية املدافعني ع. حقوق ا نسان وتعويو عملهمذ

 
 امبصا ة بني ال ة  يايني  

ال يأأأوال االنقسأأأاه السياسأأأي الفلسأأأطيو املتواصأأأل يشأأأكل عقبأأأة دمأأأاه يقيأأأق التطلعأأأات الوينيأأأة  - 16
، دعلنت حركة محاس عأ. تشأكيل جلنأة  ةاريأة  ةارة شأؤون قطأا   أوة، ي ار/مارس 16الفلسطينيةذ ففي 

__________ 

بيان هناية املهمة الصاةر عأ. جلنأة األمأم املتحأدة اخلاصأة املعنيأة ابلتحقيأق يف ”انظر مفوضية األمم املتحدة حلقوق ا نسان  (1) 
ذ متأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاض علأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد املوقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأع التأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأايل: 2017متوئ/يوليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأج  17يف “ املمارسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات ا سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرائيلية

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21881&LangID=Eذ 

https://undocs.org/ar/http:/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21881&LangID=E
https://undocs.org/ar/http:/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21881&LangID=E
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داير/مايو، كشفت احلركة النقاب ع. ميثاقها اجلديأد، ور أم دهنأا  3و ي حكومة موائية  كم الواقعذ ويف 
 ذ1967مل تعرتي نسرائيل فقد قبلت للمرة األو  بفكرة  نشاء ةولة فلسطينية ةاخل حدوة عاه 

ن/دبريل، قامأأأأأت حكومأأأأأة ةولأأأأأة فلسأأأأأطني بتخفأأأأأي  املأأأأأدفوعات املسأأأأأدةة    دأأأأأو ومنأأأأأ  نيسأأأأأا - 17
عامأأأل يف القطأأأا  العأأأاه يف قطأأأا   أأأوة، ويف داير/مأأأايو قامأأأت ديضأأأاً بتخفأأأي  املأأأدفوعات الأأأيت  60 000

تسدة ا مقابل الطاقة الكهرابئية اليت توفر ا  سرائيل للقطأا  ودشأارت    دن حركأة محأاس بوصأفها اجلهأة 
 علد جباية الضرائب يف  وة ينب ي دن تسدة تكالير     اخلدماتذالقائمة 

داير/مأأأأايوذ  13ونُظمأأأأت االنتخأأأأاابت البلديأأأأة يف الضأأأأفة ال ربيأأأأة، ابسأأأأتثناء القأأأأدس الشأأأأرقية يف  - 18
وحالأأأت مقايعأأأة حركأأأة محأأأاس وحركأأأة اجلهأأأاة ا سأأأالمي واجلبهأأأة الشأأأعبية لتحريأأأر فلسأأأطني لالنتخأأأاابت 

 أأوةذ ووفقأأاً ملأأا  كرتأأج جلنأأة االنتخأأاابت املركويأأة، احتفظأأت حركأأة فأأت  ابأل لبيأأة يف  جرائهأأا يف قطأأا   ةون
ابلتنأأأأافس(ذ وحصأأأأل املرشأأأأحون  429ابلتوكيأأأأة و  1 260مقعأأأأداً ) 3 253ا لأأأأس احمللأأأأي الأأأأ ي يضأأأأم 

ابلتنافس(ذ وفأائت األيأراي والقأوائم األخأرى  1 009ابلتوكية و  195مقاعد ) 1 204املستقلون علد 
 مقعداًذ 360د املتبقية اليت بلا عدة ا ابملقاع
وال تأأأوال يفأأأاق املصأأأاحلة بأأأني فأأأت  ومحأأأاس متدنيأأأةذ ويواصأأأل الطرفأأأان  يأأأالق ةعأأأوات لتشأأأكيل  - 19

حكومأأأة موحأأأدة و جأأأراء انتخأأأاابت مفتوحأأأة، تشأأأمل الربملأأأان الفلسأأأطيو والأأأرئيس، يف  يأأأع ددأأأاء األرض 
علأأأد السأأبلذ ومل يسأأفر عأأدة مأأ. اجتماعأأات املصأأأاحلة  الفلسأأطينية احملتلأأة، ولكأأ. مل يتمكنأأا مأأ. االتفأأاق

 واجلهوة اليت ب لتها ديراي دخرى، منها االياة الروسي وقطر ومصر، ع. دي تقده ملموسذ
 

 األمن  
شأأأهدت الفأأأرتة املشأأأمولة ابلتقريأأأر اسأأأتمرار التأأأوتر وعمليأأأات االقتحأأأاه العسأأأكري وال أأأارات الأأأيت  - 20

واملواجهات مع الشباب الفلسطينيني يف دداء كث ة مأ. الضأفة ال ربيأة،  نف هتا قوات االحتالل ا سرائيلي
قا يف  لث القدس الشرقية، بصورة يومية تقريباًذ كما استمر العنر ال ي اارسج املستوينون ضد املدنيني 

نسأأأأأأأاء  4فلسأأأأأأأطينياً، مأأأأأأأنهم  52الفلسأأأأأأأطينينيذ فخأأأأأأأالل الفأأأأأأأرتة املشأأأأأأأمولة ابلتقريأأأأأأأر، قُت أأأأأأأَل مأأأأأأأا سموعأأأأأأأج 
نسأأاء ويفأأل واحأأد، يف دعمأأال العنأأر املتصأألة ابلنأأوا ، ودصأأيب   5 سأأرائيليني، مأأنهم  8ديفأأال، و  10 و

 كث ون يخرون )انظر الشكلني األول والثاين(ذ
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 الشكل األول
 عدد اإلارائيةيني وال ة  يايني الذين  تة ا خالل ال رتة امب م لة ابلتقرير  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ذ/http://www.ochaopt.orgمكتب تنسيق الشؤون ا نسانيةذ متاض علد الراب  التايل:  :املصدر 

 ذ2017يب/د سطس  14حىت  )د( 
  

 الشكل الثاين
 عدد اإلارائيةيني وال ة  يايني الذين أصيب ا جبراح خالل ال رتة امب م لة ابلتقرير  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ذ/http://www.ochaopt.orgمكتب تنسيق الشؤون ا نسانيةذ متاض علد الراب  التايل:  :املصدر 
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 القدس  
القيأوة املفروضأة قامت قوات االحتالل ا سرائيلية يف القدس الشرقية يف بع  األحيأان بتشأديد  - 21

 علأأد التنقأأل والأأدخول    األمأأاك. املقدسأأة، رأأا داثر السأأخ  واملقاومأأة وحأأىت دعمأأال العنأأرذ ففأأي متأأوئ/
يوليج، دةى اهلجوه علد ضباا دمأ.  سأرائيليني الأ ي نفأ   مواينأون مأ. عأرب  سأرائيل يف احلأره الشأرير 

ملقأأدس    دئمأأة ألأأت ديضأأاً األرةن بوصأأفج ومأأا دعقبأأج مأأ. ت يأأ  يف الوضأأع التأأار ي القأأائم يف األمأأاك. ا
الوصأأأي علأأأد األمأأأاك. املقدسأأأة ا سأأأالمية واملسأأأيحية يف املدينأأأة، وعلأأأد األوقأأأاي ا سأأأالميةذ وسأأأاعدت 
اجلهوة الدولية علد حل األئمة ووافقت حكومة  سرائيل علد  عاةة ا جراءات األمنية األصألية يف احلأرهذ 

 سأأأرائيليني ودرةنيأأأان(  6فلسأأأطينيني و  6شخصأأأاً ) 14مأأأة، قتأأأل ويف املواجهأأأات الأأأيت جأأأرت خأأأالل األئ 
 متأأوئ/ 21ودصأأيب مأأا يويأأد علأأد دلأأر شأأخ  تأأروض، كانأأت د لبيأأتهم السأأاحقة مأأ. الفلسأأطينينيذ ويف 

يوليج، دثناء األئمة، قاه الرئيس الفلسطيو  موة عباس بتعليأق اتصأاالت ةولأة فلسأطني مأع  سأرائيل علأد 
  لث التنسيق األموذ  يع املستوايت، قا يف

حأىت هنايأة  1967ودفاةت وئارة الداخلية ا سرائيلية، أن  سرائيل، من  بداية االحتالل يف عاه  - 22
فلسأأطينياً مأأ. القأأدس الشأأرقيةذ ويأأدفع  14 595، دل أأت تأأراخي  ا قامأأة ملأأا ال يقأأل علأأد 2016عأأاه 

جأة للعمليأات الأيت تصأل    حأد النقأل القسأري النظاه التمييأوي ابلعديأد مأ. الفلسأطينيني    امل أاةرة نتي
الأأ ي يشأأكل انتهاكأأاً خطأأ اً للقأأانون الأأدويل واكأأ. دن يعتأأرب جراأأة حأأرب قوجأأب نظأأاه رومأأا األساسأأي 

 للمحكمة اجلنائية الدوليةذ
 

   اع غزة  
للسأأنة العاشأأرة، رأأا يشأأكل  2007اسأأتمر احلصأأار الأأ ي تفرضأأج  سأأرائيل علأأد قطأأا   أأوة منأأ  عأأاه  - 23

، ملومأة حيأال السأكان املأدنيني يديأداً (2)انتهاكاً للقانون الدويلذ و سرائيل، بوصفها السلطة القائمة ابالحأتالل
بتيسأأأ  مأأأرور ا  اثأأأة ا نسأأأانية بسأأأرعة ومأأأ. ةون عقبأأأاتذ وعلأأأد الأأأر م مأأأ. التحأأأ يرات الصأأأاةرة علأأأد مأأأدى 

 - سأأأأار تراجأأأأع تنميتهأأأأا االجتماعيأأأأةسأأأأنوات، ومنهأأأأا يأأأأ يرات فريأأأأق األمأأأأم املتحأأأأدة القطأأأأري، واصأأأألت  أأأأوة م
االقتصاةيةذ وتسهم املساعدة ا نسانية املسأتمرة وتقأدمي اخلأدمات الدوليأة، وال سأيما مأ. خأالل خأدمات وكالأة 
األمأم املتحأأدة   اثأأة وتشأأ يل الالجختأني الفلسأأطينيني يف الشأأرق األةيف )األونأأروا( يف ختفيأر الوقأأع جوئيأأاً ولكنأأج 

 ذ(3)2020 لول عاه  “   صاحلة للعيش”تد ور اليت قد جتعل  وة اكنها وقر ةوامة ال ال
__________ 

 فتأأأأأأأأأوى  كمأأأأأأأأأة العأأأأأأأأأدل الدوليأأأأأأأأأة بشأأأأأأأأأفن افاثر القانونيأأأأأأأأأة الناشأأأأأأأأأختة عأأأأأأأأأ. تشأأأأأأأأأييد جأأأأأأأأأدار يف األرض الفلسأأأأأأأأأطينية احملتلأأأأأأأأأة، انظأأأأأأأأأر  (2) 
 :اب نكليويأأأأأأأأأأأأأأأأة، متاحأأأأأأأأأأأأأأأة علأأأأأأأأأأأأأأأد الأأأأأأأأأأأأأأأراب  التأأأأأأأأأأأأأأأايل 101، الفقأأأأأأأأأأأأأأأأرة 2004الدوليأأأأأأأأأأأأأأأة يف عأأأأأأأأأأأأأأأاه تقأأأأأأأأأأأأأأأارير  كمأأأأأأأأأأأأأأأة العأأأأأأأأأأأأأأأدل 

http://www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf. ، ابلعربيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةوالأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأراب  التأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأايل 
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273 .2334 ( و2009) 1860ذ انظأأأأأأر ديضأأأأأأاً علأأأأأأد سأأأأأأبيل املثأأأأأأال قأأأأأأراري سلأأأأأأس األمأأأأأأ 

  وتقأأأارير األمأأأني العأأأاه، 10/18  وقأأأرار سلأأأس حقأأأوق ا نسأأأان 63/98 و 62/181 وقأأأراري اجلمعيأأأة العامأأأة ( 2016)
وصأل    حأّد  هنأاء  2005ذ رُف َضأت اةعأاءات  سأرائيل أن فأث ارتبايهأا مأع  أوة يف عأاه 9، الفقرة A/HRC/34/38منها 

احأتالل قطأا   أوة ابعتبأار دن السأيطرة الأيت احتفظأت هبأا  سأأرائيل علأد ا أال اجلأوي وا أال البحأري واحلأدوة اخلارجيأة ل أأوة  
قرير املقرر اخلاص املعو  الة حقوق ا نسان يف األراضأي الفلسأطينية احملتلأة منأ  كانت ال توال تشكل مراقبة فعالة )انظر ت

 (ذ7، الفقرة A/61/470، 1967عاه 
 (3) United Nations country team in the Occupied Palestinian Territory, “Gaza ten years later”, July 2017  

 ذhttps://unsco.unmissions.org/sites/default/files/gaza_10_years_later_-_11_july_2017.pdf: متاض علد الراب  التايل

http://www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
http://www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/38
https://undocs.org/ar/A/61/740
https://undocs.org/ar/https:/unsco.unmissions.org/sites/default/files/gaza_10_years_later_-_11_july_2017.pdf
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وتواصل  سرائيل ديضاً فرض قيوة علد  مكانية الوصأول يف املنأايق العائلأة الواسأعة الأيت حأدةت  - 24
مأ. جانأب واحأد ةاخأأل القطأا  علأد يأول املنأأايق احمليطأة ب أوة وفأرض قيأأوة شأديدة لل ايأة علأد  مكانيأأة 

اك الفلسأأأطينيني    البحأأأر، قضأأأايقتهم و يأأأالق النأأأار علأأأيهم ابسأأأتمرار، رأأأا يهأأأدة وصأأأول صأأأياةي األمسأأأ
 حياهتم ويعيق سبل عيشهمذ

سأأنوات يويلأأأة  2014وستسأأت رق األراضأأي الوراعيأأة الأأيت تضأأررت يف النأأوا  الأأ ي ةار يف عأأاه  - 25
تجاريأة الأيت تضأررت  أ  لكي تنتج  صواًل مشاهباً ملستوايت مأا قبأل النأوا ذ ومأا ئال معظأم املؤسسأات ال

قأأاةرة علأأد اسأأتختناي عملياهتأأا علأأد دأأو مهذ ويعأأاين دكثأأر مأأ. مليأأون فلسأأطيو يف  أأوة مأأ. انعأأداه األمأأ. 
ال أأأ ائي قسأأأتوى يأأأرتاوض مأأأ. املتوسأأأ     اخلطأأأ ، علأأأد الأأأر م مأأأ. دن الكثأأأ  مأأأنهم حيصأأأل ابلفعأأأل علأأأد 

 مساعدة   ائية دو علد شكل يخر م. التحويالت االجتماعيةذ
يف املائأة مأ.  42يف املائةذ ودكثر مأ.  40وال يوال االقتصاة يف  وة راكداً، ويبلا مستوى الفقر  - 26

كأان   2016سكان  وة عايلون ع. العملذ ويعترب الشباب بوجج خاص دشد املتضرري.  ففي هناية عأاه 
 املائأة مأ. الشأباب يف 52.1 عامأاً و 24    20يف املائة م. الشأباب الأ ي. تأرتاوض دعمأار م مأ.  60.3

عامأأأاً عأأأايلني عأأأ. العمأأأل، ومتثأأأل  أأأامن النسأأأبتان ئايةة بنسأأأبة  29    25الأأأ ي. تأأأرتاوض دعمأأأار م مأأأ. 
يف املائأأأأة علأأأأد التأأأأوايل علأأأأد مأأأأدى السأأأأنوات العشأأأأر املاضأأأأيةذ ويف السأأأأنوات العشأأأأر األخأأأأ ة،  16 و 10

ئأأة، رأأا  عأأل معأأدل مشأأاركة املأأردة يف يف املا 64.4تضأأاعر معأأدل البطالأأة تقريبأأاً بأأني النسأأاء ووصأأل    
القوى العاملة يف  وة م. بني دةيف املعدالت يف العاملذ ويف الوقت نفسأج، ال تأوال قأدرة الفلسأطينيني علأد 

 التنقل م.  وة و ليها متثل شراين احلياة األساسي لظروي معيشتهمذ
 املائأأأأأة مأأأأأ. السأأأأأكان يف 43   دن نسأأأأأبة  -ويواجأأأأأج الشأأأأأباب يف قطأأأأأا   أأأأأوة يأأأأأدايت عديأأأأأدة  - 27
سأأأ. اخلامسأأأة عشأأأرةذ فهأأأم يواجهأأأون التهمأأأيش االجتمأأأاعي والثقأأأايف واالقتصأأأاةي والعأأأولذ وينقطأأأع  ةون

بعضهم ع. الدراسأة لتفةيأة وئأائر تتطلأب مهأارات متدنيأة دو يتووجأون يف سأ. مبكأرة، يف مقابأل سمأني 
 احلماية دو املفوى ألنفسهم وألسر مذ

ة تراجعأأاً كبأأ اً يف  مأأداةات الطاقأأة، قأأا يف  لأأث حأأاالت االنقطأأا  وقأأد شأأهدت األشأأهر األخأأ   - 28
بسبب املفئق املستمر بني حكومة ةولة فلسأطني وحركأة محأاسذ فمأع توقأر احلكومأة عأ.  ل أاء الضأرائب 
علأأأد الوقأأأوة حملطأأأة توليأأأد الكهأأأرابء يف  أأأوة ورفأأأ  سأأألطات األمأأأر الواقأأأع شأأأراء الوقأأأوة اخلاضأأأع للضأأأريبة، 

العمأأأأأل يف نيسأأأأأان/دبريلذ ونتيجأأأأأة لأأأأأ لث، تراجعأأأأأت  مأأأأأداةات الطاقأأأأأة يف  أأأأأوة     توقفأأأأأت احملطأأأأأة عأأأأأ.
 ساعة يومياً )انظر الشكل الثالث(ذ 20مي اواا فق  ووصلت ساعات انقطا  الكهرابء     120
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، سيسأتنفد مصأدر امليأا  الوحيأد يف  أوة ولأ. يكأون قأاباًل للصأالض  لأول 2017و لول هنايأة  - 29
ت عالجيأأة علأأأد الفأأأورذ وتراجعأأأت  مكانيأأة احلصأأأول علأأأد ميأأأا  الشأأأرب مأأأا مل تتخأأأ   جأأأراءا 2020عأأاه 

يف املائأة فقأ   10.5    2000يف املائة يف عاه  98.3املفمونة يف  وة م. خالل شبكة امليا  العامة م. 
يف املائة تقريباً يف الضفة ال ربيةذ ويضطر الفلسطينيون يف  أوة     97، ابملقارنًة مع نسبة 2014يف عاه 

 عتماة علد خواانت وحاوايت امليا  وامليا  املعبفة وتسديد مثنهاذاال
 

 اجلدول
 امبياه والصرف الصحي يف   اع غزة  

 
 )التوقعات( 2020 2017 2012 املؤشر
 صفر يف املائة يف املائة 20 يف املائة 10 احلصة م. امليا  اجلوفية    

السنة اليت قد متسي فيها امليا  اجلوفية  أ  
 قابلة لالستعمال

سأأأأيلحق ابمليأأأأا  اجلوفيأأأأة  2017 2016
 ضرر ال اك.  صالحج

كميأأة ميأأا  الصأأري الصأأحي  أأ  املعاجلأأة 
 دو املعاجلة جوئياً اليت تض  يف احملي 

000 90  
 سم يف اليوه

000 100-000 108 
 سم يف اليوه

000 120  
 سم يف اليوه
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 امب ت طاات  
خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، ائةاة بنأاء  سأرائيل للمسأتوينات يف األرض الفلسأطينية احملتلأة  - 30

بصأأورة مثأأ ة للجأأو ، رأأا يشأأكل انتهاكأأاً التفاقيأأة جنيأأر الرابعأأة ويف افونأأة األخأأ ة لقأأرار سلأأس األمأأ. 
 ذ(2016) 2334

، قأأأأررت السأأأألطات احملتلأأأأة املضأأأأي قأأأأدماً يف خطأأأأ  بنأأأأاء 2016تشأأأأري. الثأأأأاين/نوفمرب  23ويف  - 31
وحأدة اسأتيطانية جديأأدة يف مسأتوينة رمأات شأألومو  أ  القانونيأة، و أأو تعأدّ  يخأر علأأد حأّي بيأأت  500

 حنينا يف القدس الشرقيةذ
وحأدة اسأأتيطانية يف  5 500ويف كأانون الثاين/ينأاير، صأدر  عأأالانن رئيسأيان بشأفن مأأا سموعأج  - 32

مسأأأأأأتوينات عديأأأأأأدة يف املنطقأأأأأأة جأأأأأأأيم يف الضأأأأأأفة ال ربيأأأأأأةذ ودعلنأأأأأأأت السأأأأأألطة القائمأأأأأأة ابالحأأأأأأأتالل، يف 
، عأأأأ. عومهأأأأا  نشأأأأاء مسأأأأتوينة جديأأأأدة  يأأأأواء سأأأأكان بأأأأؤرة عمأأأأوان االسأأأأتيطانية 2017شأأأأباا/فرباير  1
العأدل العليأا يف  سأرائيلذ وبأددت  شباا/فرباير بناء علد دمأر  كمأة 2القانونية، بعدما مت  دمها يف    

دعمال البناء يف دربع مستوينات علد األقل يف القدس الشرقية م. خالل من  تراخي  البنأاء ألكثأر مأ. 
 وحدة سكنيةذ 900
يضأفي ”( ال ي “قانون التسوية”شباا/فرباير، دقر الكنيست ا سرائيلي قانوانً )يسمد  6ويف  - 33

علد املستوينات ا سرائيلية اليت ُشيدت علد دراض فلسأطينية رلوكأة ملكيأة أثر رجعي  “الطابع القانوين
خاصأأأأأةذ ودةان ا تمأأأأأع الأأأأأدويل  أأأأأ ا القأأأأأانون  ةانأأأأأة شأأأأأديدةذ ومنأأأأأ   لأأأأأث احلأأأأأني، اسأأأأأتفنفت منظمأأأأأات 

 حكومية  سرائيلية وفلسطينية   ا احلكم لدى احملكمة العليا ا سرائيليةذ   
بأأ ة يف ا عأأالانت املتعلقأأة ابالسأأتيطان، مأأع املضأأي قأأدماً  طأأ  ئايةة ك 2017وشأأهد ربيأأع عأأاه  - 34

وحأدة  3 200عطاءذ كما تقدمت خط   نشاء  2 000وحدة استيطانية و صدار دو  4 000بناء قرابة 
تقريباً يف خمتلر مراحل عملية التخطي  يف املستوينات االثنتأني والعشأري. يف املنطقأة جأيم يف الضأفة ال ربيأة 

وحأدة مرحلأة املوافقأة النهائيأة،  770وحدة سكنيةذ ويف القدس الشرقية، بل ت  2 800ا يف  لث احملتلة، ق
 وحدة  ضافيةذ 360ومنحت السلطات القائمة ابالحتالل تراخي  البناء ألكثر م. 

وحأأأدة اسأأأتيطانية يف  2 300ويف شأأأهر متوئ/يوليأأأج، جأأأرى العمأأأل علأأأد خطأأأ  لبنأأأاء دكثأأأر مأأأ.  - 35
يف املائة ع. خط  البناء اليت جرى العمل عليهأا خأالل عأاه  30ا يشكل ئايةة بنسبة القدس الشرقية، ر

وحأأأدة، األمأأأر الأأأ ي يأأأؤةي    توسأأأيع رقعأأأة  1 600أكملأأأجذ ويشأأأمل  لأأأث خططأأأاً لبنأأأاء دأأأو  2016
املستوينات يف أال القدس الشرقية،  ضافة    خط  دخرى قد تنطوي علأد  أده منأائل الفلسأطينينيذ 

   مصأأأاةرة األراضأأأي واملمتلكأأأات الفلسأأأطينية نتيجأأأة هلأأأ   األنشأأأطة االسأأأتيطانية، سيسأأأتتبع  واب ضأأأافة
املأأ كورة ينفأأاً نقأأل عشأأرات يالي املسأأتوينني ا سأأرائيليني افخأأري.     االسأأتيطانيةتشأأييد كأأل الوحأأدات 

 األرض الفلسطينية احملتلة، را يشكل انتهاكاً خط اً التفاقية جنير الرابعةذ
 H2 متوئ/يوليج، استو  مستوينون  سرائيليون علأد شأقة يف دحأد املبأاين الواقعأة يف املنطقأة 25ويف  - 36

مأأ. مدينأأة اخلليأأل، يف انتهأأاك ألمأأر  سأأرائيلي دعلأأ. دن جأأوءاً مأأ. املبأأل  أأو منطقأأة عسأأكرية م لقأأة يف انتظأأار 
توينني قلكيأأأة الشأأأقةذ البأأأّت يف يعأأأ. يعأأأوة    ثأأأال  سأأأنوات قدمتأأأج دسأأأرة فلسأأأطينية ضأأأد اةعأأأاءات املسأأأ

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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فرةاً، نصفهم مأ. األيفأال، تسأك. يف شأقة دخأرى مأ. املبأل نفسأج،  16ودبل ت دسرة فلسطينية تتفلر م. 
 لتخوير من  االستيالء علد الشقةذع. فرض قيوة علد  مكانية وصوهلم    املبل وتعرضهم ل

مسأأتوينة يف املنطقأأة  130  سأأرائيلي يعيشأأون يف دأأو 370 000ويوجأأد حاليأأاً مأأا ال يقأأل عأأ.  - 37
مسأأأأأأأأتوي. علأأأأأأأأد األقأأأأأأأأل يف عمأأأأأأأأق الضأأأأأأأأفة ال ربيأأأأأأأأةذ و  ا دضأأأأأأأأفنا     لأأأأأأأأث  85 000جأأأأأأأأيم، مأأأأأأأأنهم 

مسأأأتوي. يف القأأأدس الشأأأرقية يكأأأون سمأأأو  املسأأأتوينني ا سأأأرائيليني يف األرض الفلسأأأطينية  200 000
 مستوي. علد األقلذ 570 000احملتلة 

 
 أعمال اهلدم والت ريد  

ئ دي تقأأأده خأأأالل الفأأأرتة املشأأأمولة ابلتقريأأأر علأأأد صأأأعيد عأأأوةة الالجختأأأني الفلسأأأطينيني    مل حُيأأأرَ  - 38
أأر  ةاير أأم و عأأاةة رتلكأأاهتمذ ويف الوقأأت نفسأأج، تصأأاعدت وتأأ ة  أأده منأأائل ومبأأاين الفلسأأطينيني، الأأيت ُةمّ 

ووض معظمهأأأا  جأأأة بنائهأأأا ةون احلصأأأول علأأأد تصأأأاري  مأأأ.  سأأأرائيل، وئأأأل  أأأ ا األمأأأر يفأأأاقم حأأأاالت نأأأ
 املدنيني الفلسطينيني، ق. فيهم البدو )انظر الشكلني الرابع واخلامس(ذ

 
 الشكل الرابع

 أعمال هدم مباين ال ة  يايني خالل ال رتة امب م لة ابلتقرير  
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 الشكل اخلامس
 عدد ال ة  يايني الذين ُشر ِّدوا نتي ة أعمال اهلدم خالل ال رتة امب م لة ابلتقرير  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ذhttps://www.ochaopt.org/arمكتب تنسيق الشؤون ا نسانيةذ متاض علد الراب  التايل:  :املصدر 
  
وعلأأأأأد دأأأأأو مأأأأأا  كأأأأأرت ا موعأأأأأة الرابعيأأأأأة، قامأأأأأت  سأأأأأرائيل، مأأأأأ. جانأأأأأب واحأأأأأد، ابقتطأأأأأا  دأأأأأو  - 39
ري، وجأأأرى معظأأأم  لأأأث عأأأ. يريأأأق  ةراا تلأأأث املائأأأة مأأأ. دراضأأأي املنطقأأأة جأأأيم السأأأتخدامها احلصأأأ يف 70

ذ دمأأأا ابلنسأأأبة “دراضأأأي الدولأأأة”األراضأأأي يف حأأأدوة سأأأالس املسأأأتوينات احملليأأأة وا قليميأأأة دو اعتبار أأأا مأأأ. 
يف املائأأأة منهأأأا ومعظمأأأج رتلكأأأات فلسأأأطينية خاصأأأة،  30جلميأأأع مأأأا تبقأأأد مأأأ. املنطقأأأة جأأأيم تقريبأأأا، ونسأأأبتج 

طينية ألهنأأأأا تتطلأأأأب احلصأأأأول علأأأأد تصأأأأاري  مأأأأ. سأأأألطات االحأأأأتالل  أأأأروه فعليأأأأاً مأأأأ. التنميأأأأة الفلسأأأأ فهأأأأو
علأد األراضأي  “دراضأي الدولأة”ا سرائيلية اليت ال تكاة مُتن  علأد ا يأالقذ وتتواصأل عمليأة  يأالق صأفة 

الواقعأأأأأة يف املنطقأأأأأة جأأأأأيم، رأأأأأا قأأأأأد يأأأأأؤثر علأأأأأد دي درض ال اكأأأأأ. بوضأأأأأوض  ثبأأأأأات دهنأأأأأا رتلكأأأأأات خاصأأأأأة 
 تفاقم شعور مختات األسر الفلسطينية ابنعداه األم. ويهدة ا ابلتشريد القسريذ للفلسطينيني، ويتسبب يف

 
 تقييد حرية التاقل  

واصلت  سرائيل  قامأة حأواجو دمنيأة تقيّأد حركأة الفلسأطينيني يف املنطقأة جأيم ويف منأايق دخأرى  - 40
التجوئأأة الفعليأأة لأأألرض مأأ. الضأأفة ال ربيأأة اب ضأأافة    احلأأواجو املقامأأة حأأول قطأأا   أأوة، رأأا دسأأفر عأأ. 

الفلسأأطينية وفصأأل ا تمعأأات احملليأأة الفلسأأطينية وعوهلأأا عأأ. بعضأأهاذ ومت خأأالل الفأأرتة املشأأمولة ابلتقريأأر، 
فأأرض قيأأوة متوايأأدة دثأأرت علأأد وصأأول املأأوارعني    دراضأأيهم الوراعيأأة الأأيت مت عوهلأأا بسأأبب اجلأأدار الأأ ي 

يف املائأة منأج ةاخأل األرض الفلسأطينية احملتلأةذ  88 ، وتقأع نسأبة2002تواصل  سرائيل تشييد  من  عاه 
ويف القأأأدس الشأأأأرقية، يتسأأأبب اجلأأأأدار العأأأأائل فعليأأأاً يف تقسأأأأيم ا تمعأأأأات احملليأأأة الفلسأأأأطينية    جأأأأانبني 
منفصلني، عوضأاً عمأا كأان سأابقا سأرة فصأل مأ. حيأث الواليأة القضأائيةذ ويف داير/مأايو، دضأافت قأوات 

اب  جديدة    القيوة اليت كانت دصاًل شديدة علد تنقل الفلسطينيني يف اخلليل، االحتالل ا سرائيلية تد
 املدينة املقسمة    منايق حُيظر علد الفلسطينيني ةخوهلا ودخرى ُيسم  هلم اب قامة فيهاذ
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فقأأ ، ويشأأ  تشأأييد رأأرات للنقأأل، دو يأأرق التفافيأأة، يف الضأأفة ال ربيأأة احملتلأأة السأأتخداه ا سأأرائيليني  - 41
   وجأأوة سأأعي حثيأأث لضأأّم تلأأث املنأأايقذ ومأأع عأأده وجأأوة تأأداب  لتسأأهيل حريأأة تنقأأل الفلسأأطينيني يف 
الضأأفة ال ربيأأة احملتلأأة     سأأرائيل وقطأأا   أأوة، فأأنن مأأ. الواضأأ  دن موقأأع تلأأث املمأأرات يسأأتهدي تيسأأ  

 وةعم وجوة املستوينني يف الضفة ال ربيةذ
 

 ال  ااء ال ة  ياي ن  
مصأأأأأألحة السأأأأأأجون ا سأأأأأأرائيلية، دن سمأأأأأأو  عأأأأأأدة الفلسأأأأأأطينيني احملتجأأأأأأوي. يف السأأأأأأجون  تفيأأأأأأد - 42

ر أأأأأ. االحتجأأأأأائ ا ةاريذ  475فلسأأأأأطينياً، مأأأأأنهم  6 020، يبلأأأأأا 2017ا سأأأأأرائيلية حأأأأأىت داير/مأأأأأايو 
وحُيتجو السجناء الفلسطينيون يف سجون ةاخل  سأرائيل، يف انتهأاك للقأانون الأدويل الأ ي يأن  علأد دن 

 جائ م ةاخل األرض احملتلة، را يؤةي بدور     فرض قيوة علد ئايرات األسرذيكون احت
سأأجني فلسأأطيو يتجأأو م  سأأرائيل  ضأأراابً  اعيأأاً  1 500، بأأدد 2017نيسأأان/دبريل  17ويف  - 43

مفتوحأأأاً عأأأ. الطعأأأاه للضأأأ   مأأأ. دجأأأل احلصأأأول علأأأد حقأأأوقهم األساسأأأية ولفأأأت االنتبأأأا     األوضأأأا  
ة الأأأأأيت يعأأأأأاين منهأأأأأا السأأأأأجناء واحملتجأأأأأوون الفلسأأأأأطينيونذ ويف دعقأأأأأاب الضأأأأأ   الأأأأأدويل ا نسأأأأأانية الصأأأأأعب

داير/مأأايو بعأأد االتفأأاق الأأ ي مت التوصأأل  ليأأج  27والضأأماانت الأأيت قأأدمتها  سأأرائيل، دوق أأر ا ضأأراب يف 
 بني السجناء الفلسطينيني والسلطات ا سرائيليةذ

خداه قوات األم. الفلسطينية يف الضفة ال ربيأة لالحتجأائ ووثّقت األمم املتحدة ديضاً ئايةة يف است - 44
ا ةاري، ويف استخداه حركة محاس لالحتجائ التعسفي ضد َم. تتصّور دهنم معارضون سياسيون، ق. فأيهم 

انفكأأت مفوضأأية األمأأم  عناصأأر يف حركأأة فأأت  وموئفأأون سأأابقون يف السأألطة الفلسأأطينية يف قطأأا   أأوةذ ومأأا
ن تتلّقأأأأد وتوثّأأأأق ديضأأأأاً بصأأأأورة مسأأأأتمرة اةعأأأأاءات موثوقأأأأة تفيأأأأد بتعأأأأّرض احملتجأأأأوي. املتحأأأأدة حلقأأأأوق ا نسأأأأا

 الفلسطينيني يف الضفة ال ربية وقطا   وة للتع يب وسوء املعاملة، قا يف  لث حاالت دةت    الوفاةذ
 

 اال تصادية -ا الة االجتماعية   
ل اثنأأأني مأأأ. الفلسأأأطينيني يف األرض دشأأأار مكتأأأب تنسأأأيق الشأأأؤون ا نسأأأانية    دن واحأأأدا مأأأ. كأأأ - 45

ذ ويواجأج  يأع سأكان األرض 2017الفلسطينية احملتلة يف حاجة    مساعدة  نسانية اعتبارا م. دوائل عاه 
ماليأني فلسأطيو، دخطأاراً تتعلأق ابحلمايأة، قأا يف  4.8الفلسطينية احملتلة، قأا فيهأا القأدس الشأرقية، وعأدة م 

 املستويننيذ يف الضفة ال ربية احملتلة لعنر استمعا  لي 67يف  يعيشون فلسطيو 350 000 لث 
شأأأأأباا/فرباير، ديلقأأأأأت حكومأأأأأة ةولأأأأأة فلسأأأأأطني دجنأأأأأدة السياسأأأأأات الوينيأأأأأة لألعأأأأأواه  22ويف  - 46

، الأأيت حأأدةت فيهأأا  هنأأاء االحأأتالل بوصأأفج دو  دولوايهتأأا الوينيأأةذ وتتمشأأد األجنأأدة (4)2017-2022
وتقأأوه علأأد ثأأال  ركأأائو: الطريأأق دأأو االسأأتقالل، وا صأأأالض  2030لعأأاه مأأع خطأأة التنميأأة املسأأتدامة 

سياسأأة وينيأأةذ ويهأأدي  يأأار عمأأل األمأأم املتحأأدة للمسأأاعدة  30احلكأأومي، والتنميأأة املسأأتدامةذ ويأأدة 
 ا منائية لدولة فلسطني    ةعم تلث األولوايت ا منائية الوينيةذ

مأأأأة ابالحأأأأتالل، علأأأأد  يأأأأع املأأأأوارة املائيأأأأة السأأأأطحية وتسأأأأيطر  سأأأأرائيل، بوصأأأأفها السأأأألطة القائ - 47
يف املائة الستخداه الفلسطينينيذ ويف كانون الثاين/يناير، اتفق  15واجلوفية املشرتكة، وال ترتك منها سوى 

__________ 

 ذhttps://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/npa_english_final_approved_20_2_2017_printed.pdfمتاحة يف الراب  التايل:  (4) 
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اجلانبان علد جتديد نشاا جلنة امليا  ا سرائيلية الفلسطينية املشرتكة ب يأة يسأني اهلياكأل األساسأية املائيأة 
 اةات امليا  يف الضفة ال ربية احملتلة وقطا   وةذو مد
وقأأد دةى يأأول دمأأد االحأأتالل    تقأأوي  الوراعأأة يف فلسأأطني    حأأد كبأأ ، نظأأرا للقيأأوة الأأيت  - 48
فتختت تفرض علد توسع القطا  الوراعي علد املستويني األفقي والعموةي علد مدى عقوة م. الأوم.ذ  ما

علأأد اسأأتخداه امليأأا  النا أأة عأأ. القيأأوة املفروضأأة علأأد  مكانيأأة الوصأأول، واب ضأأافة    القيأأوة املفروضأأة 
فأأنن املأأوارة مأأ. األراضأأي يف املنطقأأة جأأيم  أأ  مسأأت لة اسأأت الاًل كأأاماًلذ بيأأد دن مأأ. شأأفن ري املنطقأأة  أأ  
املسأأأأأأت لة، وكأأأأأأ لث الوصأأأأأأول    مويأأأأأأد مأأأأأأ. دراضأأأأأأي الرعأأأأأأي وال أأأأأأاابت، دن حيقأأأأأأق قيمأأأأأأة مضأأأأأأافة قأأأأأأدر ا 

 يف املائة م. الناتج احمللي ا  ايلذ 7والر دخرى لالقتصاة الفلسطيو، دي ما يعاةل ماليني ة 704
ويش  مكتب تنسيق الشؤون ا نسانية،    دنج كان للجدار دثر كب  علد ا نتاجيأة الوراعيأة يف  - 49

دارذ فقأأأد الضأأفة ال ربيأأأة، نظأأأرا لفصأأأل بعأأأ  املأأوارعني عأأأ. دراضأأأيهم الواقعأأأة علأأأد اجلانأأب افخأأأر مأأأ. اجلأأأ
اخنفضأأأت  لأأأة دشأأأجار الويتأأأون يف املنطقأأأة الواقعأأأة بأأأني اجلأأأدار واخلأأأ  األخضأأأر علأأأد سأأأبيل املثأأأال، بنحأأأو 

 يف املائة ابملقارنة مع األشجار املماثلة يف املنايق اليت اك. الوصول  ليها علد مدار السنةذ 65

 ال صل الثالث
 والية الة اة  

قامأأأت اجلمعيأأأة العامأأأة ننشأأأاء اللجنأأأة املعنيأأأة قمارسأأأة الشأأأعب الفلسأأأطيو حلقوقأأأج  أأأ  القابلأأأة  - 50
، ودانيأأت هبأأا مهمأأأة 1975تشأأري. الثأأأاين/نوفمرب  10( املأأؤر  30-)ة 3376للتصأأري قوجأأب قرار أأأا 

يت اعرتفت التوصية بربانمج يرمي    متكني الشعب الفلسطيو م. رارسة حقوقج    القابلة للتصأأري، ال
، و أأي احلأأق يف 1974تشأأري. الثأأاين/نوفمرب  22( املأأؤر  29-)ة 3236هبأأا اجلمعيأأة العامأأة فأأأأي قرار أأا 

تقرير املص ، واحلق يف االستقالل والسياةة الوينيني، واحلأق يف العأوةة    الأداير واملمتلكأات الأيت شأرةوا 
 لتشأأمل الأأدعوة علأأد نطأأاق دوسأأع لتمكأأني منهأأاذ وقأأد شأأهدت واليأأة اللجنأأة تطأأوراً كبأأ اً علأأد مأأر السأأنني

الشأأأعب الفلسأأأطيو مأأأ. رارسأأأة حقوقأأأج  أأأ  القابلأأأة للتصأأأري وحشأأأد املسأأأاعدة يف  أأأ ا الشأأأفنذ واكأأأ. 
االيأأأأأال  علأأأأأد مويأأأأأد مأأأأأ. املعلومأأأأأات عأأأأأ. اللجنأأأأأة علأأأأأد املوقأأأأأع الشأأأأأبكي الأأأأأ ي تتعهأأأأأد  شأأأأأعبة حقأأأأأوق 

 ذ/http: //www.un.org/unispalالتايل:  الفلسطينيني التابعة لألمانة العامة، و و متاض علد الراب 
، بتجديأأأأأد واليأأأأأة اللجنأأأأأة 2016تشأأأأأري. الثأأأأأاين/نوفمرب  30وقامأأأأأت اجلمعيأأأأأة العامأأأأأة مأأأأأؤخراً يف  - 51

(، ويلبأأت    األمأأني العأأاه دن يواصأأل توويأأد شأأعبة حقأأوق الفلسأأطينيني ابملأأوارة الالئمأأة 71/20 )القأأرار
(، ويلبت مواصلة الربانمج ا عالمي اخلاص ال ي تضطلع بج  ةارة 71/21لتنفي  برانمج عملها )القرار 

(ذ واختأأ ت اجلمعيأأة ديضأأاً القأأرار 71/22فن قضأأية فلسأأطني )القأأرار شأأؤون ا عأأاله يف األمانأأة العامأأة بشأأ
، ال ي دكدت فيج م. جديد املوقر الأدويل “تسوية قضية فلسطني ابلوسائل السلمية”املعنون  71/23

 بشبج توافق يف افراء بشفن عناصر احلل العاةل والدائم والشاملذ ال ي حيظد
وتتوافأق دعمأال اللجنأة توافقأاً ممأاً مأع قأرارات اهليختأات احلكوميأة الدوليأة الرئيسأية التابعأة لألمأم املتحأأدة  - 52

امج مثأأأأل سلأأأأس األمأأأأ. واجلمعيأأأأة العامأأأأة وا لأأأأس االقتصأأأأاةي واالجتمأأأأاعي، ومأأأأع دعمأأأأال األمأأأأني العأأأأاه والأأأأرب 
 والصناةيق والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة، اليت تتعاون معها اللجنة علد نطاق واسعذ

  

https://undocs.org/ar/http:%20/www.un.org/unispal/
https://undocs.org/ar/A/RES/71/20
https://undocs.org/ar/A/RES/71/21
https://undocs.org/ar/A/RES/71/22
https://undocs.org/ar/A/RES/71/23
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 ال صل الرابع
 تاظيم األعمال  

 عض ية الة اة وأعضاء امبكته - ألف 
لأأدويل ةولأأة عضأأواً متثّأأل خمتلأأر ا موعأأات ا قليميأأة وتؤيأأد توافأأق افراء ا 26تتأأفلر اللجنأأة مأأ.  - 53

بشأأفن حأأل الأأدولتني، و أأي: دف انسأأتان و كأأواةور و ندونيسأأيا ودوكرانيأأا وابكسأأتان وةولأأة بوليفيأأا املتعأأدةة 
القوميات وبيالروس وتركيأا وتأونس و هوريأة الو الداقراييأة الشأعبية وجنأوب دفريقيأا والسأن ال وسأ اليون 

لطة ومأايل ومأاليواي ومد شأقر وانميبيأا ونيجأ اي و ياان و ينيا و هورية فنوويال البوليفارية وقربص وكواب وما
 ونيكارا وا واهلندذ

الأأأيت يضأأأر جلسأأات اللجنأأأة بصأأأفة مراقأأأب  أأأي: األرةن وا مأأأارات  األربأأأع والعشأأأرون واجلهأأات - 54
العربيأأأة املتحأأأدة وبل أأأاراي وبأأأن الةيش واجلوائأأأر واجلمهوريأأأة العربيأأأة السأأأورية وسأأأري النكأأأا والصأأأني والعأأأراق 

قطأأأر والكويأأأت ولبنأأأان وليبيأأأا ومصأأأر وامل أأأرب واململكأأأة العربيأأأة السأأأعوةية وموريتانيأأأا والنيجأأأر وفييأأأت انه و 
 واليم.، وك لث ةولة فلسطني واالياة األفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون ا سالميذ

 شأأأأأأأأباا/ 16املعقأأأأأأأأوةة يف  381ويضأأأأأأأأطلع مكتأأأأأأأأب اللجنأأأأأأأأة قهامهأأأأأأأأا اليوميأأأأأأأأةذ ويف اجللسأأأأأأأأة  - 55
، انتخبأأت اللجنأأة فأأوةي سأأيث )السأأن ال( رئيسأأاً، و مأأوة صأأيقل )دف انسأأتان(، وداناينسأأي 2017 رفربايأأ

روةري يأأو كأأاميخو )كأأواب(، وةاين تراينسأأيا  ةجأأاين ) ندونيسأأيا(، ونيفيأأل ملفأأني   تأأوي )انميبيأأا(، ومأأاراي 
قرراًذ وتشارك ةولأة فلسأطني روبياليس ةي تشامورو )نيكارا وا( نوَّااب للرئيس، وكارميلو  ن وانيو )مالطة( م

 يف دعمال املكتب بصفة مراقبذ
ويضأأم التشأأكيل احلأأايل  لأأس األمأأ.، بأأني دعضأأائج املنتخبأأني، دربعأأة دعضأأاء ومأأراقبني يف اللجنأأة  - 56

  م: دوكرانيا وبوليفيا والسن ال ومصرذ
  

 امب ا كة يف أعمال الة اة - ابء 
علأأأد  أأأرار السأأأنوات السأأأابقة، دكأأأدت اللجنأأأة سأأأدةاً دن ابب املشأأأاركة يف دعماهلأأأا مفتأأأوض دمأأأاه  - 57

 يع م. ير ب يف  لث م. الدول األعضاء واملراقبني يف األمم املتحدةذ ووفقاً للممارسة املتبعة، شأاركت 
لأأأأت ةولأأأأة فلسأأأأطني يف دعمأأأأال اللجنأأأأة بصأأأأفة مراقأأأأب، وحضأأأأرت  يأأأأع جلسأأأأاهتا وقأأأأّدمت  حايأأأأات ودة

قالحظات وعرضت مقرتحات كي تنظر فيها اللجنة ومكتبهاذ وب ل الفريق العامل التأابع للجنأة قصأارى 
جهأأأأأأد  مأأأأأأ. دجأأأأأأل كفالأأأأأأة مشأأأأأأاركة منظمأأأأأأات ا تمأأأأأأع املأأأأأأدين، قأأأأأأا فيهأأأأأأا اجلهأأأأأأات الفاعلأأأأأأة ا سأأأأأأرائيلية 

 للسالهذ املؤيدة
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 ال صل اخلامس
 اإلجراءات اليت اختذهتا الة اة  

 71/20اإلجراءات امبتخذة وفقاً لقرا  اجلمعية العامة  - ألف 
 اإلجراءات امبتخذة يف جمةس األمن - 1 

، 2016تشأأأري. األول/دكتأأأوبر  19خأأأالل املناقشأأأات املفتوحأأأة الأأأيت جأأأرت يف سلأأأس األمأأأ. يف  - 58
، دةلأأأت اللجنأأأة ببيأأأاانت تسأأأل  2017متوئ/يوليأأأج  25دبريل و نيسأأأان/ 20كأأأانون الثاين/ينأأأاير و   17 و

الضأأوء علأأد احلالأأة وتأأدعو ا لأأس    اختأأا  ا جأأراءات املناسأأبة ملواجهأأة االنتهاكأأات املسأأتمرة و   يّمأأل 
   S/PV.7929  و S/PV.7863و   S/PV.7792مسأأؤولياتج عأأ. ا سأأهاه يف تسأأوية سأألمية للنأأوا  )انظأأر 

(resumption 1) S/PV.8011ذ) 
 

 اإلجراءات اليت اختذها مكته الة اة - 2 
ل اللجنأأة يف  يأأع املأأؤمترات الدوليأأة الأأيت نُظّ مأأت وفقأأاً لأأربانمج العمأألذ قأأاه دعضأأاء املكتأأب بتمثيأأ - 59

وعلأأد  أأامش تلأأث املأأؤمترات، اجتمأأع وفأأد اللجنأأة مأأع كبأأار املسأأؤولني مأأ. خمتلأأر البلأأدان املضأأيفةذ ففأأي 
مأأاان وا علأأد وجأأج اخلصأأوص، اجتمأأع وفأأد اللجنأأة مأأع وئيأأر خارجيأأة نيكأأارا وا وبرملأأانينيذ ويف مكسأأيكو 

رى وفأأأأد اللجنأأأة مشأأأأاورات مأأأأع مسأأأؤولني رفيعأأأأي املسأأأأتوى يف وئارة اخلارجيأأأة املكسأأأأيكية ومأأأأع سأأأييت، دجأأأأ
 برملانينيذ ويف ابكو، اجتمع وفد اللجنة مع مسؤولني رفيعي املستوى يف وئارة خارجية د ربيجانذ

، عقأأأد مكتأأأب اللجنأأأة معتكفأأأج السأأأنوي الثأأأاين السأأأتعراض 2016تشأأأري. الثأأأاين/نوفمرب  2ويف  - 60
، ود أداي وتنظأيم 2017اللجنةذ وكأان مأ.  لأة املسأائل الأيت نوقشأت بأرانمج عمأل اللجنأة لعأاه  دعمال

املناسبات الدولية اليت تضطلع هبا اللجنة، ودفكار م. دجأل يسأني التوعيأة والتواصأل مأع الأدول األعضأاء 
 وا تمع املدينذ

اه اجلديأأأأأأد، دنطونيأأأأأأو ، اجتمأأأأأأع دعضأأأأأأاء املكتأأأأأأب مأأأأأأع األمأأأأأأني العأأأأأأ2017ي ار/مأأأأأارس  22ويف  - 61
،  يالعأأأج علأأأد دعمأأأال اللجنأأأة والتفكأأأد مأأأ. اسأأأتمرار ةعمأأأج هلأأأاذ ونقأأأل دعضأأأاء املكتأأأب شأأأعور  أأأوت يش

، 1967الأأأدول األعضأأأاء اب حلأأأاض فيمأأأا يتعلأأأق بتنفيأأأ  حأأأل الأأأدولتني علأأأد دسأأأاس حأأأدوة مأأأا قبأأأل عأأأاه 
واحلالأأة ا نسأأانية، واالرتفأأا   مواجهأأة االحأأتالل ا سأأرائيلي املسأأتمر والتأأد ور يف حالأأة حقأأوق ا نسأأان يف

احلأأأاة يف األنشأأأطة االسأأأتيطانية، وئهأأأور واقأأأع الدولأأأة الواحأأأدةذ وال يأأأوال يُنظأأأر    التخفيأأأر مأأأ. معأأأاانة 
الشعب الفلسطيو و عمال حقوقج    القابلة للتصري علد دهنما يضعان مصأداقية املنظمأة علأد احملأثذ 

اص دن يسأأأتفيد اسأأأأتفاةة ممأأأة مأأأأ.  حأأأأدى األةوات ويلأأأب دعضأأأأاء املكتأأأب    األمأأأأني العأأأاه بوجأأأأج خأأأأ
 ذ(2016) 2334الرئيسية املتاحة لج حالياً، و ي تقارير  الفصلية ع. تنفي  قرار سلس األم. 

موقفها مأ. التقريأر ، يف رسالة موجهة    األمني العاه، نقلت اللجنة 2017داير/مايو  18ويف  - 62
الفصلي، دي دنج ينب ي دن يكون موضوعياً ومكتوابً ودن يبنّي بوضوض مأا   ا كانأت األيأراي  ات الصألة 

 متتثل ألحكاه القرارذ
ودة  رئيس اللجنة ببيان يف اجتما  سلس وئراء خارجية منظمة التعاون ا سالمي، ال ي ُعقأد  - 63

 ذ2017متوئ/يوليج  11 و 10يف دبيدجان بكوت ةيفوار يوَمي 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/20
https://undocs.org/S/PV.7792
https://undocs.org/S/PV.7863
https://undocs.org/S/PV.7929
https://undocs.org/S/PV.8011
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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اإلجررراءات الرريت اختررذهتا الة اررة وشررعبة حقرر ق ال ة رر يايني وفقررا لقرررا   اجلمعيررة العامررة  -ابء  

  71/21و  71/20
 اجتماعات الة اة يف امبقر - 1 

خأأأالل الفأأأرتة املشأأأمولة ابلتقريأأأر، َعقأأأدت اللجنأأأة سأأأتة اجتماعأأأات ةوريأأأة يف مقأأأر األمأأأم املتحأأأدة  - 64
بنيويأأورك، اب ضأأافة    االجتماعأأات الثمانيأأة  أأ  الرمسيأأة ملكتبهأأا واجتماعأأات الفريأأق العامأأل التأأابع هلأأاذ 

ابعتمأأأاة تقرير أأأا  ،2016تشأأأري. األول/ دكتأأأوبر  3الأأأيت عقأأأدهتا يف  378وقامأأأت اللجنأأأة، يف جلسأأأتها 
تشأأأري. الثأأأاين/نوفمرب، علأأأد مشأأأاريع  15الأأأيت ُعقأأأدت يف  379السأأأنويذ ووافقأأأت اللجنأأأة، يف جلسأأأتها 

“ اللجنأأأأة املعنيأأأأة قمارسأأأأة الشأأأأعب الفلسأأأأطيو حلقوقأأأأج  أأأأ  القابلأأأأة للتصأأأأري”القأأأأرارات األربعأأأأة املعنونأأأأة 
المأأي اخلأأاص بقضأأية فلسأأطني التأأابع الأأربانمج ا ع”و “ شأأعبة حقأأوق الفلسأأطينيني يف األمانأأة العامأأة” و

، مأ. دجأل عرضأها “تسأوية قضأية فلسأطني ابلوسأائل السألمية”و “  ةارة شؤون ا عاله ابألمانأة العامأة
تشأأري. الثأأاين/نوفمرب االحتفأأال ابليأأوه  29الأأيت ُعق أأدت يف  380علأأد اجلمعيأأة العامأأةذ وشأأهدت اجللسأأة 

الأأأأأأأيت عقأأأأأأأدهتا يف  381لجنأأأأأأأة، يف جلسأأأأأأأتها الأأأأأأأدويل للتضأأأأأأأام. مأأأأأأأع الشأأأأأأأعب الفلسأأأأأأأطيوذ ودعأأأأأأأاةت ال
، والأأأأيت حضأأأر ا رئأأأأيس ةيأأأأوان األمأأأني العأأأأاه، انتخأأأأاَب رئيسأأأها ونأأأأواب الأأأأرئيس 2017شأأأباا/فرباير  16

الأأأأأأأيت عقأأأأأأأدهتا يف  382واملقأأأأأأأرّ ر، واعتمأأأأأأأدت بأأأأأأأرانمج عملهأأأأأأأا السأأأأأأأنويذ وركأأأأأأأوت اللجنأأأأأأأة، يف جلسأأأأأأأتها 
يأأة الأأيت نظمأأت حأأىت  لأأث احلأأني، واعتمأأدت بأأرامج داير/مأأايو، علأأد التقأأارير املتعلقأأة ابملأأؤمترات الدول 17

يب/د سأأطس، تقأأارير عأأ.  8الأأيت عقأأدهتا يف  383املأأؤمترات الدوليأأة املقبلأأةذ وتلّقأأت اللجنأأة، يف اجللسأأة 
 يخر اجتماعاهتا الدوليةذ 

ي ار/مأأارس، نظمأأت اللجنأأة مناسأأبة عامأأة علأأد  أأامش الأأدورة احلاةيأأة والسأأتني للجنأأة  17ويف  - 65
“ذ حأأأأوار مأأأأع الأأأأدكتورة حنأأأأان عشأأأأراوي”يف مقأأأأر األمأأأأم املتحأأأأدة يف نيويأأأأورك، يأأأأت عنأأأأوان وضأأأأع املأأأأردة 

 عشراوي عضو يف اللجنة التنفي ية ملنظمة التحرير الفلسطينيةذ والسيدة
نيسأأأان/دبريل، نّظمأأأت اللجنأأأة عرضأأأا لفأأأيلم  18وقناسأأأبة  حيأأأاء يأأأوه األسأأأ  الفلسأأأطيو املوافأأأق  - 66

 عثة املراقب الدائم لدولة فلسطني لدى األمم املتحدةذاصطياة دشباض ابلتعاون مع ب
وحضأأر املناسأأبات العامأأة املأأ كورة دعأأال  و   أأا مأأ. املناسأأبات الأأيت نظمهأأا الفريأأق العامأأل التأأابع  - 67

( رثلأأأون عأأأ. حكومأأأات ومنظمأأأات حكوميأأأة ةوليأأأة وكيأأأاانت يف 85    80للجنأأأة )انظأأأر الفقأأأرات مأأأ. 
 . برملانيني ورثلني للمجتمع املدين ووسائ  ا عالهذمنظومة األمم املتحدة، فضال ع

 
 برانمج االجتماعات وامبؤمترات الدولية  - 2 

 مت خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، تنظيم األنشطة الدولية التالية يت رعاية اللجنة: - 68
د اجل رر   مررع مرر”اجتمرراع امبائرردة امب ررتديرة لتمررم امبتحرردة ب ررنين  ضررية فة رر ني   رر  عارر ان  )أ( 

  وزاي ة وفرد 2017شرباط/فااير  4  يف مراانغ ا بترا ي  “ال تات ال ة  ي  يف أمريكا ال ار ى
 2017شباط/فااير  7الة اة إىل مدياة مك يك  يف 

وقد استند اجتما  املائدة املستديرة    الوثيقة اخلتاميأة ملأؤمتر الشأتات الفلسأطيو الأ ي ُعق أد يف  - 69
، ويسَّر التفاعل بني الفلسأطينيني يف األرض الفلسأطينية احملتلأة والشأتات الفلسأطيو 2016بيت حلم عاه 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/20
https://undocs.org/ar/A/RES/71/21
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بلدان يف دمريكا الوسطد ودمريكا اجلنوبيأةذ وانقأش املشأاركون كيفيأة تعويأو دنشأطة الأدعوة الدوليأة  10م. 
ذ واعتمأد اجتمأا  م. دجل  هناء االحأتالل ا سأرائيلي وتعويأو التنميأة االجتماعيأة واالقتصأاةية يف فلسأطني

املائأأدة املسأأتديرة  عأأالن مأأاان وا، الأأ ي دلأأوه املشأأاركني ومنظمأأاهتم بتعويأأو التعأأاون بأأني سموعأأة متنوعأأة مأأ. 
ستمعأأات الشأأتات، هبأأدي  نشأأاء كتلأأة  قليميأأة يف دمريكأأا الوسأأطد، و ضأأور االجتماعأأات املقبلأأة املقأأرر 

نتيا و عاصأأأأمة شأأأأيلي يف تشأأأأري. األول/دكتأأأأوبر عقأأأأد ا يف مقأأأأر األمأأأأم املتحأأأأدة يف حويران/يونيأأأأج ويف سأأأأا
 ، وئايةة عدة الوايرات    فلسطنيذ2017

شأأباا/فرباير، وبعأأد املشأأاركة يف اجتمأأا  املائأأدة املسأأتديرة، قأأاه وفأأد اللجنأأة بأأوايرة مدينأأة  7ويف  - 70
ن مكسأأأيكو حلضأأأور اجتماعأأأات مأأأع مسأأأؤولني رفيعأأأي املسأأأتوى مأأأ. وئارة اخلارجيأأأة ورئيسأأأي جلنأأأيت الشأأأؤو 

اخلارجيأأة قجلأأس الشأأيو ، وكأأ لث مأأع رئأأيس سموعأأة الصأأداقة الفلسأأطينية املكسأأيكية يف سلأأس النأأوابذ  
كمأأأأأا قأأأأأده املمثأأأأأل الأأأأأدائم لنيكأأأأأارا وا واملراقأأأأأب الأأأأأدائم لفلسأأأأأطني عرضأأأأأا للطأأأأأالب ومقأأأأأرري السياسأأأأأات 

 والدبلوماسيني يف األكاةاية الدبلوماسيةذ
اء  رررد ات مررر و ي حك مرررة دولرررة فة ررر ني يف جمرررال تا يرررذ حةقرررة عمرررل األمرررم امبتحررردة امبعايرررة بباررر )ب( 

 17إ امة ال راكات لتمكني دولرة فة ر ني م رتقبال: اهلردف ”أهداف التامية امب تدامة  بعا ان 
  برررريوت  “ ب والتعررراون الثال ررريمرررن أهرررداف التاميرررة امب رررتدامة والتعررراون يف مرررا برررني بةررردان اجلاررر

 2017ني ان/أبريل  28 و 27
حلقأأأة العمأأأل ابلتعأأأاون مأأأع اللجنأأأة االقتصأأأاةية واالجتماعيأأأة ل أأأر  يسأأأيا )ا سأأأكوا(  ومت تنظأأأيم - 71

لفائدة املوئفني املدنيني الفلسطينيني م. املسأتوى املتوسأ  املشأاركني يف تنفيأ  د أداي التنميأة املسأتدامةذ 
نأوب والتعأاون وكانت حلقة العمل ترمأي    التوصأل    فهأم مشأرتك ملمارسأة التعأاون فيمأا بأني بلأدان اجل

الثالثي ابعتبار  وسيلة مهمة لتحقيق د داي التنمية املستدامة يف فلسطني، كما قأّدمت دةوات ودسأاليب 
عمليأأة لفهأأم التحأأدايت الكامنأأة والفأأرص املتاحأأةذ واسأأتندت حلقأأة العمأأل جوئيأأا    حلقأأة األمأأم املتحأأدة 

يف  يأأأأار املوضأأأأو   2016دت عأأأأاه الدراسأأأأية بشأأأأفن تقأأأأدمي املسأأأأاعدة    الشأأأأعب الفلسأأأأطيو الأأأأيت ُعق أأأأ
، ووضأعت يف اعتبار أا “: متهيد الطريق صوب ةولة فلسطني املساملة واملسأتقلة واملسأتدامة2030 خطة”

 مباةرات بناء القدرات األخرى اليت يضطلع هبا فريق األمم املتحدة القطري يف فلسطنيذ
إهنراء االحرتالل: ال ربيل ”ماتدى األمم امبتحدة شااابة مرو  مخ ني عاما عةى االحتالل  بعار ان  )ج( 

وبارراء ا يرررز الررالزم لةتمترررع نقرر ق اإلن ررران “ حنرر   قيرررت االاررتقالل والعدالرررة وال ررالم ل ة ررر ني
  2017حزيران/ي ني   30و  29  يف ني ي  ك  ي مي “و قيت التامية وإ ااء االم عادل

وكأأأأان املنتأأأأدى يتأأأأفلر مأأأأ. واقعتأأأأني ةاه كأأأأل منهمأأأأا يومأأأأا كأأأأامال، ركأأأأوت دواليأأأأا علأأأأد اجلوانأأأأب  - 72
الدبلوماسية والسياسية الستمرار االحتالل، بينما ركوت الثانية علد اسرتاتيجيات ا تمأع املأدين وتوصأياتج 

 يف سال الدعوةذ
لدبلوماسأأأي وا تمأأأع املأأأدين، مأأأنهم واجتمأأأع يف اليأأأوه األول خأأأرباء ةوليأأأون ورثلأأأون مأأأ. السأأألث ا - 73

فلسأأأطينيون و سأأأرائيليون، وكأأأ لث دكأأأاةايون ويأأأالب مأأأ. شأأأىت اخللفيأأأات وافراءذ وُدجريأأأت سموعأأأة مأأأ. 
حلقات احلوار املنظمة ُشدّ ة فيها علد ديية  هناء االحأتالل كخطأوة متهيديأة دأو التوصأل    حأل سألمي 

اركون    دنأأأأج علأأأأد الأأأأر م مأأأأ. التكأأأأالير الأأأأيت تتكبأأأأد ا الفلسأأأأطيوذ ودشأأأأار املشأأأأ -للصأأأأرا  ا سأأأأرائيلي 
 سأأأأأرائيل، فنهنأأأأأا ابلنظأأأأأر    رخائهأأأأأا احلأأأأأايل وعالقاهتأأأأأا الدوليأأأأأة املتناميأأأأأة، قأأأأأا يف  لأأأأأث يف  يأأأأأار سموعأأأأأة 
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والصني، ال يوجد لأديها حأافو يأدفعها     هنأاء االحأتالل والعمأل مأ. دجأل يقيأق حأل الأدولتنيذ  77 الأ
ضرورة  صرار ا تمع الدويل علد كفالة املساءلة و نفا  القانون الدويل، قا يف  لأث وشدة املشاركون علد 

ذ ويف حني دن اخلرباء دقأّروا أن التوصأل (2016) 2334قرارات األمم املتحدة  ات الصلة، ومنها القرار 
وشأيكا، فقأد شأدةوا علأد دييأة جهأوة السأاله املتعأدةة األيأراي والعمأل     حل سلمي وةائم لأيس دمأرا

 البّناء مع الشركاء م. ا تمع املدين م. دجل التوصل    حل قائم علد وجوة ةولتني يف هناية املطايذ
ويف اليوه الثاين، كأان مأ. بأني املشأاركني رثلأون عأ. منظمأات فلسأطينية و سأرائيلية وةوليأة رائأدة  - 74
سأال حقأأوق ا نسأان، ودفرقأأة استشأارية معنيأأة قنأع نشأأوب النواعأات والشأأؤون الدبلوماسأية، و اعأأات  يف

نسائية وشبابية، ودحواب سياسية، وكنائس، واجلالية اليهوةية يف الوالايت املتحأدة، والشأتات الفلسأطيو، 
رات امليدانيأأة، واسأأتخداه قأأ. فأأيهم الشأأتات يف الأأوالايت املتحأأدة وشأأيليذ وركأأوت املناقشأأات علأأد املنظأأو 

دير بديلأة للتحليأل، وتوصأيات سياسأاتية لكفالأة املسأاءلة ومتهيأد الطريأق دمأاه يقيأق سأاله عأاةل وةائأم، 
اب ضأأافة    الشأأوا ل الأأيت دُعأأرب عنهأأا فيمأأا يتعلأأق بأأتقلم  احليأأو املتأأاض للمجتمأأع املأأدين يف ئأأل انعأأداه 

املناقشات يتمثل يف الدعوة املوجهة م. ا تمع املدين و ليج  ا راةة السياسيةذ وكان  ناك قاسم مشرتك يف
ألن حيد  سث ا   ابيا م. خالل دفعالج مع مواصلة الض   علد احلكومات لكأي تتخأ  التأداب  الالئمأة 

 لكفالة احرتاه القانون الدويل وقرارات األمم املتحدةذ
القرردس وامتمررع الرردويل: تقرردا الرردعم ال ياارري ”امبررؤمتر الرردويل امبعرر  ش ررنيلة القرردس  امبعارر ن  )د( 

  ابلتعررراون مرررع ماظمرررة 2017مت ز/ي ليررر   21و  20الرررذ  ُعقِّرررد يف ابكررر  يررر مي “ واال تصررراد 
 التعاون اإلاالمي 

ا للمجتمأأع الأأدويل، وكأأان املأأؤمتر يرمأأي    تقأأدمي دفكأأار ومقرتحأأات بشأأفن السأأبل الأأيت اكأأ. هبأأ - 75
سيما الدول األعضاء يف منظمة التعاون ا سأالمي، تقأدمي ةعأم ملمأوس    السأكان الفلسأطينيني يف  وال

القأأأأدس، مأأأأع الرتكيأأأأو علأأأأد التعلأأأأيم والتأأأأدريب مأأأأ. دجأأأأل تعويأأأأو القأأأأدرة علأأأأد الصأأأأموة، وعلأأأأد االنتعأأأأا  
 االقتصاةي والتنميةذ

يف املسأأجد األقصأأد، حأأّ ر املشأأاركون مأأ. دن اسأأتمرار ويف ضأأوء التأأوترات واملواجهأأات القائمأأة  - 76
انتهأأاك الوضأأع التأأار ي القأأائم يف احلأأره القدسأأي الشأأرير ينطأأوي علأأد خطأأر سجأأيج احلساسأأيات الدينيأأة 

الفلسطيو/العر  م. نوا  سياسي    نوا  ةيأوذ وسأعيا    التصأدي لتأد ور  -ويويل النوا  ا سرائيلي 
قتصأأاةية للسأأكان الفلسأأطينيني يف القأأدس الشأأرقية، ةعأأا املشأأاركون    ئايةة الأأدعم احلالأة االجتماعيأأة واال

اخلارجي، و لث م. خالل االستثمار املباشر يف اهلياكأل األساسأية للسأياحة والتعلأيم، علأد سأبيل املثأال، 
  القأأدس وتأأوف  فأأرص التعلأأيم وبنأأاء القأأدرات يف اخلأأارا، والسأأماض للعأأرب املسأأيحيني واملسأألمني ابحلأأّج  

 الشرقية علد الر م م. كوهنا يت االحتاللذ
واختُأأأتم املأأأؤمتر نصأأأدار بيأأأان ابسأأأم املنظّ مأأأني ومنظمأأأة التعأأأاون ا سأأأالمي واللجنأأأة، يأأأدي. بشأأأدة  - 77

  أأالق املسأأجد األقصأأد، ويهيأأب اب تمأأع الأأدويل دن يؤكأأد مأأ. جديأأد احأأرتاه الوضأأع التأأار ي القأأائم ودن 
  يع التداب  اليت تنتهث   ا الوضعذ  ير م  سرائيل علد  ل اء
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 التعاون مع امباظمات ا ك مية الدولية وامباظمات اإل ةيمية  - 3 
واصأألت اللجنأأة علأأد مأأدار العأأاه تعاوهنأأا مأأع املنظمأأات احلكوميأأة الدوليأأةذ وتعأأرب اللجنأأة عأأ.  - 78

يأأأة الأأأيت ُعقأأأدت يأأأت رعايأأأة تقأأأدير ا للمشأأأاركة الفعالأأأة ملمثلأأأي تلأأأث املنظمأأأات يف خمتلأأأر األنشأأأطة الدول
اللجنأأة وملشأأاركة منظمأأة التعأأاون ا سأأالمي يف رعايأأة تنظأأيم املأأؤمتر الأأدويل املعأأو بقضأأية فلسأأطنيذ وحيأأرص 
االيأأاة األفريقأأي وجامعأأة الأأدول العربيأأة ومنظمأأة التعأأاون ا سأأالمي، بصأأفتها  يختأأات مراقبأأة لأأدى اللجنأأة، 

 صفة منتظمة، وعلد املشاركة يف دعماهلماذعلد حضور اجتماعات اللجنة وفريقها العامل ب
، حضأر وفأد مأ. اللجنأة الأدورة الرابعأة واألربعأني  لأأس 2017متوئ/يوليأج  11و  10ويف يأومي  - 79

 وئراء خارجية منظمة التعاون ا سالمي يف دبيدجانذ
 

 التعاون مع امتمع امبدين  - 4 
عامأأل التأأابع للجنأأة اسأأرتاتيجيًة جديأأدة هبأأدي ، اعتمأأد الفريأأق ال2016يف تشأأري. األول/دكتأأوبر  - 80

شأامل يتمثأأل يف تعويأأو  عمأال احلقأأوق  أأ  القابلأأة للتصأري للشأأعب الفلسأأطيو مأ. خأأالل تعويأأو التعأأاون 
 مع ا تمع املدينذ

وقاه الفريق العامأل التأابع للجنأة وفقأا السأرتاتيجيتج اجلديأدة، بربسأة انئأب املمثأل الأدائم ملالطأة،  - 81
عمأأأال الأأأيت تضأأأطلع هبأأأا منظمأأأات ا تمأأأع املأأأدين لتشأأأجيع  عمأأأال حقأأأوق الفلسأأأطينيني و رسأأأاء بأأأدعم األ

الساله العاةل م. خالل األنشطة اليت نظمتها يف املقر، واليت ةعيت  يأع الأدول األعضأاء والأدول  ات 
 مركو املراقب حلضور ا، وألت ما يلي: 

فأأأو الدوليأأأة ومنظمأأة  يأأأوم. رايأأأتس ووتأأأش ا حايأأة املقدَّمأأأة مأأأ. مؤسسأأأة احلأأق ومنظمأأأة الع )د( 
  2016تشري. األول/دكتوبر  18بشفن املسائل املتصلة  الة حقوق ا نسان يف األرض الفلسطينية احملتلة يف 

اخلطأأأاب الأأأ ي دلقتأأأج سأأأهاة بعبأأأع، املأأأديرة التنفي يأأأة ملؤسسأأأة سأأأرة رتيأأأة، يف االجتمأأأا   )ب( 
تشأأأأأري.  29دويل للتضأأأأأام. مأأأأع الشأأأأعب الفلسأأأأطيو يف اخلأأأأاص الأأأأ ي عقدتأأأأج اللجنأأأأأة قناسأأأأبة اليأأأأوه الأأأأ

  2016الثاين/نوفمرب 
ذ 2017ي ار/مأأارس  17احلأأوار مأأع الوعيمأأة السياسأأية الفلسأأطينية حنأأان عشأأراوي يف  )ا( 

 وقد ُعق دت     املناسبة علد  امش الدورة احلاةية والستني للجنة وضع املردة 
، بعنأأأأأأأأأأأأوان 2017حويران/يونيأأأأأأأأأأأأج  30منتأأأأأأأأأأأأدى ا تمأأأأأأأأأأأأع املأأأأأأأأأأأأدين الأأأأأأأأأأأأ ي ُعقأأأأأأأأأأأأد يف  )ة( 

، يف  يأار “االحتالل: بناء احليو الالئه للتمتع  قوق ا نسان ويقيق التنمية و رساء سأاله عأاةل  هناء”
 نشاا ةاه يومني قناسبة مرور مخسني عاما علد االحتاللذ 

نظمأأات ا تمأأع ومت تقأأدمي مويأأد مأأ. الأأدعم    منظمأأات ا تمأأع املأأدين الفلسأأطينية و   أأا مأأ. م - 82
املدين مأ. خأالل ةعأوة رثلأي منظمأات ا تمأع املأدين املوجأوةة يف األرض الفلسأطينية احملتلأة و سأرائيل    

حويران/يونيأجذ واب ضأافة     لأث، يسَّأر الفريأق العامأل احملاضأرات الأيت  30و  29حضور املنتدى يومي 
العأرض الأ ي قدمتأج نأور عرفأة، و أي ئميلأة سياسأاتية دلقا ا رثلو ا تمع املدين يف مناسبات دخرى، منها 

فلسأطني: نصأر قأرن مأ. االحأتالل ”يف الشبكة: شأبكة السياسأات الفلسأطينية، يف ةورة صأيفية بعنأوان 
 ذ2017متوئ/يوليج  7    3، نُظّ مت يف مدريد يف الفرتة م. ‘‘هنج قانوين وسياسي و نساين -
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بكتها م. الشركاء مأ. ا تمأع املأدين، قواصألة االتصأال وقامت اللجنة م. دجل توسيع نطاق ش - 83
ابملنظمأأأأات الفلسأأأأطينية وا سأأأأرائيلية و   أأأأا مأأأأ. املنظمأأأأات مأأأأ. خأأأأالل فريقهأأأأا العامأأأأل وشأأأأعبة حقأأأأوق 
الفلسطينينيذ وُةع ي رثلو ا تمع املدين للمشاركة يف  يع االجتماعأات الدوليأة العامأة الأيت نُظمأت يأت 

املويأأأأد مأأأ. املنظمأأأأات والربملأأأانيني يف دعمأأأأال اللجنأأأة مأأأأ. خأأأالل األنشأأأأطة الأأأأيت مت  رعايأأأة اللجنأأأأةذ وشأأأارك
تنظيمها يف نيكارا وا واملكسيث  ومأ. خأالل االتصأال ابملكاتأب امليدانيأة لألمأم املتحأدة ومراكأو التنسأيق 

ا تمأع املأدين التابعة للمنظمات    احلكومية يف املقر  واملشاركة يف املؤمترات واالجتماعأات الأيت ينظمهأا 
 يف نيويورك وواشنط. العاصمة  واملشاورات    الرمسية  والبحو  املكتبيةذ

ومت خأأأأالل الفأأأأرتة املشأأأأمولة ابلتقريأأأأر،  نشأأأأاء شأأأأراكات جديأأأأدة بأأأأني ا تمأأأأع املأأأأدين وجاليأأأأات  - 84
ساعدة الأدوليني الشتات الفلسطيو يف دمريكا الالتينية وكندا والوالايت املتحدة، م. دجل تعبختة الدعم وامل

 للشعب الفلسطيوذ
وواصلت شعبة حقوق الفلسطينيني تعهأد صأفحة شأبكية تتعلأق اب تمأع املأدين وقضأية فلسأطني  - 85
(https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/ngo.htm لأأأأأأدعم التواصأأأأأأل مأأأأأأع منظمأأأأأأات ا تمأأأأأأع ،)

املأأأأدين، وتوعيتهأأأأا أنشأأأأطة اللجنأأأأة، وتعويأأأأو التعأأأأاون معهأأأأاذ ومأأأأ. خأأأأالل النشأأأأرة ا لكرتونيأأأأة األسأأأأبوعية 
NGO Action News (https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/add2.htm) ئأأأأأأأأأأأأأأأل الفريأأأأأأأأأأأأأأأق ،)

العامل التابع للجنة مطّلعأا علأد يخأر دعمأال ا تمأع املأدين املتعلقأة بقضأية فلسأطنيذ وترمأي  أ   النشأرة، 
منظمأة مأ. منظمأات ا تمأع املأدين يف  يأع ددأاء العأامل،     900م. خالل توئيعها علد ما يقرب مأ. 

م اجلهوة املب ولأة مأ. دجأل تبأاةل املعلومأات، وبنأاء التحالفأات وتنسأيق مبأاةرات ا تمأع املأدين للعمأل ةع
علأأد  عمأأال احلقأأأوق  أأ  القابلأأأة للتصأأري للشأأأعب الفلسأأطيو، ويقيأأأق  هنأأاء االحأأأتالل، و رسأأاء سأأأاله 

 عاةل وةائمذ
 

 الامباانت وامباظمات الامبانية الدولية وا ك مات احملةية  
واصلت اللجنة  يالء ا تماه ابلا لتطأوير اتصأاالهتا مأع الربملأاانت الوينيأة وا قليميأة ومنظماهتأاذ  - 86

وشارك رثلو الربملاانت واملنظمات الربملانية الدوليأة يف املناسأبات الدوليأة الأيت نظمتهأا اللجنأة خأالل الفأرتة 
الدوليأة الأيت ُعقأدت برعايأة اللجنأة، دعضأأاء  املشأمولة ابلتقريأرذ وكأان مأ. بأني َمأ. شأاركوا يف االجتماعأات

يف ا لس التشريعي الفلسطيو، واجلمعية الربملانية للبحر األبي  املتوس ، والكنيسأت ا سأرائيليذ وعقأد 
 وفد اللجنة اجتماعات مع الربملانيني يف نيكارا وا واملكسيثذ

 
 البح ث والرصد وامبا   ات - 5 

ينيني أنشأأأطة يف سأأأايل البحأأأو  والرصأأأد واسأأأتجابت لطلبأأأات اضأأأطلعت شأأأعبة حقأأأوق الفلسأأأط - 87
احلصأأول علأأد املعلومأأات وتقأأدمي ا حايأأات بشأأفن قضأأية فلسأأطنيذ وبتوجيأأج مأأ. اللجنأأة، دعأأدت الشأأعبة 

 (:http://www.un.org/unispalاملنشورات التالية لتعميمها )انظر 
نشأرة شأهرية عأ. ا جأراءات الأيت تتخأ  ا منظومأة األمأم املتحأدة واملنظمأات احلكوميأة  )د( 

 الدولية بشفن قضية فلسطني 
 تقارير ع. االجتماعات واملؤمترات الدولية اليت تنظَّم يت رعاية اللجنة  )ب( 

https://undocs.org/ar/https:/unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/ngo.htm
https://undocs.org/ar/https:/unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/add2.htm
https://undocs.org/ar/http:/www.un.org/unispal
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ع نشأأأأأأرات خاصأأأأأأة ومأأأأأأ كرات  عالميأأأأأأة عأأأأأأ. االحتفأأأأأأال ابليأأأأأأوه الأأأأأأدويل للتضأأأأأأام. مأأأأأأ )ا( 
 الفلسطيو  الشعب

جتميأأع سأأنوي للقأأرارات واملقأأررات الصأأاةرة عأأ. اجلمعيأأة العامأأة وسلأأس األمأأ. وا لأأس  )ة( 
 االقتصاةي واالجتماعي بشفن قضية فلسطني 

 تقارير ةورية ُتستعرض فيها التطورات املتصلة بعملية الساله يف الشرق األوس   ) أ( 
 

 تعةقة بقضية فة  نينظام األمم امبتحدة لةمعة مات امب - 6 
واصأألت شأأعبة حقأأوق الفلسأأطينيني، ابلتعأأاون مأأع الأأدوائر املعنيأأة يف األمانأأة العامأأة،  ةارة نظأأاه  - 88

األمم املتحدة للمعلومات املتعلقة بقضية فلسطني وتعهد  وتوسيعج ويسينج مأ. دجأل ئايةة الأوعي الأدويل 
الفلسأطيو والتوصأل    حأل سألمي وعأاةل هب   القضية فضال عأ. حشأد الأدعم الأدويل حلقأوق الشأعب 

م. خالل دعمال اللجنةذ كما قامت الشأعبة بتعهأد صأفحاهتا علأد مواقأع فيسأبوك وتأويرت ويوتيأوب لنشأر 
 معلومات ع. دعمال اللجنة ودعمال  يختات منظومة األمم املتحدة فيما يتصل بقضية فلسطنيذ

 
 برانمج بااء  د ات م و ي حك مة دولة فة  ني - 7 

، وكجأأوء مأأ. جهأأوة 71/20وفقأأا للتكليأأر الأأوارة يف قأأرارات اجلمعيأأة العامأأة، قأأا يف  لأأث القأأرار  - 89
الشعبة املستمرة لوايةة توسيع نطاق برانمج بناء قأدرات مأوئفي حكومأة ةولأة فلسأطني الراميأة    ةعأم  أ   

رارية الدولأأأأأة الفلسأأأأأطينية املسأأأأأتقلة املسأأأأأتقبلية واسأأأأأتدامتها، قامأأأأأت شأأأأأعبة حقأأأأأوق احلكومأأأأأة يف تعويأأأأأو اسأأأأأتم
الفلسأطينيني بتنظأيم و ةارة عأدة مأ. مبأاةرات بنأاء القأدرات ابلتشأاور مأع بعثأة املراقأب الأدائم لدولأة فلسأطني 
يل لأأأأدى األمأأأأم املتحأأأأدة يف نيويأأأأوركذ وألأأأأت  أأأأ   املبأأأأاةرات حشأأأأد الأأأأدعم واملأأأأوارة علأأأأد الصأأأأعيدي. الأأأأدو 

وا قليمي، قا يف  لث يف  يار التعأاون فيمأا بأني بلأدان اجلنأوب والتعأاون الثالثأي، مأ. دجأل اجلهأوة الوينيأة 
 ذ“بعده ترك دي دحد خلر الركب”اليت تتعهد  2030فيما يتعلق بتنفي  خطة التنمية املستدامة لعاه 

، قامأت الشأعبة بتنظأيم الأربانمج التأدرييب 2016ويف تشري. األول/دكتوبر وتشأري. الثأاين/نوفمرب  - 90
السنوي ملوئفي حكومة ةولأة فلسأطني يف نيويأورك وجنيأر، علأد التأوايلذ وتتأي  الأربامج التدريبيأة  يأال  

ألمانأأأة العامأأأأأة املوئفيأأأأأ. الفلسأأأطينيني علأأأد خمتلأأأر جوانأأأب العمأأأل املتعأأأدة األيأأأراي الأأأ ي تضأأأطلع بأأأج ا
ودجهأأأأأوة األمأأأم املتحأأأدة و يختاهتأأأأأا األخأأأرى، قأأأا فيهأأأا اجلمعيأأأة العامأأأة وسلأأأس األمأأأ. وا لأأأس االقتصأأأاةي 
واالجتمأأاعي، وكأأ لث مكتأأب األمأأم املتحأأدة يف جنيأأرذ واب ضأأافة     لأأث، قامأأت الشأأعبة يف تشأأري. 

  التأأابع لليونسأأكو واملعهأأد الأأدويل هلندسأأة ، ابلتعأأاون مأأع معهأأد التعلأأيم يف سأأال امليأأا2016الثأأاين/نوفمرب 
البل األساسية واهلندسة اهليدرولية والبيختية، بتنظيم ةورة تدريبية مدهتا دربعة دايه يف موضو   ةارة النواعات 
بشفن امليأا  لفائأدة مأوئفي اخلدمأة املدنيأة الفلسأطينيني يف راه ه، و أ   الأدورة التدريبيأة مصأممة ملأديري 

ا ، وجهأأأات اختأأأا  القأأأرارات واجلهأأأات األخأأأرى املشأأأاركة يف ا ةارة املتكاملأأأة للمأأأوارة املائيأأأة خأأأدمات امليأأأ
والتفأأأاوض بشأأأفهناذ ويف الشأأأهر نفسأأأج، مولأأأت اللجنأأأة مشأأأاركة مأأأوئفني فلسأأأطينيني يف ةورة ةراسأأأية علأأأد 

صأأأأأأأأأأممها معهأأأأأأأأأأد األمأأأأأأأأأأم املتحأأأأأأأأأأدة للتأأأأأأأأأأدريب  “مأأأأأأأأأأدخل    ةبلوماسأأأأأأأأأأية امليأأأأأأأأأأا ”ا نرتنأأأأأأأأأأت بعنأأأأأأأأأأوان 
)اليونيتأأأار(، مأأأ. دجأأأل تعويأأأو قأأأدراهتم علأأأد تقيأأأيم حأأأاالت التأأأوتر الناشأأأختة عأأأ. شأأأ  امليأأأا  وسأأأوء  ثوالبحأأأ

، مولأت اللجنأة، مأ. خأالل 2017 ةارهتا، ومنع مثل     احلاالت والتصدي ملعاجلتهاذ ويف ي ار/مأارس 
ض بفعالية قوجب ةبلوماسية ت   املنا : التفاو ”معهد يونيتار، ةورة ةراسية دخرى علد ا نرتنت بعنوان 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/20
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مأأ. دجأأل تعويأأو فهأأم ا يأأار السياسأأي لت أأ  املنأأا  عأأ.  “اتفاقيأأة األمأأم املتحأأدة ا ياريأأة بشأأفن ت أأ  املنأأا 
يريق بناء تصور لعلم ت   املنا  ودسبابج وافاثر املرتتبة عليج ومري  عملية وضع السياسأات  ات الصألةذ 

حلقأأأة عمأأأل بشأأفن د أأأداي التنميأأة املسأأأتدامة بعنأأأوان ودخأأ ا، نظمأأأت الشأأعبة يف نيسأأأان/دبريل يف بأأ وت 
م. د أداي التنميأة املسأتدامة والتعأاون  17الشراكات م. دجل متكني ةولة فلسطني املستقبلية: اهلدي ”

 ذ“فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي
تملأأون لتشأأمل ودولأأت اللجنأأة عنايأأة خاصأأة لتوسأأيع ا موعأأة الأأيت ُ تأأار مأأ. بينهأأا املشأأاركون احمل - 91

 يع مكاتب حكومة ةولة فلسأطني و ةاراهتأا، ولتحقيأق االسأتخداه األمثأل للمأوارة قأا يسأم  ابسأتيعاب 
دكأرب عأدة ركأ. مأأ. املشأاركنيذ وال تأوال اللجنأة تأأرى دن مأ. الضأروري  يأالء اعتبأأار خأاص ملسأفلة يقيأأق 

فلسأأأطينياً  41ت والتأأأدريبذ ومأأأ. بأأأني التأأأوائن بأأأني اجلنسأأأني عنأأأد اختيأأأار املرشأأأحني لأأأربانمج بنأأأاء القأأأدرا
 ذ18وعدة النساء  23استفاةوا م. التدريب خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، بلا عدة الرجال 

 
 الي م الدويل لةتضامن مع ال عه ال ة  ي  - 8 

 2016تشأري. الثأاين/نوفمرب  29مت االحتفال ابليوه الدويل للتضام. مع الشعب الفلسأطيو يف  - 92
املقأأر، ويف مكاتأأب األمأأم املتحأأدة يف فيينأأا وجنيأأر ونأأ و  ويف مراكأأو األمأأم املتحأأدة للعأأاله و يختأأات يف 

دخأأرى يف مأأدن عديأأدة يف شأأىت ددأأاء العأأاملذ ففأأي املقأأر، َعقأأدت اللجنأأة جلسأأة خاصأأة شأأارك فيهأأا انئأأب 
دعمأال التطريأو ”ن األمني العاه ورئيس اجلمعية العامة ورئأيس سلأس األمأ.، ونظمأت معرضأا للصأور بعنأوا

 “ذالفلسطينية: خيوا االستمرارية واهلوية والتمكني
ويسأأأأرت اللجنأأأأة ديضأأأأا عرضأأأأا قدمتأأأأج رنأأأأدة سأأأأنيورة، مأأأأدير عأأأأاه مركأأأأو املأأأأردة للرشأأأأاة القأأأأانوين  - 93

دوسأأأأأوريو، دسأأأأأتا  يف قسأأأأأم الدراسأأأأأات العربيأأأأأة وا سأأأأأالمية تامعأأأأأة  -واالجتمأأأأأاعي، و  نأأأأأاثيو دلفأأأأأاريس 
وجهأأات نظأأر ا تمأأع  -حملأأة عامأأة عأأ. حالأأة حقأأوق ا نسأأان يف فلسأأطني ”، يف النأأدوة املعنونأأة دليكأأانيت

، يف بو أوم، قناسأبة 2017تشأري. الثأاين/نوفمرب  18، الأيت مت تنظيمهأا يف “الدويل واألوساا األكاةايأة
 اليوه الدويل للتضام. مع الشعب الفلسطيوذ
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 ال صل ال ادس
 71/22هتا إدا ة شؤون اإلعالم وفقا لقرا  اجلمعية العامة اإلجراءات اليت اختذ  

خأأالل الفأأرتة املشأأمولة ابلتقريأأر، واصأألت  ةارة شأأؤون ا عأأاله تنفيأأ  برانسهأأا ا عالمأأي اخلأأاص  - 94
 ذ2016تشري. الثاين/نوفمرب  30املؤر   71/22بشفن قضية فلسطني وفقا لقرار اجلمعية العامة 

تشأأأأري.  7ونظمأأأأت ا ةارة برانسهأأأأا التأأأأدرييب السأأأأنوي للصأأأأحفيني الفلسأأأأطينيني، يف الفأأأأرتة مأأأأ.  - 95
كأأانون األول/ةيسأأمرب، حضأأر اجتماعاتأأج وشأأارك يف مناقشأأاتج تسأأعة مأأ. ا عالميأأني   8الثأأاين/نوفمرب    

لسأطينيني يف مقأأر األمأأم املتحأأدة يف نيويأأورك ويف واشأنط. العاصأأمة، وسأأافروا    الدوحأأة،  جأأراء ةورة الف
 تدريبية يف قناة اجلويرةذ

وواصأأألت ا ةارة  نتأأأاا ونشأأأر األخبأأأار واملعلومأأأات عأأأ. يائفأأأة مأأأ. املسأأأائل والتطأأأورات املتصأأألة  - 96
منصأاهتا املتعأدةة الل أات والوسأائ ذ وتأو   بقضية فلسطني وعملية الساله يف الشرق األوس  مأ. خأالل

تلفويون األمم املتحدة ومكتبة صور األمم املتحدة وقناة األمم املتحأدة التلفويونيأة عأرب ا نرتنأت ت طيأة كأل 
االجتماعات احلكومية الدولية املفتوحة يف   ا املوضو ذ واب ضافة     لث، دنتجت ا ةارة مأا سموعأج 

 دعمال االجتماعات، ابلل تني االنكليوية والفرنسيةذنشرة صحفية  طت  76
وقاه مركو دنباء األمأم املتحأدة املتعأدة الل أات، والوحأدة العربيأة بوجأج خأاص، ننتأاا العديأد مأ.  - 97

الواثئأأق ا عالميأأة حأأول قضأأية فلسأأطني، قأأا يف  لأأث سلسأألة مأأ. املقأأابالت مأأع كبأأار املسأأؤولني ومقأأرري 
كو نفسج مقاالت م. امليدان، يدثت علد سبيل املثال ع. دئمة الكهرابء وامليأا  السياساتذ كما دنتج املر 

 يف قطا   وةذ
تقأأارير منتظمأأة عأأ. البيأأاانت  ات الصأألة والقأأرارات واألحأأدا   حوليأأة األمأأم املتحأأدةوتضأأمنت  - 98

 وا جراءات اليت اخت هتا اللجنةذ
عأأاله التابعأأة  ةارة شأأؤون ا عأأاله عأأدةا مأأ. ونظمأأت الشأأبكة العامليأأة ملراكأأو األمأأم املتحأأدة لل - 99

دنشطة التوعية، وتر ت ونشرت مواة  عالمية ع. حقوق الشأعب الفلسأطيو  أ  القابلأة للتصأريذ فقأد 
نظأأم مركأأو األمأأم املتحأأدة للعأأاله يف يهأأران علأأد سأأبيل املثأأال، حلقأأة عمأأل بشأأفن خطأأة تقسأأيم فلسأأطني 

(  ونظأأأم مركأأأو األمأأأم املتحأأأدة للعأأأاله يف 1947اين/نوفمرب تشأأأري. الثأأأ 29( املأأأؤر  2-)ة 181)القأأأرار 
نيأأأأوةهلي مأأأأؤمتر  الأأأأدويل الثأأأأاين لنمأأأأو ا  اكأأأأاة األمأأأأم املتحأأأأدة يوتوبيأأأأا مأأأأ. دجأأأأل توعيأأأأة الشأأأأباب بقضأأأأية 
فلسأأطني  وقأأاه مركأأو  عأأاله األمأأم املتحأأدة يف وارسأأو  فأأو الشأأباب علأأد االنضأأماه    حلقأأة نقأأا  مأأع 

لأأأ ي كأأأان يأأأوور البلأأأد ينأأأ اكذ وقأأأاه عأأأدة مأأأ. مراكأأأو ا عأأأاله بتنظأأأيم مويأأأد مأأأ. املفأأأوض العأأأاه لألونأأأروا ا
لالحتفأأأأال ابليأأأأوه الأأأأدويل للتضأأأأام. مأأأأع الشأأأأعب  2016األنشأأأأطة واألحأأأأدا  يف تشأأأأري. الثأأأأاين/نوفمرب 

 الفلسطيو، قا يف  لث يف كانب ا، وةاكار، وةار الساله، واملنامة، ون و ، ونيوةهلي، ويهرانذ
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 ال ابعال صل 
 ااتاتاجات الة اة وت صياهتا  

امتمررررع الررردويل عةررررى مضرررراع ة اللجنأأأة   ررررثيف السأأأنة اخلمسأأأني مأأأأ. االحأأأتالل ا سأأأأرائيلي،  - 100
تميع  جه ده الرامية إىل  قيت حل ت اوضي دون إب اء  والت صل إىل ت  ية اةمية لقضية فة  ني

ل حقأوق الشأعب الفلسأطيو، قأا يف  لأث حقأج يف جوانبها م. خالل  هناء االحأتالل ا سأرائيلي، و عمأا
 تقرير املص  واالستقالل، ويقيق احلل القائم علد وجوة ةولتني وفقا لقرارات األمم املتحدة  ات الصلةذ

وتؤيد اللجنة، يف ةعمها املتواصل  عاةة تنشي  اجلهوة املب ولأة  حأالل السأاله، الأردي القائأل  - 101
بضأأأرورة مراجعأأأة منأأأو ا املفاوضأأأات الثنائيأأأة الأأأ ي مل يفأأأ  بعأأأد دكثأأأر مأأأ. عقأأأدي. مأأأ. الأأأوم.     هنأأأأاء 

 1967قبأأل عأأاه  االحأتالل ا سأأرائيلي ويقيأأق االسأتقالل الكامأأل لدولأأة فلسأطني علأأد دسأأاس حأدوة مأأا
وعاصأأمتها القأأدس الشأأرقيةذ وترحأأب اللجنأأة ابخلطأأوات اجلأأاةة الأأيت اختأأ  ا ا تمأأع الأأدويل مأأ. دجأأل يأأرض 

هبأدي  حيأأاء عمليأة السأاله و محأأة  إطرا  م ارع متعرردد األطرراف يضررم ال رركاء اإل ةيميرني الرئي رريني
 دفق سياسي  ي مصداقيةذ

معيأأأة العامأأأة وسلأأأس األمأأأ.، وكأأأ لث االجتماعأأأات وكمأأأا ئهأأأر ابسأأأتمرار خأأأالل اجتماعأأأات اجل - 102
الدوليأأة الأأيت نظمتهأأا اللجنأأة، سأأتظل دي تسأأوية للنأأوا  تشأأكل  أأورا دساسأأيا للسأأاله واالسأأتقرار يف  يأأع 

يت ةررره ت ررر ية ددأأاء منطقأأأة الشأأرق األوسأأأ  املتقلبأأأة والعأأاملذ ومأأأ. الواضأأ  علأأأد  أأأ ا النحأأو، دن النأأأوا  
مأأ. التفاعأل مأأع الأأدول العربيأأة الرئيسأية وسأأائر الأأدول املعنيأأةذ وال تأأوال تتضأم. قأأدرا دكأأرب  إ ةيميررة شررامةة

مبأأاةرة السأأاله العربيأأة تشأأكل  سأأهاما كبأأ ا يف يقيأأق تسأأوية  قليميأأة مأأ.  أأ ا القبيأألذ وتأأدعم اللجنأأة  أأ   
اجلهوة، وستواصل تعويو تعاوهنا مع جامعة الأدول العربيأة ومنظمأة التعأاون ا سأالميذ كمأا ترحأب اللجنأة 
قسأأايات الأأدول األخأأرى يف منطقأأة الشأأرق األوسأأ  وخارجهأأا يف رارسأأة نفو  أأا مأأ. دجأأل التوصأأل    

 حل سلمي لقضية فلسطنيذ
ويأأث اللجنأأة سلأأس األمأأ. الأأ ي يتحمأأل مسأأؤولية رئيسأأية عأأ. حفأأ  السأأاله واألمأأ. قوجأأب  - 103

ك الررة امب رراءلة الكامةررة وت بيررت ميثأأاق األمأأم املتحأأدة، واجلمعيأأة العامأأة علأأد االضأأطال  بأأدور بنَّأأاء يف 
 معايري ال رالم امب رتقرة مارذ زمرن ط يرل والريت تكرر  يفكيردها يف  ررا ات األمرم امبتحردة  ات الصرةة
مأأ. دجأأل تسأأوية النأأوا ذ وينب أأي النظأأر بصأأورة   ابيأأة يف  يأأع املقرتحأأات الأأيت تسأأعد      أأاة خمأأرا مأأ. 

، الأ ي دكأد (2016) 2334عتمأاة قأرار سلأس األمأ. املفئق احلايلذ وترحأب اللجنأة يف  أ ا الصأدة، اب
فيهأأأأا  ، قأأأأا1967مأأأأ. جديأأأأد دن  نشأأأأاء  سأأأأرائيل للمسأأأأتوينات يف األرض الفلسأأأأطينية احملتلأأأأة منأأأأ  عأأأأاه 

لأد الفأور لعكأس االجتا أات القدس الشرقية ليس لج دي شرعية قانونية، وةعا    اختا  خطأوات   ابيأة ع
السأألبية علأأد درض الواقأأع، الأأيت هتأأدة  مكانيأأة تطبيأأق حأأل الأأدولتني، رأأا يولأأد الأأوخم الفريأأد للسأأاله الأأ ي 

الة اررة إىل األمررني العررام أن يقرردم تقررا يره مأأ. القأأرار، تطلأأب  12يتعأأني احلفأأاظ عليأأجذ وعمأأال ابلفقأأرة 
ا يررذ أحكررام القرررا   وأن يقرررتح ال رربل وال اررائل الثالررث والتقررا ير الالحقررة خ يررا إىل امةررس عررن ت

 العمةية حملاابة إارائيل عةى أن  تها االاتي انية غري القان نية وغريها من االنتهاكات.
تشأأكل عقبأأة دمأأاه  حأأرائ تقأأده دأأو  قامأأة ةولأأة  العال ررات بررني ال ة رر ياينيوتسأألم اللجنأأة أن  - 104

ت لب علد عده الثقة بني الطأرفني، بوسأائل منهأا جهأوة بنأاء فلسطني املستقلةذ ويلوه ب ل جهوة جاةة لل
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وتعررررض الة ارررة خررردماهتا الثقأأأة، وتأأأدعو     بأأأداء الشأأأجاعة وروض القيأأأاةة املطلوبأأأة يف الوقأأأت احلاضأأأرذ 
 ذودعمها لة ه د احملةية واإل ةيمية والدولية  من أ  بةد و/أو ماظمة  اد ة عةى امبضي  دما ابلعمةية

ل رد الالجئني ال ة ر يايني مرن داي هرم املقبلة  الذكرى ال ا ية ال بعنيللجنة    و   تش  ا - 105
، فنهنا تشدة علد ديية االعأرتاي بأ لث احلأد  “الاكبة”  اليت يتم إحياؤها    اام 1948يف عام 

ودثأأأأأر  علأأأأأد الشأأأأأعب الفلسأأأأأطيو ابعتبأأأأأار  شأأأأأريا ضأأأأأروراي السأأأأأتمرارية السأأأأأاله الأأأأأدائم بأأأأأني ا سأأأأأرائيليني 
الالجختأأأأني الفلسأأأأطينيني  حررررت عرررر دةالفلسأأأأطينيني، فضأأأأال عأأأأ. املصأأأأاحلة يف املسأأأأتقبلذ وتأأأأدعو بقأأأأوة    و 

(ذ 3-)ة 194م. منطوق قرار اجلمعية العامأة  11تعويضهم(، علد النحو املنصوص عليج يف الفقرة  )دو
كاي واكأ. علد دو   لتم يل األونرواوتشجع اللجنة ك لث  يع الدول األعضاء علد العمل اجلماعي 

التنبأأؤ بأأج بقأأدر دكأأرب قأأا دهنأأا تواجأأج ئايةة الطلأأب علأأد اخلأأدمات النا أأة عأأ. تفشأأي عأأده االسأأتقرار علأأد 
االقتصأأأأاةي يف  يأأأأع ميأأأأاةي. العمليأأأأات، وجتأأأأ ر فقأأأأر الالجختأأأأني  - نطأأأأاق واسأأأأع والتأأأأد ور االجتمأأأأاعي

اةا يف امليوانيأأة، رأأا يأأؤثر يف الفلسأأطينيني وضأأعفهم، وال سأأيما يف قطأأا   أأوة، بينمأأا تواجأأج الوكالأأة نقصأأا حأأ
 قدرهتا علد توف  املساعدة واحلماية وفقا للوالية املنوية هباذ

وتؤكد اللجنة م. جديد دن علد ا تمع الدويل دن يكثر جهأوة  ويتحمأل مسأؤوليتج األخالقيأة  - 106
، ورفأع  يأع راأع ام عةى غرزة جر ا وبررا ونر 10وي ةه  فع ا صا  اإلارائيةي الذ  دام والقانونيأة 

ذ وتالحأأ  اللجنأأة دن  عمأأار  أأوة قطأأع، (2009) 1860 جأأراءات ا  أأالق يف  يأأار قأأرار سلأأس األمأأ. 
، بعأأ  األشأأواا اهلامأأةذ  أأ  دن ا مأأداة ابمليأأا  النقيأأة 2014بعأأد مأأرور سأأنتني علأأد احلأأرب املأأدمرة لعأأاه 

شأأأخ   65 000وتأأأوف  الصأأأري الصأأأحي والكهأأأرابء ال يأأأوال شأأأحيحا، وال يأأأوال تشأأأرة مأأأا يويأأأد علأأأد 
ابجلهررات ا نسأأانية القاسأأية دصأأالذ وهتيأأب اللجنأأة يتسأأبب يف تفشأأي املعأأاانة ولأأج وقأأع شأأديد علأأد احلالأأة 

هبدي ا سرا  بتقدمي املساعدة ا نسانية وتنفي  عمليأة  امباحنة الدولية أن ت ي بال إب اء جبميع تعهداهتا
 عاةة ا عمار، ويا دمران جو راين للتخفير م.  نأة الفلسأطينيني، قأ. فأيهم النسأاء واأليفأال، ولأدعم 

 م. املساعدة ا نسانية    التنميةذ االنتقال الضروري
ويف هنايأأأة املطأأأأاي، لكفالأأأأة احأأأأرتاه حقأأأأوق الشأأأعب الفلسأأأأطيو، واحليلولأأأأة ةون تأأأأد ور الوضأأأأع  - 107

ابلتحر ل مرن إطرا  اللجنأة  ت صريووصأولج    نقطأة االهنيأار، وكسأر حلقأة البنأاء فالتأدم  فنعأاةة البنأاء، 
، الأ ي يراعأد االلتوامأات القانونيأة جلميأع وحقر ق اإلن ران العمل اإلن اين إىل إطا  ا قر ق ال ياارية

دصحاب املصلحة املعنيني، قا يف  لث يف سياق قطا   أوةذ وال بأد ديضأا دن تتأو  حكومأة وحأدة وينيأة 
 فلسطينية شؤون احلكم واملهاه األمنية يف  وة ودن متارس السيطرة علد املعابرذ

لتحقيررت يف انتهاكررات القرران ن اإلن رراين و رران ن حقرر ق عةررى وجرر ب اوتكأأرر اللجنأأة التفكيأأد  - 108
ذ وتعأأأرب اللجنأأأة عأأأ. قلقهأأأا  ئاء التنفيأأأ  احملأأأدوة الأأأ ي تقأأأوه بأأأج اإلن ررران وتقررردا مرتكبيهرررا إىل العدالرررة

 سأأأرائيل، الدولأأأة القائمأأأة ابالحأأأتالل، للنتأأأائج والتوصأأأيات الأأأوارةة يف تقريأأأر جلنأأأة األمأأأم املتحأأأدة املسأأأتقلة 
، و   أأأا مأأأأ. التوصأأأيات املتعلقأأأة  قأأأأوق ا نسأأأان الأأأيت وجهأأأأت    2014وة لعأأأاه للتحقيأأأق يف نأأأوا   أأأأ

 سأأأأرائيلذ وترحأأأأب اللجنأأأأة بتعيأأأأني سأأأأتانلي مايكأأأأل لينأأأأث مقأأأأررا خاصأأأأا معنيأأأأا  الأأأأة حقأأأأوق ا نسأأأأان يف 
 ، وستسعد لتسهيل تنفي  واليتجذ1967األراضي الفلسطينية احملتلة من  عاه 

ة اليت تقع عةى عاتت الردول والكيراانت اخلاصرة عرن ااره اإلارهام وت دد الة اة عةى امب ؤولي - 109
، وخاصأأأأة فيمأأأأا يتعلأأأأق نقامأأأأة يف االنتهاكررررات اإلارررررائيةية اخل رررررية  قرررر ق اإلن رررران لة ررررعه ال ة رررر ي 
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مسأأأتوينات يف األرض الفلسأأأطينية احملتلأأأة، قأأأا فيهأأأا القأأأدس الشأأأرقيةذ وتتطلأأأع اللجنأأأة     نشأأأاء قاعأأأدة بيأأأاانت 
هأات الفاعلأة الأيت تقأوه أعمأال جتاريأة يف املنأايق الواقعأة يأت االحأتالل العسأكري ا سأرائيلي، علأد جلميع اجل

ذ ويف سأياق  لأث القأرار، ووفقأا ألحكأاه 2016لعأاه  31/36النحو ال ي دمر بج قرار سلس حقأوق ا نسأان 
، اليت تدعو الدول    التمييو، يف معامالهتا  ات الصلة، بأني (2016) 2334األم. م. قرار سلس  5الفقرة 

، يأأث اللجنأأة احلكومأأات ومؤسسأأات األعمأأال اخلاصأأة 1967 قلأأيم ةولأأة  سأأرائيل واألراضأأي احملتلأأة منأأ  عأأاه 
  لأأث االيأأاة األورو  علأأد اختأأا  املويأأد مأأ. التأأداب  للنأأفي بنفسأأها عأأ. واهليختأأات األخأأرى  ات الصأألة، قأأا يف

السياسات اليت تضفي املشأروعية، بصأورة مباشأرة دو  أ  مباشأرة، علأد املسأتوينات ا سأرائيلية  أ  القانونيأة يف 
 الضفة ال ربية والقدس الشرقية واالحتالل بشكل عاه، دو تقدمي الدعم هلاذ

ةعمأا  ارة مرع التقردير امب راملة امب يردة الريت تقردمها شرعبة حقر ق ال ة ر ياينيوتالحظ الة  - 110
 لواليتها ودنشطتها ع. يريق ما يلي:

تقدمي الدعم الفو وةعم األمانأة علأد دأو يتسأم ابلكفأاءة، قأا يف  لأث    االجتماعأات  )د( 
نيأة الأيت تقأوه هبأا اللجنأة، واالتصأال الرمسية للجنة، وك لث االجتماعات    الرمسية للمكتأب والأوايرات امليدا

الفعأأأال مأأأع اللجنأأأة ومكتبهأأأا وفريقهأأأا العامأأأل، وتقأأأأدمي التوجيأأأج االسأأأرتاتيجي هلأأأا  وتنظأأأيم جلسأأأات  حايأأأأة 
للمنأدوبني اجلأأدة يف اللجنأة  وتنفيأأ  قأرارات اللجنأأة، بسأبل منهأأا  عأداة رسأأائل اللجنأة    السأألطات الوينيأأة 

 يلوه م. واثئق اهليختات التداولية و صدار ا يف الوقت املناسب واملنظمات ا قليمية  و عداة ما 
تنظيم دربعة اجتماعات ومؤمترات ةولية تسهم يف احلفاظ علد مستوى احلوار واملشاركة  )ب( 

والدعم م. جانب ا تمع الدويل م. دجل يقيأق د أداي بأرانمج اللجنأة، كمأا يتضأ  مأ. عأدة ومسأتوى 
 متراهتا الدولية، ويف االحتفال ابليوه الدويل للتضام. مع الشعب الفلسطيو املشاركني يف اجتماعاهتا ومؤ 

ئايةة الأأوعي الأأدويل بسياسأأات األمأأم املتحأأدة ودنشأأطتها املتعلقأأة بقضأأية فلسأأطني، مأأ.  )ا( 
خأأأأالل  عأأأأداة املنشأأأأورات واملأأأأواة ا عالميأأأأة ونشأأأأر ا علأأأأد دوسأأأأع نطأأأأاق ركأأأأ.  وتعهأأأأد املوقأأأأع الشأأأأبكي 

ويديثج ومواصلة تطوير ، فضال عأ. اسأتخداه شأبكات املعلومأات االجتماعيأة  نيلقضية فلسطاملخص  
 علد ا نرتنت م. قبيل فيسبوك وتويرت ويوتيوب 

تعويأأو املسأأاعدة والأأدعم املقأأدمني    حكومأأة ةولأأة فلسأأطني مأأ. دجأأل بنأأاء مؤسسأأات  )ة( 
وتدريب املوئفني املأدنيني تتسم ابلكفاءة وختضع للمساءلة وقاةرة علد الصموة م. خالل حلقات عمل 

  2030الفلسطينيني، وال سيما يف ضوء اجلهوة اليت تب هلا لتنفي  خطة عاه 
اسأأأتمرار مشأأأاركة منظمأأأات ا تمأأأع املأأأدين يف ةعأأأم اجلهأأأوة الأأأيت تبأأأ هلا اللجنأأأة واألمأأأم  )ه( 

 املتحدة م. دجل التوصل    تسوية شاملة وعاةلة وةائمة لقضية فلسطنيذ
  من خالل أن ر تها امبا طرة  را والريت تا رذها شرعبة حقر ق ال ة ر يايني  اللجنة وات اصل - 111

إ كاء وعي دويل حاد بقضرية فة ر ني فضرال عرن ح رد الردعم الردويل  قر ق ال رعه ال ة ر ي . 
شا يف  لك حق  يف تقرير امبصري واالاتقالل  يف هرذا العرام الرذ  ي رهد الرذكرى ال را ية اخلم رني 

 اإلارائيةي والذكرى ال ا ية ال بعني لقرا  اجلمعية العامة ب نين تق يم فة  ني.لالحتالل 
ال عبة أن ت اصل تقدا الردعم ال ر  وخردمات األمانرة يف مجيرع ج انره وتطلب اللجنة     - 112
  وتنظيم االحتفال السنوي ابليوه الأدويل للتضأام. مأع الشأعب الفلسأطيو  وبأرانمج االجتماعأات واليتها

ملؤمترات الدولية  وبرانمج البحو  والرصد واملنشورات و   ا م. األنشطة ا عالمية ةعمأا السأرتاتيجية وا
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اللجنة املتعلقة ابالتصاالت  وتوسيع برانمج التدريب وبناء القأدرات، مأع مراعأاة اخلطأة السياسأية الوينيأة 
ذ ويف  أ ا السأياق، تسألم 2030لعأاه لدولة فلسطني، وجهوة ا الرامية    تنفي  خطة التنميأة املسأتدامة 

اللجنأأة ابألييأأة املتوايأأدة للتعأأاون مأأع البلأأدان الناميأأة واملنظمأأات ا قليميأأة وةون ا قليميأأة مأأ. دجأأل تبأأاةل 
وتطبيق اخلربات واحللول الناجعة واملستدامة وا دية التكالير والقابلة للتكرار، وتؤيد اجلهأوة اخلاصأة الأيت 

   رث ودخأ اهذا التبادل يف إطا  التعاون بني بةردان اجلار ب والتعراون الثال ري.  لتي ريتب هلا الشعبة 
الررردول األعضررراء يف الة ارررة والررردول امبرا برررة واجلهرررات األخررررى عةرررى امب رررا كة با ررراط يف برانجمهرررا  

 لكي يتسل توف  خربات التدريب ووضع الربامج علد دساس مايل متنيذ ب بل ماها التاع
 الاانمج اإلعالمري اخلراب بقضرية فة ر ني الرذ  تا رذه إدا ة شرررؤون اإلعررالملجنة دن وترى ال - 113

 قده  سهامأأأا  امأا فأأأي تعريأر وسائأأأ  ا عأأأاله والأردي العأأأاه ابلقضأااي  ات الصألةذ وتطلأب اللجنأة مواصألة
 فلسطنيذ   ا الربانمج، مع توخي املرونة الالئمة اليت تقتضيها التطورات  ات الصلة بقضية

لأأدعم الشأأعب الفلسأأطيو، وستواصأأل  تقررديرها مببرراد ات امتمررع امبرردينوتعأأرب اللجنأأة عأأ. عميأأق  - 114
توسأأأيع نطأأأاق جهوة أأأا الراميأأأة     شأأأراك املويأأأد مأأأ. منظمأأأات ا تمأأأع املأأأدين، بطأأأرق منهأأأا عقأأأد منتأأأدايت 

 حأل عأأاةل وسألمي لقضأأية منتظمأة للمجتمأع املأأدين، وعامأة اجلمهأأور يف دعماهلأا مأأ. دجأل ةعأم التوصأأل   
وت  ع الة اة ال ركاء من امتمع امبردين عةرى العمرل مرع حك مراهتم فلسطني، قا يف  لث يف  سرائيلذ 

ال طاية ونر ا م يف الامبراانت وارائر امبؤا رات  ردف ك ره يفييردهم الترام لتعمرال الريت تضر ةع  را 
تعزيز نيل ال عه ال ة  ي   ق    غري القابةرة  األمم امبتحدة والة اة  وبة غ اهلدف العام امبتمثل يف

ذ وعأالوة علأد  لأث، ويف دعقأاب املشأاركة املثمأرة لةتصرف واالعرتاف الكامرل بدولرة فة ر ني واارتقالهلا
مأأع امل رتبأأني الفلسأأطينيني خأأالل الفأأرتة املشأأمولة ابلتقريأأر، ستواصأأل اللجنأأة توسأأيع نطأأاق  أأ   املشأأاركة، مأأ. 

وة الراميأأة      كأأاء الأأوعي وكسأأب التفييأأد العملأأي للتوصأأل    حأأل عأأاةل لقضأأية دجأأل يقيأأق تضأأافر اجلهأأ
 فلسطني م. دجل التنمية االجتماعية واالقتصاةية للشعب الفلسطيو يف األرض الفلسطينية احملتلةذ

ور بأأأأًة مأأأأ. اللجنأأأأة يف ا سأأأأهاه يف يقيأأأأق تسأأأأوية شأأأأاملة وعاةلأأأأة وةائمأأأأة لقضأأأأية فلسأأأأطني، ونظأأأأرا  - 115
تعترزم العمرل ب ركل ابت العديدة اليت تواجج الشعب الفلسطيو وقياةتج وتعرقل عملية السأاله، فنهنأا للصعو 

، قأأا يف  لأأث منسأأق األمأأم املتحأأدة اخلأأاص و يررت مررع هيئررات األمررم امبتحرردة األخرررى العامةررة يف امبيرردان
ت الأيت يظأد ابال تمأاه لعملية الساله يف الشرق األوس  واألونروا، م. دجل ب ل جهوة متضأافرة يف ا أاال

املشأأرتك وةعأأم املسأأؤولية الدائمأأة الأأيت تقأأع علأأد عأأاتق األمأأم املتحأأدة  ئاء قضأأية فلسأأطني    دن يأأل القضأأية 
خأأأ ة مأأأ. ، الفقأأأرة األ71/20تميأأأع جوانبهأأأا علأأأد دأأأو مأأأرض وفقأأأا للشأأأرعية الدوليأأأة )قأأأرار اجلمعيأأأة العامأأأة 

ل رررركائها  وةاصرررة ماظمرررة التعررراون اإلارررالمي  العميأأأق  تقرررديرهاالديباجأأأة(ذ وتأأأوة اللجنأأأة دن تعأأأرب عأأأ. 
 ذمب املتهم ش ا د خا جة عن امبيزانية  وكذلك مب ا كتهم الا  ة يف امبؤمترات وامبااابات

ن أجرررل ت اررريع مرررع مجيرررع امم عرررات اإل ةيميرررة يف األمرررم امبتحررردة مررراللجنأأأة ديضأأأا  واتت اصررل - 116
اجلمعيأة  ذ وهتيب تميأع الأدول دن تنضأم  ليهأا يف  أ ا املسأعد ودن تتعأاون معهأا وتأدعمها، وتأدعوعض يتها

 العامة مرة دخرى    االعرتاي أيية الدور ال ي تضطلع بج اللجنة، و عاةة سكيد الوالية املنوية هباذ
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