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 كتاب اإحالة 
 [ 2020ا لول/سبتمبر  1]

 السيد األمير العاي،

اتشأأأأأأأأأأرأ بلن ارفق طيل تقرير اللجية المعيية بممارسأأأأأأأأأأة الشأأأأأأأأأأعب الفلسأأأأأأأأأأطيير لحقوقل غير القابلة  
للتصأأأأأأأأأأأأأرأ بىرض تقديمل دل  الجمعية العامة وتعميمل عل  جميع ليئات األمم المتحدة المختصأأأأأأأأأأأأأة التخا  

المؤرخ   74/10مر قرار الجمعية العامة  10و  2اإجراءات الال مة، حسأأأأأأأأأأأأأأب االقتضأأأأأأأأأأأأأأاء، عمال بالفقرتير 
 ع2019كانون األول/ديسمبر  3

 ع2020ا لول/سبتمبر  1دل   2019ا لول/سبتمبر  4ويىطر التقرير الفترة مر  
 

 نةةننغشيخ  )توقيع(

 رئيس اللجية المعيية بممارسة الشعب الفلسطيير

 لحقوقل غير القابلة للتصرأ
 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/10
https://undocs.org/ar/A/RES/74/10
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 الفصل األول 
 مقدم    

 
ُقّدي تقرير اللجية المعيية بممارسأأة الشأأعب الفلسأأطيير لحقوقل غير القابلة للتصأأرأ لما عمال بقرار   - 1

ع ويىطر التقرير تيفيم اللجية لبرنامج  2019كانون األول/ديسأأأمبر  3، المي ُاتُِّخَم فر 74/10الجمعية العامة 
(، المي  هدأ دل  دعمال حقوق الشأأأأأأعب الفلسأأأأأأطيير غير القابلة للتصأأأأأأرأ،  A/AC.183/2020/1عملها )

بما فيها حقل فر تقرير المصأأأأأأأأأأأيرع وتشأأأأأأأأأأأمل الدافل الحفاش عل  الوعر الدولر، وحشأأأأأأأأأأأد الجهود الرامية دل  
فلسأطير، وتعييي التضأامر الدولر مع محية الشأعب الفلسأطيير   التوصأل دل  حل عادل وشأامل ودائم لقضأية

دل  ان تتحقق تلأ  األلأداأ، ودعم حكومأة دولأة فلسأأأأأأأأأأأأأأطير فر جهودلأا لبيأاء القأدرات مر اجأل دقأامأة دولأة  
 فلسطير المستقلة المستدامة والقابلة للبقاء فر المستقبلع

تعلق بقضأأأأية فلسأأأأطير خالل الفترة ويتضأأأأمر الفصأأأأل الثانر لمحة عامة عر السأأأأياق السأأأأياسأأأأر الم - 2
 ع2020ا لول/سبتمبر  1دل   2019ا لول/سبتمبر  4المشمولة بالتقرير، مر 

ويتضأأأأأأأأأأأأأأمر الفصأأأأأأأأأأأأأأالن الثأالأث والرابع موجيا لواليأة اللجيأة عل  اليحو الأمي حأددتأل الجمعيأة العأامأة   - 3
 ومعلومات عر عضوية اللجية وتيظيم اعمالهاع

الخامس اإجراءات التر اتخمتها اللجية، بما فيها مشأأأأأأأاركتها فر جلسأأأأأأأات مجلس  ويتياول الفصأأأأأأأل  - 4
األمر وحوارلا المتواصأأل مع الميظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدنرع ويتياول الفصأأل ايضأأا المؤتمرات  

مقررة التر الدولية و يارات الوفود وحلقات العمل لبياء القدرات التر نظمتها اللجية، فضأأأأأأأأأأال عر األنشأأأأأأأأأأطة ال
 اضطلعت بها شعبة حقوق الفلسطيييير والمياسبات التر عقدتها باسم اللجيةع

ويقدي الفصأأل السأأادس لمحة عامة عر البرنامج اإعالمر الخاذ المي تضأأطلع بل ددارة التواصأأل  - 5
 ع74/13العالمر بشلن قضية فلسطير وفقا لقرار الجمعية العامة 

 الفصل السابع مر التقرير استيتاجات اللجية وتوصياتها دل  الجمعية العامةع وترد فر - 6

 
  

https://undocs.org/ar/A/RES/74/10
https://undocs.org/ar/A/RES/74/10
https://undocs.org/ar/A/AC.183/2020/1
https://undocs.org/ar/A/RES/74/13
https://undocs.org/ar/A/RES/74/13
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 الفصل الثةني 

 لمح  عةم  عن السةةق السةةاي المتنلق مقضة  فلسطين   
 
االقتصأأأأادية   -  الفترة المشأأأأمولة بالتقرير، اسأأأأتمر تدلور الحالة السأأأأياسأأأأية واألميية واالجتماعية  خالل  - 7

وحالة حقوق اإنسأأأأأان فر جميع انحاء األرض الفلسأأأأأطييية المحتلة، بما فيها القدس الشأأأأأرقية، بسأأأأأبب اسأأأأأتمرار  
جراء  غير القانونية، المي تفاقم مر  عاما وانشأطة دسأرائيل االسأتيطانية   53ترسأيخ االحتالل اإسأرائيلر القائم ميم 

اسأأأتمرار الحصأأأار غير القانونر لقطاو غية وخطر ضأأأم المييد مر األراضأأأر الفلسأأأطييية بحكم القانونع وعالوة  
اليسأأأأأأيج االجتماعر   ( صأأأأأأدمة سأأأأأألبية دضأأأأأأا ية فر 19- عل   ل ، احدثت جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد 

 عسيما فر قطاو غية   ال  ، لضعيفة مر سكانها واالقتصادي الهش لدولة فلسطير والفئات ا 

، لم تتخم دسأأأأرائيل، (1)وكما لو موثق  يما تقدمل األمم المتحدة بانتظاي مر تقارير دل  مجلس األمر - 8
، بما فر  ل  ان توق  فورا  (2016)  2334السأأأأأأأألطة القائمة باالحتالل، اي خطوات لالمتثال لقرار المجلس 

وعل  نحو كامل جميع األنشأأطة االسأأتيطانية فر األرض الفلسأأطييية المحتلة، بما فيها القدس الشأأرقيةع و دال 
مر  ل ، فإن اعمال بياء المسأأتوطيات وتوسأأيعها، وتشأأييد الجدار الفاصأأل وشأأق الطرق االلتفا ية، ومصأأادرة  

واالسأأأأأأأتيالء عل  المبانر المملوكة للفلسأأأأأأأطيييير، وتدمير المرافق اليراعية ومرافق  األراضأأأأأأأر، ولدي الميا ل، 
المياو والصأأأأرأ الصأأأأحر واليظافة الصأأأأحية، وطرد األسأأأأر الفلسأأأأطييية مر ميا لها وتهد دلا باليقل القسأأأأري،  

تؤثر سأأألبا  ال تيال  ،وانتهاكات حقوق اإنسأأأان، وعي  المسأأأتوطيير، بما  يل تخوي  وجر  وقتل الفلسأأأطيييير
 عل  حياة وسبل عيش السكان الفلسطيييير، بمر فيهم اليساء والفتياتع

اعمال االعتقال التعسأأأأأأأأأأأأأفر والتمييي واالحتجا  اإداري، التر تشأأأأأأأأأأأأأمل األطفال )انظر   واسأأأأأأأأأأأأأتمرت - 9
A/74/845-S/2020/525 التيقل، وانتهاك الحق فر العبادة، وتقييد دمكانية (، والقيود المفروضة عل  حرية

الحصأأأأأأأأأول عل  التعليم والرعاية الصأأأأأأأأأحية، واعمال القتل التر ترتربها قوات األمر اإسأأأأأأأأأرائيلية فر الضأأأأأأأأأفة 
 ع(2)الىر ية، بما فر  ل  فر القدس الشرقية

عأامأا يميع الشأأأأأأأأأأأأأأعأب  53م ميأم وقأد  كرت األمم المتحأدة مرارًا وتررارًا ان االحتالل اإسأأأأأأأأأأأأأأرائيلر القأائ  - 10
الفلسأطيير مر التمتع بحقوق اإنسأان فر حرية وسأاليع وتشأكل األعمال الممكورة اعالو انتهاكات للقانون الدولر 
وحقوق اإنسأان للشأعب الفلسأطيير، وتتعارض مع الواجب القانونر الواقع عل  دسأرائيل بلن تحمر حياة وصأحة  

  1967تالل، وتهدد دمكانية تحقيق حل الدولتير عل  اسأأأاس خطوط عاي الفلسأأأطيييير الم ر يعيشأأأون تحت االح 
ع وعالوة عل   ل ، فإن مياخ اإفالت مر العقاب المي تعمل  يل القوات اإسأأأأأأأأأأأأأرائيلية ( 3) وإحالل سأأأأأأأأأأأأأالي عادل 

 (ع A/74/507 األرض الفلسطييية المحتلة يعتبر تهد دا خطيرا لليظاي الدولر القائم عل  القواعد )انظر  فر 

، التر اُليأأأب فيهأأأا (2016) 2334مر القرار  5وابلغ األمير العأأأاي عر محأأأدوديأأأة االمتثأأأال للفقرة  - 11
قليم دسأأأرائيل واألراضأأأر الفلسأأأطييية المحتلة ميم  بالدول األعضأأأاء ان تميي، فر معامالتها  ات الصأأألة، بير د

__________ 

 /www.un.org/unispalيمكر االطالو عل  قائمة باإحاطات المقدمة دل  مجلس األمر بشأألن قضأأية فلسأأطير عل  الرابل التالر   (1) 

document-source/security-councilع 
األمم المتحدة، مكتب تيسأيق الشأؤون اإنسأانية، تال تيال القيود المفروضأة عل  الوصأول ميم امد بعيد تقّوض الظروأ المعيشأية التر  (2) 

 ع2020ايار/ما و  - يحيالا الفلسطيييون فر الضفة الىر ية“، نشرة الشؤون اإنسانية، األرض الفلسطييية المحتلة، آ ار/مارس
 (ع2020) خطة االستجابة اإنسانية  األرض الفلسطييية المحتلةاألمم المتحدة، مكتب تيسيق الشؤون اإنسانية وجهات اخر ،  (3) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/A/74/845
https://undocs.org/ar/A/74/507
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
http://www.un.org/unispal/document-source/security-council
http://www.un.org/unispal/document-source/security-council
http://www.un.org/unispal/document-source/security-council
http://www.un.org/unispal/document-source/security-council
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  شأباط/ 28، بما فيها القدس الشأرقيةع ونشأرت مفوضأة األمم المتحدة السأامية لحقوق اإنسأان فر 1967عاي 
قاعدة بيانات مؤسسات األعمال الضالعة فر انشطة تتعلق بالمستوطيات اإسرائيلية فر الضفة    2020فبرا ر 

 (عA/HRC/43/71فيها القدس الشرقية )الىر ية المحتلة، بما 

ومر ثالثة عشأأأأأأأأأأأر عاما عل  بدء الحصأأأأأأأأأأأار اإسأأأأأأأأأأأرائيلر غير القانونر لقطاو غية، المي  تسأأأأأأأأأأأبب   - 12
الفلسأأأأطيييون   انتهاكات مسأأأأتمرة لحقوق اإنسأأأأان الواجبة للسأأأأكان المدنيير الفلسأأأأطيييير، بمر فيهم الالجئون  فر 

َفت حالة السأأأأكان   -  الم ر يشأأأأكلون معظم السأأأأكان، ويصأأأأيبهم بضأأأأائقة دنسأأأأانية واجتماعية  اقتصأأأأاديةع فقد ُوصأأأأِ
، قدي 2019تشأأأأأأأرير الثانر/نوفمبر   20(ع وفر  A/74/507الفلسأأأأأأأطيييير فر غية بلنها تعقاب جماعر“ )انظر 

سأأق الخاذ لعملية السأأالي فر الشأأرق األوسأأل وميسأأق األمم المتحدة المايم وميسأأق الشأأؤون اإنسأأانية  نائب المي 
دطالق قوات   كر فيها ان موجة اإصأأأابات التر نجمت عر  ، فر األرض الفلسأأأطييية المحتلة دحاطة دل  اللجية 

العودة الربر ، اقترانا باليقص الحاد األمر اإسأأأرائيلية اليار عل  المتظالرير المدنيير الفلسأأأطيييير خالل مسأأأيرة 
فر التمويل واسأأأأأأتمرار نقص الوقود والرهر اء فر غية، قوضأأأأأأت بشأأأأأأدة تقديم خدمات الصأأأأأأحة والمياو والصأأأأأأرأ  
الصأحر األسأاسأيةع و اإضأافة دل   ل ، فإن اليقص الميمر فر األدوية واسأّرة المسأتشأضيات، دضأافة دل  الرثافة  

 عفر شت  انحاء القطاو  19- ر ال يمكر تداركل د ا انتشرت جائحة كوفيد السكانية، يمكر ان يكون لل اث 

وظل خطر اليياو قائما، حيث ظلت التوترات ودوامة العي  بير الجانبير مشأأأأأأأأأأأأتعلةع فقد واصأأأأأأأأأأأألت   - 13
القوات اإسأأأرائيلية شأأأر غارات عسأأأكرية  وميا وارتراب اعمال عي  ضأأأد السأأأكان المدنيير الفلسأأأطيييير الم ر  

، ُاطِلَقت صأأأأواريخ مر قطاو غية عل   2019حت االحتاللع وفر ميتصأأأأ  تشأأأأرير الثانر/نوفمبر يعيشأأأأون ت
بعد  ومير مر موافقة دسأأرائيل وحركة الجهاد   ،دسأأرائيل، تلتها لجمات عسأأكرية شأأيها جيش الدفاو اإسأأرائيلر

بادل دطالق اليار اإسأالمر الفلسأطييية عل  وق  إطالق اليار بوسأاطة مصأريةع وُسجل المييد مر حواد  ت
؛ وفر اغسأأأأأأأأأأأأأأطس/آب، عقأب دطالق بأالونأات  2020فر آ ار/مأارس واواخر حييران/ ونيأل واوائأل تمو / وليأل 

حارقة مر غية، قامت دسأأأأأأرائيل ردا عل   ل  بشأأأأأأر غارات جوية، وميع وصأأأأأأول واردات الوقود دل  القطاو،  
ة، مما اصأاب المدنيير بضأائقة شأد دةع اميال بحري 8ميال بحريا دل    15وتقليص ميطقة الصأيد فر غية مر 

، عقأأأب دعوة األمير العأأأاي دل  وق  دطالق اليأأأار عل  الصأأأأأأأأأأأأأأعيأأأد العأأأالمر  2020وفر نيسأأأأأأأأأأأأأأأأأان/ابريأأأل 
، دعا مبعوثو األمم المتحدة الخاصأأون الخمسأأة دل  الشأأرق األوسأأل، بمر فيهم الميسأأق (4)آ ار/مارس 23 فر

والممثل الشأأأخصأأأر للمير العاي لد  ميظمة التحرير الفلسأأأطييية الخاذ لعملية السأأأالي فر الشأأأرق األوسأأأل 
والسأأأأألطة الفلسأأأأأطييية، دل  وق  دطالق اليار فر الميطقة و يادة التعاون المحلر واإقليمر والعالمر مر اجل  

 ع(5)19-وق  االنتشار السريع لفيروس كوفيد

لفلسأأطيييير المي ُابِري بوسأأاطة مصأأرية ولم ُيحر  سأأو  تقدي محدود فر تيفيم اتفاق المصأأالحة بير ا - 14
بهأدأ دعادة توحيأد غية والضأأأأأأأأأأأأأأفأة الىر يأة بايأادة حكومة وطيية ديمقراطية    2017فر تشأأأأأأأأأأأأأأرير األول/اكتو ر 

، 2020عل  الرغم مر الجهود الجارية إحياء محادثات الوحدة الوطييةع وفر حييران/ ونيل  ،وشأأأأأأأرعية واحدة

__________ 

 (4) United Nations, “Secretary-General calls for global ceasefire, citing war-ravaged health systems, 

populations most vulnerable to novel coronavirus”, 23 March 2020  األمير العأأأاي  أأأدعو دل  وق  دطالق اليأأأار(
 ع(19-جميع انحاء العالم، مشيرا دل  اليظم الصحية التر دمرتها الحروب والسكان األكثر ضعفا د اء فيروس كوفيد فر

نداء مشأأترك مر مبعوثر األمير العاي للمم المتحدة للشأأرق تمكتب ميسأأق األمم المتحدة الخاذ لعملية السأأالي فر الشأأرق األوسأأل،   (5) 
 ع2020نيسان/ابريل  11، “األوسل

https://undocs.org/ar/A/HRC/43/71
https://undocs.org/ar/A/74/507


 A/75/35 

 

20-11092 8/27 

 

ا مشأأأأتركا غير مسأأأأبوق ردا عل  تهد دات دسأأأأرائيل وخططها لضأأأأم اصأأأأدرت حركتا فتم وحماس بيانا صأأأأحضي
 اجياء مر األرض الفلسطييية المحتلةع

وشأأأأكلت التدابير التر اتخمتها دسأأأأرائيل لتوطيد ضأأأأمها غير القانونر لمد ية القدس ومحيطها تهد دا  - 15
متعأددة الثقأافأات واألديأانع  لوضأأأأأأأأأأأأأأع المأد يأة القأانونر، وكأملأ  لتروييهأا الأديمىرافر وطأابعهأا التأاريخر كمأد يأة 

  -يسأأأأأم  تالطريق األمريكر“  -طريقا التفا يا جد دا  ر ل المسأأأأأتوطيات اليهودية بشأأأأأمال القدس وجيو ل   وإن
 هدد بفصأأأأأأأأل الجيء الشأأأأأأأأرقر مر المد ية المحتلة عر باية الضأأأأأأأأفة الىر يةع كما اسأأأأأأأأتمرت اعمال التحري  

يليون والمسأأأأأتوطيون المتطرفون الحري الشأأأأأري  والمسأأأأأجد  واالسأأأأأتفيا  التر يسأأأأأتهدأ بها المسأأأأأؤولون اإسأأأأأرائ
 األقص ، بما  يته  الوضع التاريخر والقانونر القائم ويفاقم التوترات الد ييةع

وقد ابر ت الحالة اإنسأأأأأانية فر األرض الفلسأأأأأطييية المحتلة الدور الحيوي المي تضأأأأأطلع بل وكالة  - 16
فلسأأأطيييير فر الشأأأرق األدن  )األونروا(ع وفر سأأأياق  تسأأأم بتدلور  األمم المتحدة إغاثة وتشأأأىيل الالجئير ال

األحوال المعيشأأأأأأأية وانتشأأأأأأأار الفقر والتخل ، تقدي الوكالة خدمات تعليمية وصأأأأأأأحية وغوثية واجتماعية حيوية 
آب/اغسأأأطس   31مال ير الجئ فلسأأأطييرع وفر   5,6ومسأأأاعدات طارئة، تشأأأمل المعونة الىمائية، ألكثر مر 

حكومأأة الواليأأات المتحأأدة األمريكيأأة انهأأا سأأأأأأأأأأأأأأتتوق  عر تمويأأل األونروا، ممأأا يحري الوكأأالأأة  ، اعليأأت 2018
مصأأأأأأدر تحصأأأأأأل ميل عل  دعم المانحير ميم امد طويلع وفر اجتماو اسأأأأأأتثيائر عل  المسأأأأأأتو  الو اري   مر

ة  حكومة وميظمة غير حكومي  75، تعهدت 2020حييران/ ونيل   23اسأأأأتضأأأأافتل حكومتا األردن والسأأأأويد فر 
مليون دوالر مر المسأأأأأأأأأاعدات المالية لدعم عمليات األونروا، ولر مسأأأأأأأأأالمة اقل بكثير مما  ليي  130بتقديم  

لسأأأأأأأد الفجوة فر التمويلع ووجل األمير العاي دعوات مترررة دل  المجتمع الدولر لضأأأأأأأمان توفير تمويل يمكر  
الالجئون الفلسأطيييون حالًة مر عدي   التيبؤ بل مر اجل تمكير الوكالة مر مواصألة عملها فر وقت يعيش  يل

االسأأأأأأأأأتقرار اإقليمر وتقلب األوضأأأأأأأأأاو والضأأأأأأأأأع  الشأأأأأأأأأد د فر مياد ر عملياتها الخمسأأأأأأأأأة فر األردن ولبيان  
 والجمهورية العر ية السورية واألرض الفلسطييية المحتلةع

ت خطة تمر السأأأأأأأأأأالي دل  اال دلار“، التر اعليت عيها ددارة  -   17 كانون    28الواليات المتحدة فر  وُرِفضأأأأأأأأأأَ
  ( 7) وميظمة التعاون اإسأأأالمر  ( 6) ، مر قبل حكومة دولة فلسأأأطير ومفوضأأأية االتحاد األفريقر 2020الثانر/ يا ر 

ترفل حقوق   وجامعة الدول العر ية، دل  جانب حكومات اخر  رفضأأأأأأأأأتها بشأأأأأأأأأكل فردي، احتجاجا بلن الخطة ال 
الشأأأأعب الفلسأأأأطيير غير القابلة للتصأأأأرأ وال تحقق توافقًا دوليًا فر ا راء بشأأأألن حل عادل  تماشأأأأ  مع القانون  

اعليأأت حكومأأة دسأأأأأأأأأأأأأأرائيأأل نيتهأأا الأأدولر وقرارات األمم المتحأأدة  ات الصأأأأأأأأأأأأأألأأةع وعقأأب اإعالن عر الخطأأة، 
تمو / وليل، بما يشأأأأأأأأمل معظم غور األردن   1فر المائة مر األرض الفلسأأأأأأأأطييية المحتلة بحلول  30 ضأأأأأأأأم  فر 

تمو / وليل لم ترر الحكومة اإسرائيلية قد اتخمت   1مستوطية دسرائيلية غير قانونيةع دال انل فر   230 واكثر مر 
 ستيطانية وتدابير الضم بحكم الواقع قد استمرتع دجراء رسمر، وإن كانت األنشطة اال  اي 

(،  S/2020/596)انظر  2020حييران/ ونيأأل  24وخالل الميأأاقشأأأأأأأأأأأأأأأة التر اجرالأأا مجلس األمر فر  -   18
جة“ وحث دسأأأأأأأرائيل عل  وصأأأأأأأ  األمير العاي الحالة المتل مة فر األرض الفلسأأأأأأأطييية المحتلة بلنها تلحظة حر 

__________ 

والحكومات، موسأأأأأأأأأأأ  فقر محمد، رئيس مفوضأأأأأأأأأأأية االتحاد األفريقر، بيان فر الدورة العادية الثالثة والثالثير لمؤتمر ر سأأأأأأأأأأأاء الدول  (6) 
 ع2020شباط/فبرا ر  9ابابا،  اديس

فر ضأأوء دعالن اإدارة األمريكية عر طخطتها للسأأالين  ميظمة التعاون اإسأأالمر تتمسأأ  بقرارات األمم تميظمة التعاون اإسأأالمر،   (7) 
 ع2020كانون الثانر/ يا ر  29، “المتحدة والمبادرة العر ية للسالي

https://undocs.org/ar/S/2020/596
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التخلر عر خطل الضأأأأمع وحمر معظم اعضأأأأاء المجلس مر ان الضأأأأم سأأأأيشأأأأكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولرع  
وادان مجلس حقوق اإنسأأأأأان فر دورتل الثالثة واألر عير خطل الضأأأأأم اإسأأأأأرائيلية ودعا المفوضأأأأأة السأأأأأامية دل   

حييران/ ونيل، اصأأأأأأأأأأأدر المقرر الخاذ    16ع وفر 2021دعداد تقرير عر اثر الضأأأأأأأأأأأم، لتقديمل فر آ ار/مارس 
خبيرا آخر    47و    1967المعير بحالة حقوق اإنسأأأأأان فر األراضأأأأأر الفلسأأأأأطييية التر تحتلها دسأأأأأرائيل ميم عاي 

 كروا  يل ان ضأأأم األرض   ( 8) الخبراء المسأأأتقلير العاملير فر دطار نظاي األمم المتحدة لحقوق اإنسأأأان بياناً  مر 
،  1949آب/اغسأأأأأأأأأأأأأأطس  12نتهأأاكأأا خطيرا لميثأأاق األمم المتحأأدة واتفأأاقيأأات جيي  المؤرخأأة المحتلأأة يشأأأأأأأأأأأأأأكأأل ا 

ويتعأارض مع القأاعأدة األسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأيأة التر اكأدلأا مرارًا وتررارًا كأل مر مجلس األمر والجمعيأة العأامأة بعأدي جوا   
 االستيالء عل  األراضر عر طريق الحرب او القوةع 

يأادة الفلسأأأأأأأأأأأأأأطيييأة انهأا ال تعتبر نفسأأأأأأأأأأأأأأهأا مليمأة تبأاالتفأاقأات ، اعليأت الا2020ايأار/مأا و  19وفر  - 19
والتفأالمأات“ التر ُتبَري مع حكومتر الواليأات المتحأدة وإسأأأأأأأأأأأأأأرائيأل، او بألي التيامأات مبييأة عل  تلأ  التفأالمأات  
واالتفأاقأات، بمأا فيهأا تلأ  المتعلقأة بأاألمرع وكرر رئيس دولأة فلسأأأأأأأأأأأأأأطير، محمود عبأاس، الأدعوة دل  دجراء 

  شأأباط/ 11فر دطار دولر، التر وجهها للمرة األول  اثياء المياقشأأة التر اجرالا مجلس األمر فر  مفاوضأأات
(، بما يشأأأأأأأأمل توسأأأأأأأأيع المجموعة الر اعية، وتعهد بالعودة دل  المفاوضأأأأأأأأات دون  S/PV.8717فبرا ر )انظر 

مبادرات دبلوماسأية عدة، ميها مبادرات األمير العاي، تم او يجري االضأطالو بها لتهيئة شأروط مسأبقةع وثمة 
 الظروأ المالئمة لعقد مثل لما االجتماوع

، مر جانب قادة فر اورو ا، ميهم الممثل  (9)ويواجل الضأأأأأأم معارضأأأأأأة دولية وإقليمية واسأأأأأأعة اليطاق -   20
، وقادة مر مختل  انحاء العالم (10)رجية والسأأأأأأياسأأأأأأة األمييةالسأأأأأأامر لالتحاد األورو ر المعير بالشأأأأأأؤون الخا
(، وجأأأأأامعأأأأأة الأأأأأدول العر يأأأأأة A/74/926-S/2020/584العر ر، وميظمأأأأأة التعأأأأأاون اإسأأأأأأأأأأأأأأالمر )انظر 

(، وقأادة فر امريكأا  S/2020/341، وحركأة بلأدان عأدي االنحيأا  )انظر (A/74/835-S/2020/356 )انظر
اعرب اعضأأأأأأأاء وممثلون عر المجتمع المدنر اإسأأأأأأأرائيلر والفلسأأأأأأأطيير وميظمات ومراكي فرر   الالتيييةع كما

عارضتهم للضم، شلنهم فر  ل  شلن مئات األفراد المجال اإنسانر وعلماء قانون واكاديميون عر م تعمل فر
الوسأأأأل المهير وعالم الرياضأأأأة والفيون والثقافة، وممثلون نقابيون وسأأأأياسأأأأيون وناشأأأأطون فر مجال حقوق   فر

حييران/ ونيل  25اإنسأان، وقادة د ييون واعضأاء فر مجلس الحكماء وقيادات نسأائية فلسأطييية ودوليةع وفر 
ميظمة دعوية رسأأأالة دل  حكومة    20كونىرس الواليات المتحدة وما  ييد عل   ر، وجل عدة اعضأأأاء ف2020

ع وكشأفت اسأتطالعات راي (11)دسأرائيل،  دعونها فيها دل  تيحية خطل الضأم جانبًا والتفاوض مع الفلسأطيييير
 ع متعددة عر انقساي بير اإسرائيليير حول لمو المسللة ايضاً 

__________ 

خبراء مر األمم المتحدة يطالبون المجتمع الدولر بمسأأأأأأأاءلة دسأأأأأأأرائيل عر ضأأأأأأأّمها اجياء تحقوق اإنسأأأأأأأان،  مفوضأأأأأأأية األمم المتحدة ل (8) 
 ع2020حييران/ ونيل  16، “الضفة الىر ية الفلسطييية النتهاكها القانون الدولر مر

 (9) United Nations, Division for Palestinian Rights, “Bulletin on action by the United Nations system and 

intergovernmental organizations relevant to the question of Palestine”, vol. XLIII, No. 6 (June 2020)  نشأأأأرة( 
 ععر اإجراءات التر تتخملا ميظومة األمم المتحدة والميظمات الحكومية الدولية  ات الصلة بشلن قضية فلسطير(

مؤتمر و راء خارجية االتحاد األورو ر  ياقش عملية السأأأأأأالي فر الشأأأأأأرق تمعلومات المتعلقة بقضأأأأأأية فلسأأأأأأطير،  نظاي األمم المتحدة لل (10) 
 ع2020حييران/ ونيل  16، “األوسل )مقتطفات مر مؤتمر صحفر عقدو الممثل السامر بوريل(

نتييالو، رئيس و راء دسأأأأأأأرائيل، و ييامير غانتس، رئيس الو راء اعضأأأأأأأاء الرونىرس، الواليات المتحدة األمريكية، رسأأأأأأأالة دل  بييامير   (11) 
 ع2020حييران/ ونيل  25المياوب وو ير الدفاو، وغابرييل اشكيا ي، و ير الخارجية، 

https://undocs.org/ar/S/PV.8717
https://undocs.org/ar/A/74/926
https://undocs.org/ar/A/74/835
https://undocs.org/ar/S/2020/341
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، اعليت المحكمة الجيائية الدولية ان المعا ير القانونية التر 2019األول/ديسأأأأأأأأأمبر كانون  20وفر  - 21
يقتضأأأأأأأأأأأيها نظاي روما األسأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأر للمحكمة قد اسأأأأأأأأأأأتوفيت لفتم تحقيق فر جرائم الحرب  يما  تعلق بالحالة 

الدائرة فلسأأأأأأأأأأأأطير والجرائم الميعوي ارترابها فر األرض الفلسأأأأأأأأأأأأطييية المحتلةع وطلبت المدعية العامة مر  فر
التمهيدية األول  دصأدار قرار بشألن االختصأاذ فر ما  تعلق بيطاق االختصأاذ اإقليمر للمحكمة بموجب 

وسأأَتُبتُّ الدائرة التمهيدية فر لمو المسأأللة  ع(12)( )ا( مر نظاي روما األسأأاسأأر فر دولة فلسأأطير2) 12المادة 
 ع(13)فر الوقت المياسب

،  2020آ ار/مارس   5ع وفر 19- رير انتشأأارا غير مسأأبوق لمرض كوفيد وشأأهدت الفترة المشأأمولة بالتق  -   22
اعلر رئيس و راء دولة فلسأأأأأأأأأأأطير، محمد اشأأأأأأأأأأأتية، حالة الطوارك بعد ظهور اول حالة مؤكدةع وقد ادت التدابير  
الصأأأأارمة التر اتخمتها حكومة دولة فلسأأأأطير والفحوصأأأأات المكثفة التر اجرتها، اقترانا بالتيسأأأأيق مع السأأأألطات  

افادت  فر البداية فر األرض الفلسأأأأأأأأأأطييية المحتلةع وكما  19- سأأأأأأأأأأرائيلية، دل  احتواء انتشأأأأأأأأأأار فيروس كوفيد اإ 
حالة دصأأأابة   26  762آب/اغسأأأطس دل     27ميظمة الصأأأحة العالمية، فقد وصأأأل العدد اإجمالر للحاالت فر  

ة، مر بييهأا االنرمأا   حأالأة وفأاةع ونجمأت عر الجأائحأة تأداعيأات اجتمأاعيأة اقتصأأأأأأأأأأأأأأاديأة وخيمأ  152بأالعأدو  و 
فر المائة، والعي  ضأد األطفال، ولو اتجاو ُيشأاَلد   47االقتصأادي والعي  الجيسأانر، المي ُابِلغ بلنل  اد بيسأبة 

ايضأأأأا، للسأأأأ ، فر انحاء كثيرة مر العالمع وسأأأأيكون  ثار الجائحة فر الصأأأأحة العامة والصأأأأدمة السأأأألبية التر 
سأأأأطيير عواقب وخيمة عل  الرفاو العاي، والعمالة، والتماسأأأأ  االجتماعر،  اصأأأأابت االقتصأأأأاد ر اإسأأأأرائيلر والفل 

تمو / وليل، حمر الميسأق الخاذ لعملية    21واالسأتقرار المالر والمؤسأسأر فر األرض الفلسأطييية المحتلةع وفر 
ثر السأأأأالي فر الشأأأأرق األوسأأأأل مجلس األمر مر ان السأأأألطة الفلسأأأأطييية اوشأأأأكت عل  تاالنهيار التاي“ بسأأأأبب ا 

(، وإن كانت حكومة دولة فلسطير قد رفضت S/2020/736وخطل الضم اإسرائيلية المعلقة )انظر  19- كوفيد 
نيسأأأان/ابريل، دعا رئيس لجية االتصأأأال المخصأأأصأأأة لتيسأأأيق المسأأأاعدة الدولية المقدمة دل     3لما التقييمع وفر  

بلأدا مر البلأدان    25حييران/ ونيأل، تعهأد   2ير المأانحير الأدوليير دل  تقأديم دعم قوي، وفر الشأأأأأأأأأأأأأأعأب الفلسأأأأأأأأأأأأأأطي 
 دولتيرع  المانحة للجية االتصال بتهيئة الظروأ المواتية إيجاد حل مستداي قائم عل  وجود 

وواصأأأأأأأأأأأأأأأل المجتمع الأأدولر، ومر ضأأأأأأأأأأأأأأميأأل االتحأأاد األفريقر واالتحأأاد األورو ر وميظمأأة التعأأاون  - 23
سأأأأأأأالمر وجامعة الدول العر ية وحركة عدي االنحيا ، تلكيد دعمل لحقوق الشأأأأأأأعب الفلسأأأأأأأطيير غير القابلة اإ

التر اعترفت رسميا بدولة فلسطير    140للتصرأ وسعيل دل  دقامة دولتل ونيل سيادتل واستقالللع والبلدان الأأأأأأ 
ق ا راء الدولر بشأأأأألن لمو المسأأأأأللةع وفر  ومجموعة قرارات األمم المتحدة التر ُاتُِّخَمت حت  ا ن تجسأأأأأد تواف

والصير، التر تمثل اكبر تجمع فر الجمعية العامة،   77، تولت دولة فلسطير رئاسة مجموعة الأأأأأ 2019عاي 
مما  دل عل  قدرتها وكفاءتها عل  المشأأأأأأأأأأأاركة كعضأأأأأأأأأأأو شأأأأأأأأأأأرعر فر المجتمع الدولر، وتمسأأأأأأأأأأأكها بحقوقها  

 والتياماتها فر لما الصددع

، اعليت الواليات المتحدة انها توسأأأأأأأأأطت إبراي اتفاق بير دسأأأأأأأأأرائيل 2020آب/اغسأأأأأأأأأطس  13وفر  - 24
ع و موجأب االتفأاق، تتعهأد (14)واإمأارات العر يأة المتحأدة مر اجأل العمأل عل  التطبيع الرأامأل للعالقأات بييهمأا

__________ 

رار بشألن بيان المدعية العامة للمحكمة الجيائية الدولية، فاطو بيسأودا، بشألن اختتاي الدراسأة األّولية للحالة فر فلسأطير، واسأتصأدار ق (12) 
 ع2019كانون األول/ديسمبر  20نطاق االختصاذ اإقليمر للمحكمة، 

 ع2020، “الدراسة األّولية  دولة فلسطيرتالمحكمة الجيائية الدولية،  (13) 
 ع2020آب/اغسطس  13، “بيان مشترك بير الواليات المتحدة ودولة دسرائيل واإمارات العر ية المتحدةتالبيت األبي ،  (14) 

https://undocs.org/ar/S/2020/736
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صأأأأل الدول الثال  دسأأأأرائيل بلن تُتعلِّق دعالن السأأأأيادة “ عل  مياطق فر األرض الفلسأأأأطييية المحتلةع وسأأأأتوا
 جهودلا تللتوصل دل  حل عادل وشامل ودائم لليياو اإسرائيلر الفلسطيير“ع

ع واعرب بع  الشأأأركاء اإقليميير (15)ورفضأأأت دولة فلسأأأطير لما االتفاق وشأأأجبتل فر وقت الحق - 25
، 2020آب/اغسأأأأأأأأأأأأأطس   19عر قلقهم د اء اإجراءات االنفرادية التر اتخمتها اإمارات العر ية المتحدةع وفر 

اكد و ير خارجية المملرة العر ية السعودية ان بلدو يظل ملتيمًا بالسالي مع دسرائيل عل  اساس مبادرة السالي  
(ع واعرب األمير العأأأأاي عر املأأأأل فر ان  تيم A/56/1026-S/2002/932)انظر  2002العر يأأأأة لعأأأأاي 

االتفاق فرصأأأًة للقادة اإسأأأرائيليير والفلسأأأطيييير للعودة دل  التفاوض بشأأأكل مجد مر اجل تيفيم حل الدولتير،  
ع ورحبت عدة بلدان (16)نون الدولر واالتفاقات الثيائيةبما  تسأأأأأأأأأأق مع قرارات األمم المتحدة  ات الصأأأأأأأأأألة والقا

اورو ية و لدان عر ية اخر  بقرار دسأأأرائيل تعليق خطل الضأأأمع واعر ت دول اعضأأأاء اخر  مر افريايا وآسأأأيا  
وامريكا الالتييية عر قلقها بشأأأألن مد  اتسأأأأاق االتفاق مع االتفاقات العالمية واإقليمية السأأأأابقة، و شأأأألن عدي  

 لمشاركة الراملة للشعب الفلسطييرعتوخيل ا

 

  

__________ 

 ع2020آب/اغسطس  13، “بيان صادر عر الايادة الفلسطيييةتميظمة التحرير الفلسطييية، دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة،  (15) 
سأأأتيفان دوجاري ، المتحد  باسأأأم األمير العاي، بيان ميسأأأوب دل  المتحد  باسأأأم األمير العاي بشأأألن اإعالن عر اتفاق بير دسأأأرائيل  (16) 

 ع2020آب/اغسطس  13المتحدة، واإمارات العر ية 

https://undocs.org/ar/A/56/1026
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 الفصل الثةلث 
 والي  اللجن    

 
انشأأأأأأأئت اللجية المعيية بممارسأأأأأأأة الشأأأأأأأعب الفلسأأأأأأأطيير لحقوقل غير القابلة للتصأأأأأأأرأ بموجب قرار   - 26

وانيطت بها مهمة التوصأأية ببرنامج   1975تشأأرير الثانر/نوفمبر  10( المؤرخ 30-)د  3376الجمعية العامة 
دل  تمكير الشعب الفلسطيير مر ممارسة حقوقل غير القابلة للتصأأأأأأرأ فر تقرير المصير، واالستقالل   رمر 

ّردوا ميها، عل  اليحو المي اعترفت بل الجمعية   والسأأأأأأأأأأيادة الوطييير، والعودة دل  الديار والممتلرات التر شأأأأأأأأأأُ
والية اللجية تطورًا كبيرًا عل   ع وشأأأأأأأهدت 1974تشأأأأأأأرير الثانر/نوفمبر  22( المؤرخ 29-)د  3236قرارلا  فر
السأأأأيير لتشأأأأمل الدعوة عل  نطاق اوسأأأأع دل  تمكير الشأأأأعب الفلسأأأأطيير مر ممارسأأأأة حقوقل غير القابلة  مر

للتصأأرأ وحشأأد المسأأاعدة فر لما الشأألنع ويمكر االطالو عل  مييد مر المعلومات عر اللجية عل  الموقع  
 (عwww.un.org/unispalر األمانة العامة )الشبكر المي تتعهدو شعبة حقوق الفلسطيييير ف

(، وطلبت  74/10، جددت الجمعية العامة والية اللجية )القرار 2019كانون األول/ديسأأأمبر  3وفر  - 27
بأأة حقوق الفلسأأأأأأأأأأأأأأطيييير بأأالموارد الال مأأة لتيفيأأم برنأأامج عملهأأا  دل  األمير العأأاي ان  واصأأأأأأأأأأأأأأأل تيويأأد شأأأأأأأأأأأأأأع

( ومواصأأأأأألة البرنامج اإعالمر الخاذ المي تضأأأأأأطلع بل ددارة التواصأأأأأأل العالمر فر األمانة 74/12 )القرار
المعيون تتسأوية قضأية ، 74/11(ع واتخمت الجمعية ايضأًا القرار 74/13العامة بشألن قضأية فلسأطير )القرار 

فلسأأأأأأطير بالوسأأأأأأائل السأأأأأألمية“، المي اكدت  يل مر جد د الموق  الدولر المي يحظ  بشأأأأأأبل توافق فر ا راء 
 بشلن عياصر الحل العادل والدائم والشاملع

وتتوافق اعمأأال اللجيأأة توافقأأًا تأأامأأًا مع قرارات الهيئأأات الحكوميأأة الأأدوليأأة الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيأأة التأأابعأأة للمم  - 28
دة، مثل الجمعية العامة، ومجلس األمر، والمجلس االقتصأأأأأأأأأأأأادي واالجتماعر، ومع اعمال األمير العاي  المتح

والبرامج والصأأأأأأياد ق والوكاالت المتخصأأأأأأصأأأأأأة التابعة لميظومة األمم المتحدة، التر تتعاون معها اللجية عل   
 نطاق واسعع

 
  

http://www.un.org/unispal
https://undocs.org/ar/A/RES/74/10
https://undocs.org/ar/A/RES/74/10
https://undocs.org/ar/A/RES/74/12
https://undocs.org/ar/A/RES/74/12
https://undocs.org/ar/A/RES/74/13
https://undocs.org/ar/A/RES/74/13
https://undocs.org/ar/A/RES/74/11
https://undocs.org/ar/A/RES/74/11
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 الفصل الرامع 
 تنظةم األعمةل   

 
 ء المكت عضوي  اللجن  وأعضة - ألف 

دولة عضأأأأأأأأوًا تمّثل مختل  المجموعات اإقليمية وتؤيد التوافق الدولر فر ا راء    25تتلل  اللجية مر  -   29
بشأأألن حل الدولتير، ولر  افىانسأأأتان وإكوادور وإندونيسأأأيا و اكسأأأتان ودولة بوليضيا المتعددة القوميات و يالروس  

وجيوب افريايا والسأأأأأأيىال وسأأأأأأيراليون و يانا وغيييا وجمهورية  وتركيا وتونس وجمهورية الو الديمقراطية الشأأأأأأعبية 
 والهيدع  فييويال البوليفارية وقبرذ وكو ا ومالطة ومالر وماليييا ومدغشقر وناميبيا ونيجيريا ونيكاراغوا 

والجهات األر ع والعشأرون التر تحضأر جلسأات اللجية بصأفة مراقب لر  األردن واإمارات العر ية  - 30
 لىاريا و يىالديش والجيائر والجمهورية العر ية السأأأأأأأأورية وسأأأأأأأأري النرا والصأأأأأأأأير والعراق وفييت ناي المتحدة و 

وقطر والرويت ولبيان وليبيا ومصأأأأأأأأر والمىرب والمملرة العر ية السأأأأأأأأعودية وموريتانيا والييجر واليمر، وكمل   
 إسالمرعدولة فلسطير واالتحاد األفريقر وجامعة الدول العر ية وميظمة التعاون ا

وُييتخب اعضأأأأأأاء مكتب اللجية كل عاي مر بير الممثلير الدائمير للدول األعضأأأأأأاء فر اللجيةع وقد  - 31
برئاسأأأأأأأأأأأة األمير العاي، بصأأأأأأأأأأأفتهم    2020شأأأأأأأأأأأباط/فبرا ر  4المعقودة فر  399انتخبت اللجية، فر جلسأأأأأأأأأأأتها 

لضيا رودريىيي اباسأكال )كو ا(، وديان  الشأخصأية، شأيخ نيانغ )السأيىال( رئيسأا؛ واد ال را  )افىانسأتان(، وآنا سأي
تريانسأياو دجانر )دندونيسأيا(، ونيفيل ميلفر غيرتيي )ناميبيا(، وخايمل كاسأتيو درميدا )نيكاراغوا(، نوابا للرئيس 

ع وانُتخبت اد ال را  )افىانسأأأأأأأأتان( ايضأأأأأأأأًا مقررة بالييابةع ووفقًا للممارسأأأأأأأأة المتبعة، تشأأأأأأأأارك دولة 2020لعاي 
 ال اللجية والمكتب بصفة مراقبعفلسطير فر اعم

ويضأأأطلع مكتب اللجية بلعمالها اليوميةع ويمثل اعضأأأاء المكتب اللجية فر جميع المؤتمرات الدولية التر   -   32
تيظمها اللجية، بسأأأأأأبل ميها تولر رئاسأأأأأأة دورات المؤتمرات وإدارة اليقا  فيها، وفر جميع  يارات الوفودع ويعقدون،  

 ل  يارات الوفود، اجتماعات مع كبار المسؤولير مر مختل  البلدان المضيفةع عل  لامش المؤتمرات وخال 

وقد داب اعضاء اللجية والمراقبون فيها عل  الدفاو بيشاط عر حقوق الشعب الفلسطيير، بما فر  ل    -   33
ية،  داخل مجلس األمرع وفر الوقت الحالر، يضأأأم مجلس األمر بير اعضأأأائل الميتخبير ثالثة مر اعضأأأاء اللج 

 دندونيسيا وتونس وجيوب افريايا، واثيير مر المراقبير فيها، الييجر وفييت نايع 
 

 الم ة ك  في أعمةل اللجن  - مةء 
عل  غرار السأأأأأيوات السأأأأأابقة، اكدت اللجية مجددًا ان باب المشأأأأأاركة فر اعمالها مفتو  اماي جميع   - 34

لمراقبير فيهاع وتشأأارك فر انشأأطة اللجية بانتظاي  مر  رغب فر  ل  مر الدول األعضأأاء فر األمم المتحدة وا
 ميظمات المجتمع المدنر، بما فيها ميظمات مر دسرائيلع
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 الفصل الخةمس 
عب  ققوق الفلسةطينيين وفقةل لقرا ا الجمعة     اإلجراءات التي اتخذتهة اللجن  وشةع

 12/ 74  و  10/ 74النةم  
 

 مقدم  - ألف 
ة فرعيأة تأابعأة للجمعيأة العأامأة، بوال تهأا المتمثلأة تسأأأأأأأأأأأأأأترشأأأأأأأأأأأأأأد اللجيأة فر تيفيأم برنأامج عملهأا، كهيئأ  - 35
تعييي دعمال حقوق الشأأأأأأأأأأعب الفلسأأأأأأأأأأطيير غير القابلة للتصأأأأأأأأأأرأ ودعم التوصأأأأأأأأأأل دون تلخير دل  دنهاء  فر

ع 1967وحأل الأدولتير عل  اسأأأأأأأأأأأأأأأاس خطوط مأا قبأل عأاي  1967االحتالل اإسأأأأأأأأأأأأأأرائيلر الأمي بأدا فر عأاي 
ا مع قرارات مجلس األمر والجمعية العامة بشأأأأأأألن قضأأأأأأأية فلسأأأأأأأطير؛  اعمالها وانشأأأأأأأطتها متوافقة تمام ان كما

والخطة المتعلقة بالمراة والسأأأأأأأأأأأأالي واألمر؛ و رنامج فريق األمم المتحدة القطري؛ والقانون الدولر، بما فر  ل   
  القانون اإنسأأأأأانر؛ وُاطر حقوق اإنسأأأأأان مثل اإعالن العالمر لحقوق اإنسأأأأأان والعهد ر الدوليير الخاصأأأأأير
بحقوق اإنسأأان؛ ومؤخرا بللداأ التيمية المسأأتدامة وتحايقها مر قَبل دولة فلسأأطيرع وقد عدلت اللجية، عل   

 ا نت بل الجمعية العامة، برنامج عملها المعتمد فر ضوء التطوراتع نحو ما

لميا  وقد بملت اللجية، متبعة نهجا  ركي عل  الحقوق، كل جهد ممكر لدعم الحقوق المعترأ بها عا - 36
لشأعب محتل، وحقوق جميع الدول والشأعوب فر العيش فر سأالي وامرع وتحايقا لتل  الىاية، تواصألت اللجية 
مع األوسأأأأأأاط الدبلوماسأأأأأأية بشأأأأأألن قضأأأأأأية فلسأأأأأأطير مر خالل عمليات حكومية دولية رسأأأأأأمية وغير رسأأأأأأمية؛ 

ل  مؤتمرات واجتماعات،  واالسأأأأأأتعانة بمسأأأأأأاعر األمير العاي الحميدة؛ وتيظيم انشأأأأأأطة توعية عامة انطوت ع
وحلقات نقا  ومشأأأأأأأأأاركة وسأأأأأأأأأائل اإعالي، بما فر  ل  وسأأأأأأأأأائل التواصأأأأأأأأأل االجتماعر؛ وتعييي الشأأأأأأأأأراكات  

الحكومأات والهيئأات المعييأة فر ميظومأة األمم المتحأدة، والميظمأات الحكوميأة الأدوليأة والهيئأات اإقليميأة  مع
 المستقبليةع وميظمات المجتمع المدنر؛ و ياء قدرات دولة فلسطير

وما ترتب عليها مر دغالق، حولت اللجية اجتماعاتها وانشأأأأأأأأأأأطتها دل   19-و سأأأأأأأأأأأبب جائحة كوفيد - 37
، باسأأأأتخداي مجموعة متيوعة مر الميصأأأأات، تمشأأأأيًا  2020مياسأأأأبات عل  اإنترنت، ابتداء مر نيسأأأأان/ابريل 

 وال تهاع، مر اجل ضمان االستمرارية فر تيفيم 74/544مقرر الجمعية العامة  مع
 

 تنبئ  األواةط الدبلومةاة  - مةء 
واصأأأألت اللجية، مر خالل انخراطها الدبلوماسأأأأر مع البعثات الدائمة فر نيويورك وفر جميع انحاء  - 38

العالم، تعبئة المجتمع الدولر لدعم تحقيق حل الدولتير والتوصل دل  حل عادل وشامل ودائم لقضية فلسطير  
 لقانون الدولر وقرارات األمم المتحدة  ات الصلةعبجميع جوانبها عل  اساس ا

وخالل الفترة المشأأأأأأمولة بالتقرير، عقدت اللجية سأأأأأأبعة اجتماعات فر مقر األمم المتحدة )ار ع ميها  - 39
عل  اإنترنت(، مر بييها اجتماو خاذ لالحتفال باليوي الدولر للتضأأأأأأأأأامر مع الشأأأأأأأأأعب الفلسأأأأأأأأأطيير )انظر  

ما عقدت ثمانية مر اجتماعات المكتب، بما فر  ل  مع ضأأيوأ خاصأأير ومقدمر  ادناو(ع ك  58-54الفقرات 
 دحاطات، والمعتر  السيوي ألعضاء المكتبع

، وقبل انعقاد حلقة دراسأأأأأأأأأية قانونية نظمتها اللجية فر غالواي  2019تشأأأأأأأأأرير األول/اكتو ر  3وفر  - 40
لجية فر دبلر مع نائب رئيس الو راء وو ير  ادناو(، اجتمع وفد مر اللجية برئاسأأأأأأأأأأأأأة رئيس ال  77)انظر الفقرة 
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الخارجية والدفاو فر ا رليدا، سأايمون كوفير، لمياقشأة الحالة فر األرض الفلسأطييية المحتلة، بما فيها القدس  
الشأأأأأأأأرقيةع واكد السأأأأأأأأيد كوفير للوفد اسأأأأأأأأتمرار تعاون بلدو ودعمل لحقوق الفلسأأأأأأأأطيييير والتوصأأأأأأأأل دل  ديجاد 

 التر تتصدر جدول اعمال السياسة الخارجية أل رليداع عادل لقضية فلسطير، حل

، اقرت اللجية ار عة مشأأأأأأأأأأاريع قرارات لتقديمها دل  الجمعية 2019تشأأأأأأأأأأرير الثانر/نوفمبر  20وفر  - 41
العامةع وتعلقت مشأأأأأاريع القرارات بوالية اللجية ووالية شأأأأأعبة حقوق الفلسأأأأأطيييير، والتسأأأأأوية السأأأأألمية لقضأأأأأية 

اإعالمر الخاذ المي تضأطلع بل ددارة التواصأل العالمر فر األمانة العامة بشألن قضأية  فلسأطير، والبرنامج
كانون األول/ديسأأأأأأأأمبر، اعتمدت الجمعية العامة، التر كان معروضأأأأأأأأا عليها تقرير اللجية  3فلسأأأأأأأأطيرع وفر 

(A/74/35 مشاريع القرارات ،)(ع74/13 و 74/12 و 74/11 و 74/10 األر عة )القرارات 

)انظر    2020اعضأأأأأأأأأاء مكتبها لعاي    2020شأأأأأأأأأباط/فبرا ر    4انتخبت اللجية فر جلسأأأأأأأأأتها المعقودة فر  و  - 42
 (ع A/AC.183/2020/1)   2020اعالو(ع وفر الجلسة نفسها، اعتمدت اللجية رسميا برنامج عملها لعاي    31 الفقرة 

ا ر، نّظمت اللجية، مر خالل شأأأأأعبة حقوق الفلسأأأأأطيييير، جلسأأأأأة اإحاطة التر شأأأأأباط/فبر  24وفر  - 43
تعقدلا سأأأأيويا، والتر كان باب المشأأأأاركة فيها مفتوحا اماي جميع البعثات الدائمة لد  األمم المتحدة، لتعري  

اركًا،  مشأأأأأأأأأأأأ  35الميدو ير بوالية اللجية و رنامج عملهاع وحضأأأأأأأأأأأأر الجلسأأأأأأأأأأأأة اإعالمية والتفاعلية ما مجموعل 
فيهم اعضأاء فر مجلس األمرع كما قدمت ددارة التواصأل العالمر عرضأا عر البرنامج اإعالمر الخاذ   بما

 بشلن قضية فلسطيرع

شأأأأأأأأأأأأأأبأأأاط/فبرا ر   28وعل  لأأأامش المؤتمر الأأأدولر المعير بقضأأأأأأأأأأأأأأيأأأة فلسأأأأأأأأأأأأأأطير، الأأأمي عقأأأد فر  - 44
ادناو(،    59سأأأأطيير“ )انظر الفقرة كوااللمبور، حول موضأأأأوو تدعم جيوب شأأأأرق آسأأأأيا لحقوق الشأأأأعب الفل فر

التق  وفد اللجية بشأأأأأأخصأأأأأأيات ميها رئيس و راء ماليييا آنماك، مهاتير بر محمد، المي اكد مجددا التياي بلدو 
بدعم قضأأية الشأأعب الفلسأأطيير وإيجاد حل عادل لقضأأية فلسأأطير بما  تماشأأ  مع حل الدولتير عل  اسأأاس  

 ع1967حدود ما قبل عاي 

آ ار/مأأأأارس،  ار وفأأأأد مر اللجيأأأأة نيودلهر والتق  بممثلير عر الحكومأأأأة واألحياب  3و  2وفر  - 45
السأأأأأأياسأأأأأأية ومراكي الفررع وناقش الوفد تداعيات الخطة التر اقترحتها الواليات المتحدة والدور الحاسأأأأأأم للهيد،  

األمر  كعضأأو فر اللجية  ات عالقات جيدة مع كل مر دسأأرائيل ودولة فلسأأطير وعضأأو غير دائم فر مجلس 
 ، مر حيث المسالمة فر ديجاد حل عادل وسلمر ودائم لليياو اإسرائيلر الفلسطييرع2022-2021للفترة 

ايار/ما و، اصأأأأأأأدرت اللجية بيانا حمرت  يل مر ان اليية المعلية إسأأأأأأأرائيل فر ضأأأأأأأم اجياء  5وفر  - 46
وال سأأأأأأأأأأأأأيما مجلس األمر، دل  األرض الفلسأأأأأأأأأأأأأطييية المحتلة تهدد حل الدولتير، ودعت المجتمع الدولر،  مر

 ع(17)تحمل مسؤولياتل واتخا  دجراءات عاجلة للتصدي لخطر الضم

ايار/ما و، اسأأأأأأأأأتمعت اللجية دل  دحاطة قدمها   18المعقودة عل  اإنترنت فر   400وفر جلسأأأأأأأأأتها  - 47
رئيس و راء دولة فلسأأأأأأطير، المي اسأأأأأأهب فر شأأأأأأر  الخطوات التر  يبىر لحكومتل والمجتمع الدولر اتخا لا  

ر واالقتصأأأأأأادي مر اجل دعم حل الدولتيرع ودعا رئيس الو راء المجتمع الدولر دل  اسأأأأأأتخداي ثقلل السأأأأأأياسأأأأأأ 
__________ 

 (17) United Nations, “Israel’s planned annexation of occupied territory threatens two-state solution, Palestinian 

rights committee warns, urges global community to counter threat”, press release, 5 May 2020   تحمر اللجية(
األراضأأأأر المحتلة لو تهد د لحل الدولتير، وتدعو المجتمع الدولر   المعيية بحقوق الفلسأأأأطيييير مر ان دعالن دسأأأأرائيل نيتها فر ضأأأأم

 لخطر الضم(ع دل  التصدي

https://undocs.org/ar/A/74/35
https://undocs.org/ar/A/RES/74/10
https://undocs.org/ar/A/RES/74/10
https://undocs.org/ar/A/RES/74/11
https://undocs.org/ar/A/RES/74/11
https://undocs.org/ar/A/RES/74/12
https://undocs.org/ar/A/RES/74/12
https://undocs.org/ar/A/RES/74/13
https://undocs.org/ar/A/RES/74/13
https://undocs.org/ar/A/AC.183/2020/1


 A/75/35 

 

20-11092 16/27 

 

إنقا  حل الدولتير وميع دسرائيل مر تيفيم خطل الضمع وتضميت اإحاطة ايضًا معلومات مسترملة عر اثر  
 فر فلسطيرع 19-كوفيد

تمو / وليل، دعا اعضأأأأأأاء اللجية دل  مواصأأأأأألة   14المعقودة عل  اإنترنت فر   401وفر جلسأأأأأأتها  - 48
مع ألجياء مر األرض الفلسأأطييية المحتلة، ألنل يمثل تهد دا ممارسأأة الضأأىل الدولر لوق  ضأأم دسأأرائيل المي 
، ومر شأأأأأأأألنل، فر حال تيفيمو، ان  يته  القانون الدولر  1967لحل الدولتير عل  اسأأأأأأأأاس حدود ما قبل عاي 

وقرارات األمم المتحدة انتهاكا صأأأأأأأأأأأأأأارخا، وان يقوض مصأأأأأأأأأأأأأأداقية األمم المتحدة، ويييد مر معاناة الشأأأأأأأأأأأأأأعب  
 ، ويقوض آفاق التوصل دل  حل عادل ودائمع19-رر بشدة بالفعل جراء جائحة كوفيدالفلسطيير، المتض

تمو / وليل، عقد المكتب اجتماعل السأيوي مع األمير العاي، المي حدد ر يتل بشألن قضأية  16وفر  - 49
مبدئر فلسأأطير والجهود الال مة السأأتئياأ الحوار فر دطار دولرع واعرب الرئيس عر تقد ر اللجية للموق  ال

حييران/ ونيل، ودعا دل  مواصأألة    24المي اعرب عيل األمير العاي فر الجلسأأة التر عقدلا مجلس األمر فر 
ممارسأأأأأة الضأأأأأىل الدولر لوق  ضأأأأأم دسأأأأأرائيل ألجياء مر األرض الفلسأأأأأطييية المحتلةع وجر  التشأأأأأد د عل   

 ضرورة المساءلةع

لسأأادس لمياقشأأة األنشأأطة المقررة للفترة المتباية تمو / وليل، عقد المكتب معترفل السأأيوي ا 22وفر  - 50
ع ووافق المكتأب عل  دعم جهود األمم المتحأدة وغيرلأا مر الجهود الراميأة دل  2021ولعأاي  2020مر عأاي 

الخروج مر المل ق الحالر؛ وترثي  التواصأأأأل مع الشأأأأركاء الرئيسأأأأيير ومواصأأأألة تريي  اسأأأأاليب عمل اللجية 
ع وُابلىت اللجية 2021ض المكتب ايضأأأأأأأأا المييانية البرنامجية المقترحة لعاي ع واسأأأأأأأأتعر 19-سأأأأأأأأياق كوفيد فر

 بالقرارات المتخمة فر المعتر ع

وتم اإدالء ببيانات اماي مجلس األمر او تقديمها دليل باسأأأأم اللجية فر سأأأأياق مياقشأأأأاتل الفصأأأألية بشأأأألن   -   51
كانون    21  و   2019ر األول/اكتو ر  تشأأأأأأأأأري   28الحالة فر الشأأأأأأأأأرق األوسأأأأأأأأأل بما فر  ل  قضأأأأأأأأأية فلسأأأأأأأأأطير، فر  

  S/2020/341 و   S/PV.8706  و   S/PV.8648)انظر    2020تمو / وليل    21نيسان/ابريل و    23الثانر/ يا ر و  
(ع وفر تل  البيانات، سأأأأأأأأأأأألطت اللجية الضأأأأأأأأأأأأوء عل  الحالة المتدلورة فر األرض الفلسأأأأأأأأأأأأطييية  S/2020/736 و 

المحتلة، ودعت دل  وق  السأأأأياسأأأأات والممارسأأأأات غير القانونية التر تتبعها دسأأأأرائيل، السأأأألطة القائمة باالحتالل،  
ولفتت االنتباو دل  انشأأأأأأأأطتها وتوصأأأأأأأأياتها الرئيسأأأأأأأأيةع كما ناشأأأأأأأأدت مجلس األمر اتخا  اإجراءات المياسأأأأأأأأبة التر  

 شلنها ان تؤدي دل  تسوية عادلة وشاملة وسلمية لليياو وفقا للقانون الدولر وقرارات األمم المتحدة  ات الصلةع  مر 

 
 التوعة  مقضة  فلسطين - جةم 

ل  التوعية بالحالة السأياسأية وحالة حقوق اإنسأان والحالة اإنسأانية فر األرض لقد عملت اللجية ع - 52
الفلسأأأطييية المحتلة، بما فر  ل  حالة المراة الفلسأأأطييية، مر خالل تيسأأأير اإحاطات المسأأأترملة التر يقدمها  

اء المياسأأأأأأأأبات  الخبراء وعمليات تبادل األفرار بشأأأأأأأألن مسأأأأأأأأائل محددة خالل اجتماعات اللجية فر المقر، واثي
الجانبية، والمؤتمرات الدولية، و يارات وفود اللجية، وكمل  مر خالل تو يع الميشأورات ونشأر المعلومات ومر  

 خالل الموقع الشبكر للجيةع ويمكر االطالو عل  تفاصيل كل نشاط مر األنشطة عل  الموقع الشبكرع

اصأأأأأأأأأل االجتماعر ليشأأأأأأأأأر المعلومات  وحافظت اللجية عل  وجود واسأأأأأأأأأع اليطاق عل  وسأأأأأأأأأائل التو  - 53
قضأأأأأأأية فلسأأأأأأأطيرع وخالل الفترة المشأأأأأأأمولة بالتقرير، سأأأأأأأّجلت حسأأأأأأأابات اللجية عل   يسأأأأأأأبوك ويوتيوب  عر

وإنسأأأأأتاغراي وتويتر نموا مطردا فر عدد اليوارع وُتبث بانتظاي جميع المياسأأأأأبات التر تيظمها اللجية، بما فيها  
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اإنترنت وعبر صأأأأأأأأأأأأأأفحأاتها عل    تلأ  التر تعقأد عل  اإنترنت، عر طريق قيأاة األمم المتحأدة التلفييونيأة عبر
وسأأأأأأائل التواصأأأأأأل االجتماعر، حيث ان كل مياسأأأأأأبة تسأأأأأأتقطب آالأ المشأأأأأأالد ر، مما اسأأأأأأفر عما مجموعل  

(ع واسأأأأأأأأأأأأأأفرت لأمو الجهود عر  يأادة التفأاعأل  45)انظر الفقرة  2020مشأأأأأأأأأأأأأأأالأدة ميأم آ ار/مأارس  57 484
داد المتابعير عبر  يسأأأأأبوك وإنسأأأأأتاغراي  الجمهور، وتوسأأأأأيع نطاق التواصأأأأأل مع جمالير جد دة، و يادة اع مع

وتويتر ويوتيوبع و اإضأأافة دل  اللىة اإنرلييية، تيشأأر اللجية ايضأأًا بصأأورة متيا دة مواد باللىة العر ية عل   
 موقعها الشبكر وقيواتها عل  وسائل التواصل االجتماعرع

تشأأرير الثانر/نوفمبر،    27ل فر وشأأهد اليوي الدولر للتضأأامر مع الشأأعب الفلسأأطيير، المي احُتفل ب - 54
بوصأأأفل المياسأأأبة الرئيسأأأية التر تيظمها اللجية مر اجل التوعية، تجليا بالرا لدعم وتضأأأامر الدول األعضأأأاء  

 والمجتمع المدنر والجمهورع

وفر االجتماو الخاذ المي عقدتل اللجية فر  ل  اليوي، ادل  رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس  - 55
  ر العأاي ببيأانأاتع وكأان مر بير المترلمير ا خرير رئيس اللجيأة الخأاصأأأأأأأأأأأأأأة المعييأة بأالتحقيق فراألمر واألمي

الممارسأأأات اإسأأأرائيلية التر تمس حقوق اإنسأأأان للشأأأعب الفلسأأأطيير وغيرو مر السأأأكان العرب فر األراضأأأر 
التعاون اإسأأالمر وحركة  المحتلة، والممثلون ر يعو المسأأتو  لالتحاد األفريقر وجامعة الدول العر ية وميظمة

رئيسأأا    19بلدان عدي االنحيا  والمراقب الدائم لدولة فلسأأطير لد  األمم المتحدةع ووردت رسأأائل تضأأامر مر 
 مر ر ساء الدول، وستة ر ساء حكومات، وثمانية و راء خارجية وغيرلم وُنشرت عل  الموقع الشبكر للجيةع

ثأابأت إعمأال حقوق الشأأأأأأأأأأأأأأعأب الفلسأأأأأأأأأأأأأأطيير غير القأابلأة وقأد اعرب جميع المترلمير عر دعمهم ال - 56
للتصأأأأأأأأأأأأأأرأ والأأابوا بأأالمجتمع الأأدولر ان يعمأأل عل  تحقيق  لأأ  الهأأدأع واكأأد كثيرون الحأأاجأأة الملحأأة دل  

عاجل ومسأأأأأؤولية قادة العالم عر وضأأأأأع قضأأأأأية فلسأأأأأطير فر صأأأأأدارة األولويات، مشأأأأأدد ر عل  األلمية   حل
 ي واالستقرار اإقليميير والعالمييرعالمحورية لحل عادل باليسبة دل  السال

وكما درجت العادة، ُنسأأأقت مياسأأأبات مماثلة احتفاال باليوي الدولر للتضأأأامر مع الشأأأعب الفلسأأأطيير  - 57
فر مكأاتأب األمم المتحأدة فر جيي  وفيييأا ونيرو رع وُادلر ببيأان كأل مر رئيس اللجيأة واألمير العأاي فر تلأ  

تحدة عل  اعل  المسأأأأأأأأأأأتوياتع وحضأأأأأأأأأأأر االحتفاالت ممثلو الدول األعضأأأأأأأأأأأاء  المياسأأأأأأأأأأأبات، وُمثلت األمم الم
اللجية والمراقبير فيها ودول اعضأأأأاء اخر ، الم ر اعر وا عر تضأأأأاميهم مع الشأأأأعب الفلسأأأأطيير وتل يدلم   فر

 لحل الدولتيرع وصدرت رسالة مر األمير العاي بجميع اللىات الرسمية الستع

لمي نظمتل اللجية بمياسأأأأأأأأأبة اليوي الدولر للتضأأأأأأأأأامر مع الشأأأأأأأأأعب  وكان عيوان المعرض السأأأأأأأأأيوي ا - 58
اكثر قضأأأأية  -الفلسأأأأطيير، بالتعاون مع البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسأأأأطير لد  األمم المتحدة، تفلسأأأأطير 

كأأأانون   6دل   2019تشأأأأأأأأأأأأأأرير الثأأأانر/نوفمبر  26وطييأأأة  ات ُبعأأأد عأأأالمر“ع وُاقيم المعرض فر الفترة مر 
فر بهو اليوار فر المقرع وسأأأأأأأأألل الضأأأأأأأأأوء عل  دعاة وناشأأأأأأأأأطير مر مجموعة واسأأأأأأأأأعة    2020 الثانر/ يا ر

التخصأأأصأأأات، بما شأأأمل اليعماء السأأأياسأأأيير والد ييير والدبلوماسأأأيير والفيانير والرياضأأأيير الم ر اعر وا،   مر
 خالل اقوالهم وافعالهم، عر تضاميهم مع الشعب الفلسطييرع مر

لمعير بقضأية فلسأطير حول موضأوو تدعم جيوب شأرق آسأيا لحقوق الشأعب وُعقد المؤتمر الدولر ا - 59
شأباط/فبرا ر بالتعاون مع حكومة ماليييا ومؤسأسأة بيردانا للسأالي    29و   28الفلسأطيير“ فر كوااللمبور  ومر 

العالمرع وشأأأارك فر لمو المياسأأأبة خبراء فلسأأأطيييون ودوليون، فضأأأال عر جهات فاعلة فر المجتمع المدنر 
وب شأأأأأأرق آسأأأأأأيا، دعما إعمال حقوق الشأأأأأأعب الفلسأأأأأأطيير غير القابلة للتصأأأأأأرأع والق  رئيس و راء  فر جي
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ماليييا آنماك، مهاتير محمد، الرلمة الرئيسأأأيةع وابر  المترلمون اليشأأأاط الميال  لالحتالل اإسأأأرائيلر وحثوا  
والقانون الدولر تجاو الشأأأأأأأأأأأأأأعب  األمم المتحدة والدول األعضأأأأأأأأأأأأأأاء فيها عل  الوفاء بالتياماتها بموجب الميثاق 

 الفلسطيير، بسبل مر بييها فرض جياءات عل  دسرائيلع

نيسأأأأأأأأأأأأأان/ابريل، عقد مكتب اللجية مياسأأأأأأأأأأأأأبة عامة عل  اإنترنت مع مد ر عمليات األونروا    14وفر  - 60
ر  فر غية وسأأأأبل التخضي  مر تلثيرلا عل  الالجئي  19- غية، ماتياس شأأأأمالر، حول موضأأأأوو تجائحة كوفيد  فر 

  ، 19- الفلسأطيييير“ع وتياولت المياسأبة التطورات فر قطاو غية المحتل، واسأتعداد القطاو للتصأدي لجائحة كوفيد 
والمسأأأأأأأأاعدة المقدمة دل  الالجئير الفلسأأأأأأأأطيييير فر القطاو مر خالل األونروا، والحاجة دل  اسأأأأأأأأتمرار العيي 

 الطاركعالدولر عل  دعم الوكالة، بما فر  ل  عر طريق مدلا بالتمويل 

نيسأأأان/ابريل، اجرت اللجية محادثة دلرترونية مع ممثلر المجتمع المدنر الفلسأأأطيير حول  21وفر  - 61
القدرة الوطيية عل  الصأأمود والدعم الدولر“ع وابر ت المياسأأبة  –تحت االحتالل  19-موضأأوو تجائحة كوفيد

جائحة   بما فيها القدس الشرقية، وفر غية معالريضية التر  تعامل بها السكان الفلسطيييون فر الضفة الىر ية،  
 فر ظل االحتالل المستمر وحالة عدي اليقير السياسر فر دسرائيل والتهد دات بالضمع 19-كوفيد

حييران/ ونيل حول موضوو    4وُعقد ميتد  األمم المتحدة المعير بقضية فلسطير عل  اإنترنت فر   - 62
ي“، وقاي المتحدثون البار ون، مر بييهم حيان عشأأراوي، عضأأوة  تقضأأية فلسأأطير  تهد دات الضأأم وآفاق السأأال

اللجية التيفيمية لميظمة التحرير الفلسأأأأأطييية وعضأأأأأوة سأأأأأابقة فر الوفد الفلسأأأأأطيير المفاوض؛ ويوسأأأأأر بيلير،  
؛ وجيمس  غبر، مؤسس ورئيس المعهد  1993و ير دسرائيلر سابق ومشارك فر مفاوضات اتفاق اوسلو لعاي 

كر، بتوعية الدول األعضأأأأأأأاء والمجتمع المدنر بالخطر الوشأأأأأأأي  المي تشأأأأأأأكلل خطل دسأأأأأأأرائيل العر ر األمري
القانونية لضأم مياطق فر الضأفة الىر ية المحتلة وما  ترتب عليها مر تداعيات خطيرة فر حال تيفيملاع   غير

 ل دل  حل عادلعودعوا دل  بمل جهود دولية لميع لمو األعمال غير القانونية وحشد الجهود مر اجل التوص

حييران/ ونيل، اصأأأأأأأدر رئيس اللجية رسأأأأأأأالة بالفيد و  دعم فيها حملة تضأأأأأأأاميية بمياسأأأأأأأبة  18وفر  - 63
 عاما مر االحتالل“ اطلقتها ددارة شؤون المفاوضات التابعة لميظمة التحرير الفلسطيييةع 53ت

ميظمة المؤتمر اإسأالمر، عل   وُعقد المؤتمر الدولر حول قضأية القدس، المي ُنظِّم باالشأتراك مع - 64
حياة  -تمو / وليل، بشأأأأأأأألن موضأأأأأأأأوو تالضأأأأأأأأم عمليا   28اإنترنت فر شأأأأأأأأكل حلقتر نقا  ميفصأأأأأأأألتير، فر 

الشأأأأأأأباب الفلسأأأأأأأطيير   -آب/اغسأأأأأأأطس، بشأأأأأأألن موضأأأأأأأوو تالضأأأأأأأم عمليا  27الفلسأأأأأأأطيييير فر القدس“ وفر 
نر بحالة السأأأأأأأأأأأكان الفلسأأأأأأأأأأأطيييير  القدس“ع وسأأأأأأأأأأأع  المؤتمر دل  توعية الدول األعضأأأأأأأأأأأاء والمجتمع المد فر
عاما مر سأأأأأياسأأأأأات وتدابير الضأأأأأم اإسأأأأأرائيليةع كما بّير المؤتمر كي    50المد ية المحتلة بعد اكثر مر  فر
 اإجراءات المتخمة فر القدس تجسد ضم دسرائيل التدريجر للراضر الفلسطيييةع ان

بفلسأأأأأطير، ولو ا ن فر السأأأأأية السأأأأأادسأأأأأة   وال  يال نظاي األمم المتحدة للمعلومات المتعلقة بقضأأأأأية - 65
والعشرير مر تشىيلل، موردا قّيما بشلن قضية فلسطير باليسبة للدبلوماسيير والباحثير فر جميع انحاء العالم،  

وثيقة وُيعتبر اكبر واشأمل مسأتودو    37  000شأهرياع ولو يضأم اكثر مر   35 000ويبلغ متوسأل عدد  ائريل  
راو  المجموعة مر احد  وثائق األمم المتحدة دل  وثائق نادرة ترجع دل  عقود  دلرترونر بشألن الموضأووع وتت

مضأأأأأأتع وإن عدد المشأأأأأأالدات شأأأأأأهريا  اد، ميم دطالق الموقع الجد د، دل  اكثر مر الضأأأأأأع ع ويجري بمل 
جهود إتاحة جميع المعلومات الميشأأأأأورة عل  الموقع الشأأأأأبكر بجميع اللىات الرسأأأأأمية السأأأأأت للمم المتحدة،  

 التركيي بشكل خاذ عل  اللىة العر يةع عم
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وقامت اللجية، دضأأأأافة دل  والية الرصأأأأد الميوطة بها، بإصأأأأدار نشأأأأرات شأأأأهرية ُتجّمع كافة الوثائق   - 66
الرسأأمية للمم المتحدة وغيرلا مر الميظمات الحكومية الدولية المتعلقة بقضأأية فلسأأطيرع كما اصأأدرت اللجية 

م المتحدة ورسأأأأالة دخبارية فصأأأألية عر انشأأأأطة اللجية، وقد شأأأأرعت فر دصأأأأدار  تجميعا لقرارات ومقررات األم
 تجميع سيوي لتقارير األمم المتحدة  ات الصلة بقضية فلسطيرع

“، د كاء الوعر  NGO Action Newsوواصأأأألت اللجية، مر خالل نشأأأأرتها األسأأأأبوعية المعيونة ت - 67
لمتحدة فر األرض الفلسأأأأأأأأأأطييية المحتلة، بما فيها القدس  بلعمال الجهات الفاعلة فر المجتمع المدنر واألمم ا

 الشرقية، وفر جميع انحاء العالم مر اجل دعمال حقوق الشعب الفلسطيير غير القابلة للتصرأع

مشأأأترك، بما فر  ل   5  000وُتعمم جميع ميشأأأورات اللجية مر خالل قائمة بريدية تضأأأم اكثر مر  - 68
ر شخصيات بار ة وقادة راي نشطير بشلن قضية فلسطير، وتيشر لمو  مكتبات البحو  والجامعات، فضال ع

 الميشورات عل  الموقع الشبكر للجية فر قسم الميشوراتع

 
التنةةون مع المنظمةةت الحكومةة  الةدولةة م والمنظمةةت غير الحكومةة م وكةةةنةةت منظومة   - دال 

 األمم المتحدة

الحكومية الدولية والميظمات غير الحكومية وكيانات ميظومة  واصأألت اللجية تعاونها مع الميظمات  - 69
األمم المتحدة واعر ت عر تقد رلا للمشأأأاركة اليشأأأطة لممثلر تل  الهيئات فر مختل  المياسأأأبات التر ُعقدت  
تحت رعا تهاع وواصأأأأألت ميظمة المؤتمر اإسأأأأأالمر التشأأأأأارك فر تيظيم المؤتمر الدولر حول قضأأأأأية القدس  

جية سأأأأأأأأأيوياع وقد حضأأأأأأأأأر االتحاد األفريقر وجامعة الدول العر ية وميظمة المؤتمر اإسأأأأأأأأأالمر  المي تعقدو الل
 بانتظاي اجتماعات اللجية بصفة مراقب وشاركت فر اعمالهاع

وواصأأأأأأأأأأأأأألأأت اللجيأأة د الء الميأأة كبر  لتعييي العالقأأات مع البرلمأأانأأات الوطييأأة واإقليميأأة وميظمأأاتهأأا   - 70
ار/مارس، عقد وفد اللجية، فر دطار  يارتل للهيد، اجتماعا مع ممثل عر حيب بهاراتيا  البرلمانية الدوليةع وفر آ  

 الفلسطييرع   - جاناتا الحاكم مر اجل مياشدتل تقديم الدعم إيجاد حل عادل وسلمر ودائم لليياو اإسرائيلر 

عبة حقوق الفلسأطيييير - 71 التر اجرت  وواصألت اللجية، فر سأياق اضأطالعها بلنشأطتها، ومر خالل شأُ
 يأارات ميتظمأة دل  فلسأأأأأأأأأأأأأأطير، تعأاونهأا الطويأل األمأد مع ميظومأة األمم المتحأدة، بمأا فر  لأ  برنأامج األمم  
المتحأدة اإنمأائر، وميظمأة األمم المتحأدة للتر يأة والعلم والثقأافأة )اليونسأأأأأأأأأأأأأأكو(، وافرقأة األمم المتحأدة القطريأة،  

مرات، وإدارة التواصل العالمر )بما فر  ل  مراكي األمم المتحدة واألونروا، وإدارة شؤون الجمعية العامة والمؤت
لإلعالي ومركي األمم المتحأدة اإقليمر لإلعالي لىرب اورو أا، فر بروكسأأأأأأأأأأأأأأأل(، ومجلس حقوق اإنسأأأأأأأأأأأأأأأان،  
ومفوضأأأية األمم المتحدة لحقوق اإنسأأأان، ومكتب األمم المتحدة للتعاون  يما بير بلدان الجيوب، وليئة األمم  

دة للمسأأأأأأأأأأأأأأاواة بير الجيسأأأأأأأأأأأأأأير وتمكير المراة )ليئأة األمم المتحأدة للمراة(، ومعهأد األمم المتحأدة للتأدريأب المتحأ 
 والبحث )اليونيتار( وكلية موظفر ميظومة األمم المتحدةع

تشأأأأأأأأأأأأأرير الثانر/نوفمبر، اجتمع رئيس اللجية مع مجموعة مر الصأأأأأأأأأأأأأحفيير الفلسأأأأأأأأأأأأأطيييير   5وفر  - 72
ادناو(ع وقدي   81تدريبر السأأأأأأيوي المي تيظمل ددارة التواصأأأأأأل العالمر )انظر الفقرة المشأأأأأأاركير فر البرنامج ال

الرئيس دحاطة دل  المجموعة بشأألن عمل اللجية وشأأرو فر مياقشأأة تفاعلية غير رسأأمية مع الصأأحفيير بشأألن  
 الحالة فر الشرق األوسل وعمل األمم المتحدةع
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المدنر المعيية بتعييي حقوق الشأأأأأأعب الفلسأأأأأأطييرع  وواصأأأأأألت اللجية تعاونها مع ميظمات المجتمع  - 73
وكأأأأالمعتأأأأاد، ُدعر ممثأأأأل عر المجتمع المأأأأدنر إلقأأأأاء كلمأأأأة فر االجتمأأأأاو الخأأأأاذ الأأأأمي عقأأأأدتأأأأل اللجيأأأأة  

تشأأأأأأأرير الثانر/نوفمبر بمياسأأأأأأأبة االحتفال باليوي الدولر للتضأأأأأأأامر مع الشأأأأأأأعب الفلسأأأأأأأطييرع وعل  لامش   27 فر
 ورات مىلقة مع ممثلر المجتمع المدنر، بما فر  ل  مر دسرائيل ودولة فلسطيرع االحتفال، اجر  رئيس اللجية مشا 

ودعر ممثلو ميظمات المجتمع المدنر، بما فر  ل  مر دسأرائيل، لحضأور جميع المياسأبات العامة  - 74
  التر نظمتهأا اللجيأةع وقأد اتأاحأت تلأ  االجتمأاعأات والتفأاعالت الفرصأأأأأأأأأأأأأأة للجيأة الطالو المجتمع المأدنر عل 
وال تها وانشأطتها، فر المقر والخارج، وكمل  للوقوأ عل  شأواغل المجتمع المدنر وإجراءاتلع وكانت عمليات  
تبادل المعلومات الثرية، بدورلا، لاديا لبرنامج عمل اللجية و ياناتها وتقاريرلاع وواصأأأأألت اللجية ايضأأأأأا توفير  

يأة ان تتفأاعأل  يأل، فر الوقأت الأمي  يداد  يأل حّيي يمكر لميظمأات المجتمع المأدنر اإسأأأأأأأأأأأأأأرائيليأة والفلسأأأأأأأأأأأأأأطيي
 تقليص لما التفاعل عل  ارض الواقعع

 
 بنةء القد ات - هةء 

، تحأد أد فرذ التأدريأب 74/12واصأأأأأأأأأأأأأألأت اللجيأة، عل  اليحو المطلوب فر قرار الجمعيأة العأامأة  - 75
 موظفر الحكومة الفلسطيييةع وواصلت اللجية تقييم اثر برامجهاع الال ي مر اجل بياء قدرات

وفر تشأأأأأأأرير الثانر/نوفمبر، اجتمع موظفو شأأأأأأأعبة حقوق الفلسأأأأأأأطيييير، باسأأأأأأأم اللجية، مع نظرائهم  - 76
وتدعم اللجية الفلسأأأطيييير ونظرائهم فر فريق األمم المتحدة القطري فر القدس السأأأترشأأأاأ مجاالت التعاونع 

يجية لالتصأأأاالت  تول   مامها الفلسأأأطيييون ويقودلا خبراء فر لما المجالع وتدعم اللجية التدريب وضأأأع اسأأأترات 
فر مجال البروتوكول الدبلوماسأأأأأر، بالتعاون مع حكومة األردن، برو  التعاون  يما بير بلدان الجيوبع و سأأأأأبب 

 ع 2020اي ، ُارجئ لمان اليشاطان القائمان عل  الحضور الشخصر فر ع 19- جائحة كوفيد 

تشأأأأأأأأأأأأرير األول/اكتو ر، عقدت اللجية حلقة دراسأأأأأأأأأأأأية قانونية مىلقة فر المركي األ رليدي   5و    4وفر  - 77
لحقوق اإنسأأأان التابع لجامعة ا رليدا الوطيية فر غالواي، بشأأألن انشأأأطة دسأأأرائيل االسأأأتيطانية المسأأأتمرة وخطر  

ع  ( 2016)   2334الىير بموجب قرار مجلس األمر  ضأم األراضأر الفلسأطييية المحتلة والمسأؤوليات المترتبة عل  
 مر الممارسأير البار ير فر مجالر القانون الدولر وحقوق اإنسأان، واسأفرت عر   12وشأارك فر الحلقة الدراسأية 

انتهاكات   الضأم او  تالل عر المسأتوطيات او توصأيات عملية بشألن السأبل الممكية لمسأاءلة السألطة القائمة باالح 
 عالقانون الدولر األخر ، مع تسليل الضوء عل  المساءلة باعتبارلا امرا اساسيا إتاحة التوصل دل  حل عادل 

تشأأأأأأأأأرير األول/اكتو ر، نظمت حكومة السأأأأأأأأأيىال واللجية  يارة دراسأأأأأأأأأية  25دل    21وفر الفترة مر  - 78
فضأأأأأأأأل الممارسأأأأأأأأات فر مجال ددارة المياو وتعييي التعاون  يما بير بلدان  للمسأأأأأأأأؤولير الفلسأأأأأأأأطيييير بشأأأأأأأألن ا

خبيرًا سيىاليا، تمكر    15الجيوب، عقدت فر داكارع ومر خالل جلسات اإحاطة والمياقشات التر ُعقدت مع 
  األخصأأأأأأأائيون الهيدرولوجيون الفلسأأأأأأأطيييون والمسأأأأأأأؤولون فر و ارة الخارجية والمىتر ير الفلسأأأأأأأطييية المعييون 

شأأاركوا فر الييارة الدراسأأية، مر تروير صأأورة عامة عر اإطار القانونر  ربمسأأللة الموارد المائية العشأأرة الم 
 والمؤسسر لميظمة تيمية حوض نهر السيىال، والم دنجا اتها والتحديات التر تواجههاع  

مأاسأأأأأأأأأأأأأأيير اثيير و أالتعأاون مع كليأة موظفر ميظومأة األمم المتحأدة، دعمأت اللجيأة مشأأأأأأأأأأأأأأأاركأة دبلو  - 79
و ارة الخارجية والمىتر ير الفلسأأأأطييية والوكالة الفلسأأأأطييية للتعاون الدولر فر دورة تدريبية بشأأأألن التعاون   مر

https://undocs.org/ar/A/RES/74/12
https://undocs.org/ar/A/RES/74/12
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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، ُنظمأأأأت فر تورييو خالل الفترة 2030بير بلأأأأدان الجيوب والتعأأأأاون الثالثر فر تيفيأأأأم خطأأأأة عأأأأاي   يمأأأأا
 تشرير األول/اكتو رع 31دل   29 مر

كانون األول/ديسأأأأأأأمبر، نّفمت اللجية لفائدة اثيير  6تشأأأأأأأرير األول/اكتو ر دل    28الفترة مر وخالل  - 80
مر الدبلوماسأأأأأأيير الفلسأأأأأأطيييير فر نيويورك برنامجها التدريبر السأأأأأأيوي لبياء القدرات فر مجال الدبلوماسأأأأأأية  

ابعة والسبعير للجمعية العامةع  المتعددة األطراأ المي يستىرق ستة اسابيع،، والمي توافق مع انعقاد الدورة الر 
وتم تيايم الداأ البرنامج وتريي  عيصأأأأأأأأأأر البرنامج المتعلق بالتدريب القائم عل  الحضأأأأأأأأأأور الشأأأأأأأأأأخصأأأأأأأأأأر  

 المهاي الوظيضية للمسؤولير الفلسطيييير المشاركيرع مع

ترة ، اعطأت اللجيأة األولويأة للتأدريأب عل  اإنترنأتع وفر الف19-وفر سأأأأأأأأأأأأأأيأاق مواجهأة ا مأة كوفيأد - 81
نيسأأأأأأأأأان/ابريل، دعمت اللجية، بالتعاون مع اليونيتار، مشأأأأأأأأأاركة ثالثة مر كبار المسأأأأأأأأأؤولير   24دل    22 مر
و ارة الخأارجيأة والمىتر ير الفلسأأأأأأأأأأأأأأطيييأة فر حلقأة العمأل التأدريبيأة اإلرترونيأة بشأأأأأأأأأأأأأألن الايأادة فر اوقأات  فر

عأأاون مع اليونيتأأار، مشأأأأأأأأأأأأأأأاركأأة ثال  ايأأار/مأأا و، دعمأأت اللجيأأة، بأأالت 20دل   18األ مأأاتع وفر الفترة مر 
 كبار المسؤوالت فر الحكومة الفلسطييية فر حلقة عمل دلرترونية عر الدور الايادي للمراةع مر
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 13/ 74اإلجراءات التي اتخذتهة إدا ة التواصل النةلمي وفقة لقرا  الجمعة  النةم     
 

اقامت اإدارة حلقتها الدراسأأأأأأية اإعالمية الدولية السأأأأأأيوية بشأأأأأألن السأأأأأأالي فر الشأأأأأأرق األوسأأأأأأل  ومر  -   82
ا لول/سأأأأأأأبتمبر فر انقرةع وُنظمت الحلقة بالتعاون مع و ارة خارجية تركياع وخالل تل  المياسأأأأأأأبة التر   12 و  11

دعالميون وممثلون للشأأأأأباب مر دسأأأأأرائيل وفلسأأأأأطير وتركيا دامت  ومير، بحث دبلوماسأأأأأيون وصأأأأأحفيون وخبراء  
ومر البلدان األورو ية والواليات المتحدة وانحاء اخر  مر العالم مسأأأأائل عد دة ميها الد ياميات المتعلقة بوسأأأأائل  

 الصددع  الفلسطيير والوعر والتصورات الخاطئة فر  ل    - اإعالي مر حيث صلتها بتىطية اليياو اإسرائيلر 

تشأأأأأأرير    4ونظمت اإدارة برنامجها التدريبر السأأأأأأيوي للصأأأأأأحفيير الفلسأأأأأأطيييير فر المقر، فر الفترة مر   -   83
  تشأأأرير الثانر/   18كانون األول/ديسأأأمبر، وفر واشأأأيطر العاصأأأمة، فر األسأأأبوو المي بدا فر    6الثانر/نوفمبر دل   

الىر ية، بما فيها القدس الشأأأأأأأأأرقية، ومر األردن  نوفمبرع وشأأأأأأأأأارك سأأأأأأأأأبعة صأأأأأأأأأحفيير فلسأأأأأأأأأطيييير مر غية والضأأأأأأأأأفة  
 خريجيرع   203، ليصل دجمالر عدد خريجر البرنامج دل   2019العر ية السورية ولبيان، فر برنامج عاي   والجمهورية 

وخالل الفترة المشأأمولة بالتقرير، غطت قياة األمم المتحدة التليفييونية عبر اإنترنت ومكتبة الصأأور   - 84
ة للمم المتحأدة كأل االجتمأاعأات الحكوميأة الأدوليأة المفتوحأة المعقودة فر المقر والمتعلقأة بقضأأأأأأأأأأأأأأيأة الفوتوغرا يأ 

فلسأأأأأأأأأطير، و ثتها قياة األمم المتحدة التلفييونية عبر اإنترنت مباشأأأأأأأأأرة، وعيد الطلب، للمشأأأأأأأأأالد ر فر جميع  
 انحاء العالمع

قضأأأأية فلسأأأأطير وعملية السأأأأالي نشأأأأرة صأأأأحضية  ات صأأأألة ب  67واصأأأأدر قسأأأأم تىطية االجتماعات  - 85
 نرلييية والفرنسيةعالشرق األوسل باللىتير اإ فر

، انتجت شأأأأبكة  ونيفيد اإخبارية 2020وحييران/ ونيل   2019وفر الفترة الواقعة بير ا لول/سأأأأبتمبر  - 86
 تحايقا صحضيا  تعلق بقضية فلسطيرع 30التابعة لتلفييون األمم المتحدة 

بر، وّقعت اإدارة اتفاقا مع ليئة اإ اعة والتلفييون الفلسأأأأأطييية، التر اصأأأأأبحت ا لول/سأأأأأبتم 5وفر  - 87
 ا ن تبث محتو  مر مركي انباء األمم المتحدة، ولو مصدر موثوق للخبار العالمية لد  شعوب الميطقةع

وعرض قسأأأم وسأأأائل التواصأأأل االجتماعر المسأأأائل المتعلقة بقضأأأية فلسأأأطير عل  جميع حسأأأاباتل  - 88
  وسأأأأائل التواصأأأأل االجتماعر )بجميع اللىات الرسأأأأمية السأأأأت، وكمل  بالبرتىالية والسأأأأواحيلية والهيدية(،  عل

 مليون شخصع 30التر  ييد مجموو عدد متابعيها عل  

تحقيق ومحتو  صأأأأأأحفر عر مسأأأأأأائل تمس    200وانتجت افرقة مركي انباء األمم المتحدة اكثر مر  - 89
ابلة للتصأأأأرأع وشأأأأملت تل  التحايقات والمحتو  مقابلة مع نائب الميسأأأأق  حقوق الشأأأأعب الفلسأأأأطيير غير الق

الخاذ لعملية السأالي فر الشأرق األوسأل وميسأق األمم المتحدة المايم وميسأق الشأؤون اإنسأانية فر األرض 
درة الفلسأطييية المحتلة بشألن حالة الشأباب فر قطاو غية، ومقاال تحايايا باللىة العر ية يسألل الضأوء عل  مبا

https://undocs.org/ar/A/RES/74/13
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، ولر مختبر دبداعر (18)لميظمة األمم المتحدة للتيمية الصأأأأأأأياعية فر فلسأأأأأأأطير تسأأأأأأأم  تفلسأأأأأأأطير المبدعة“
 مشترك للفلسطيييير  ر ل المصممير ورجال األعمال بمختل  مؤسسات وجامعات الفيون والتصميمع

اللىة العر ية تحدة بموقع اخبار األمم الم، قدي 19-وفر دطار االسأأأأأأأأأأأأأتجابة اإعالمية لجائحة كوفيد - 90
،  حقائق موثوقة عر الجائحة، واصأأأدر قصأأأصأأأا ملهمة، فر ميطقة يسأأأود فيها انعداي الثقة فر وسأأأائل اإعالي

بما فر  ل  حول ترحيب الميسأأأق الخاذ لعملية السأأأالي فر الشأأأرق األوسأأأل بالتعاون الفلسأأأطيير اإسأأأرائيلر 
ئيس ميظمأأة الصأأأأأأأأأأأأأأحأأة العأأالميأأة فر غية حول  ، ومقأأابلأأة مع ر 19-القوي للحأأد مر انتشأأأأأأأأأأأأأأأار جأأائحأأة كوفيأأد

 الفلسطيييير فر الصحة فر سياق الجائحةع حق

والتحول دل  طرق عمل مختلفة، اسأتخدمت اإدارة الشأبكات والميصأات   19-وفر ضأوء ا مة كوفيد - 91
راضأأأية اإلرترونية وحسأأأابات وسأأأائل التواصأأأل االجتماعر المتاحة مر اجل الترويج للفعاليات واألنشأأأطة االفت

حييران/ ونيل،    4التر نظمتها اللجية، بما فر  ل  ميتد  األمم المتحدة المعير بقضية فلسطير المي ُعقد فر  
اعالو(،    47ايار/ما و )انظر الفقرة   18والمحادثة اإلرترونية مع رئيس و راء دولة فلسأأأأأطير، محمد اشأأأأأتّية، فر  

  19- نيسأأأأأأأأأأأان/ابريل، تتعلقان بلثر جائحة كوفيد   21نيسأأأأأأأأأأأان/ابريل و   14ومياسأأأأأأأأأأأبتير خاصأأأأأأأأأأأتير ُاخريير، فر  
 األرض الفلسطييية المحتلةع  فر 

، عملت اإدارة عر كثب مع اللجية 2019و خصأأأأأأأوذ االحتفال باليوي الدولر للتضأأأأأأأامر فر عاي  - 92
ومع ددارة الشأأؤون السأأياسأأية و ياء السأأالي عل  توفير الدعم فر مجال االتصأأاالت لعدد مر المياسأأبات العامة  

تشأأأأأأأأأأأأأأرير الثأانر/نوفمبرع وحأّدثأت اإدارة الموقع الشأأأأأأأأأأأأأأبكر لليوي الأدولر لحركأة  27لتر اقيمأت فر المقر فر ا
للتضأامر باللىات الرسأمية السأت ودعمت تيشأيل الموقع الشأبكر للجية، بوسأائل ميها المسأاعدة فر عملية نقل 

 البيانات مر اجل الحفاش عل  سجالتها التاريخية الىييةع

ونّظمأت الشأأأأأأأأأأأأأأبكأة العأالميأة لمراكي األمم المتحأدة لإلعالي ميأاسأأأأأأأأأأأأأأبأات تأمكأاريأة احتفأاال بأاليوي الأدولر  - 93
للتضأأأأأأأامر فر مختل  العواصأأأأأأأم، بما فيها انقرة، و ريتوريا، والر اط، والقالرة، وكانبرا، ولوسأأأأأأأاكا، وموسأأأأأأأكو،  

ي عل  وسأأائل التواصأأل االجتماعر  ونيرو ر، ولراريع وُروِّج للتراسأأل بشأألن اليوي الدولر عبر حسأأابات المراك
ومواقعها الشأأأبكيةع فعل  سأأأبيل المثال، روزج مركي األمم المتحدة لإلعالي فر بيروت عل  ميصأأأات التواصأأأل 
االجتماعر التابعة لل لرسأأأأأالة األمير العاي والتعليقات الميشأأأأأورة عر اليوي الدولرع وُروِّج للرسأأأأأالة عل  الموقع  

مشأأأأالدة فر شأأأأهري تشأأأأرير الثانر/نوفمبر   4  000يروت، المي سأأأأجل اكثر مر الشأأأأبكر لمركي اإعالي فر ب
وكانون األول/ديسأأأأمبرع ونظم مركي األمم المتحدة لإلعالي فر القالرة دحاطة دعالمية فر مقرو مياسأأأأبة اطلق  

مؤتمر  عر المسأأأأأأأاعدة المقدمة مر   2019خاللها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتيمية )األونرتاد( تقرير عاي 
(، وحضأأرلا دعالميون مر مصأأر  TD/B/EX(68)/4األمم المتحدة للتجارة والتيمية دل  الشأأعب الفلسأأطيير )

ر دجراء  والميطقةع وروزج مركي اإعالي للمياسأبة عل  موقعل الشأبكر وعل  ميصأات التواصأل االجتماعر ويسأّ
 مقابالت مع ممثل األونرتادع

 110 000، ُقدمت دحاطات لقرابة  2020وآ ار/مارس   2019بتمبر وفر الفترة الواقعة بير ا لول/سأأ  - 94
 ائر بشأألن قضأأية فلسأأطير فر المعرض الدائم المحّد ، المقاي عل  طول مسأأار الجولة المصأأحو ة بمرشأأد ر  
فر مقر األمم المتحأدةع وقأد ُعلقأت الجوالت الحقأا بسأأأأأأأأأأأأأأبأب دغالق مبأانر األمم المتحأدة امأاي عأامأة الجمهور  

  ع“19-كوفيدت ير السالمة المتعلقة بأتمشيا مع تداب
__________ 

 (18) United Nations Industrial Development Organization, “Energizing Palestinian products, creating positive 

impact”, 20 January 2020   ،“ميظمة األمم المتحدة للتيمية الصأأأأأأأأأأياعية، تتيشأأأأأأأأأأيل الميتجات الفلسأأأأأأأأأأطييية، وخلق تلثير ديجابر(
 ع(2020 كانون الثانر/ يا ر 20
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 ااتنتةجةت اللجن  وتوصةةتهة   
 

وضأأأأأأأعت اللجية التوصأأأأأأأيات الواردة ادناو اسأأأأأأأتيادا دل  مداوالتها فر جلسأأأأأأأاتها واجتماعات المكتب،   - 95
األعضأأأأأأأأأأاء  واإحاطات المقدمة، و يارات الوفود، والمؤتمرات والمياسأأأأأأأأأأبات الدولية التر شأأأأأأأأأأاركت فيها الدول

 وميظمات المجتمع المدنر والميظمات اإقليميةع

 
 اإلجراءات الفو ي  الذا اتخذتهة اللجن   دا على الضم - ألف 

، فإنها ترف  دعالن حكومة دسأأأأأرائيل نيتها (19)ايار/ما و 5عل  نحو ما اكدتل اللجية فر بيانها فر  - 96
شأأأأأأأأأأأألنل ان يشأأأأأأأأأأأأكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولر،  فر ضأأأأأأأأأأأأم اجياء مر الضأأأأأأأأأأأأفة الىر ية المحتلة، المي مر 

، ويقوض التواصأأأأأأأأأأأأأأأأل الجىرافر للرض  1949 لأأأ  ميثأأأاق األمم المتحأأأدة واتفأأأاقيأأأات جيي  لعأأأاي  فر بمأأأا
، مع القدس الشرقية عاصمة  1967الفلسطييية والقابلية الجىرا ية لتطبيق حل الدولتير عل  اساس حدود عاي  

ولر وقرارات األمم المتحأدة  ات الصأأأأأأأأأأأأأألأة، والمعأا ير المتفق عليهأا دوليأا،  لأدولأة فلسأأأأأأأأأأأأأأطير، وفقأا للقأانون الأد
 مدريد ومبادرة السالي العر يةع رجعياتوم

وتؤيد اللجية موق  األمير العاي الواضأم بشألن قضأية فلسأطير، المبير عل  القانون الدولر وقرارات  - 97
 األمم المتحدة التر ال حصر لها، والبحث عر حل عادلع

وسأأتواصأأل اللجية الدعوة دل  ديجاد حل لقضأأية فلسأأطير فر دطار دولر، و ميالضأأة الضأأم، ودعما   - 98
 لحق الشعب الفلسطيير فر تقرير المصير واالستقاللع

وتحيل اللجيأأة علمأأا بأأالشأأأأأأأأأأأأأأواغأأل التر اعر أأت عيهأأا الايأأادة الفلسأأأأأأأأأأأأأأطيييأأة، و رد المجتمع الأأدولر،   - 99
مارات العر ية المتحدة، المي يقضأأأأأر بتعليق خطل دسأأأأأرائيل الرامية دل   تعلق باالتفاق بير دسأأأأأرائيل واإ  يما

 يادة بسأل سأيادتها عل  األرض الفلسأطييية وشأعبها، ولرر مر دون ان  ليي دسأرائيل بوقفهاع فاالتفاق ال  ليي 
كة  دسأأأأأأرائيل بإجراء مفاوضأأأأأأات مع الفلسأأأأأأطيييير، اسأأأأأأترشأأأأأأادا بالمعا ير المتفق عليها دوليا، وال  توخ  مشأأأأأأار 

الشأعب الفلسأطييرع ولهما الىرض، تررر اللجية التلكيد عل  ان ضأم اي جيء مر األرض الفلسأطييية المحتلة 
امر غير قانونرع واي مبادرة ترمر دل  ديجاد حل عادل لقضأأأأأأأأأية فلسأأأأأأأأأطير يجب ان تراعر فر المقاي األول 

ن تسأأأأتيد دل  حل الدولتير، وفقا  التطلعات المشأأأأروعة للشأأأأعب الفلسأأأأطيير، وان تشأأأأرك الايادة الفلسأأأأطييية، وا
 للقانون الدولر وقرارات األمم المتحدة واالتفاقات المبرمة بير الطرفيرع

 
 اإلجراءات المتخذة مع مجلس األمن والجمعة  النةم  ومجلس ققوق اإلنسةن - مةء 

ميم  مر  تحث اللجية مجلس األمر والجمعية العامة عل  ضأأأأأأأأمان تيفيم معا ير السأأأأأأأأالي المسأأأأأأأأتقرة  - 100
وقرار الجمعيأة   (2016) 2334طويأل فر قرارات األمم المتحأدة  ات الصأأأأأأأأأأأأأألأة، بمأا فيهأا قرار مجلس األمر 

ع وتطلأأب اللجيأأة دل  األمير العأأاي ان  واصأأأأأأأأأأأأأأأل تقأأديم تقأأاريرو دل  المجلس عر تيفيأأم القرار  74/11العأأامأأة 
مر القرار، دشأأأأأأأارات دل  تيفيم الدول   5فر شأأأأأأأكل كتابر، وان يضأأأأأأأمر تقاريرو، عمال بالفقرة  (2016) 2334

مر القرار، تدعو اللجية المجلس ايضأأأأأأأا دل  بحث السأأأأأأأبل والوسأأأأأأأائل   11فقرة األعضأأأأأأأاء ألحكاملع وعمال بال
__________ 

 ع“دعالن دسرائيل نيتها فر ضم األراضر المحتلة لو تهد د لحل الدولتيرتاألمم المتحدة،  (19) 

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)
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العملية الرفيلة بضأأأأأمان التيفيم الرامل لقراراتل  ات الصأأأأألة، بما فر  ل  فرض جياءات عل  الدول والريانات  
 الخاصة التر تيته  قراراتلع

ية القوة بشأأكل مفرط وغير متياسأأب وتعرب اللجية عر اسأأفها د اء اسأأتعمال قوات االحتالل اإسأأرائيل - 101
وعشأأأأأأوائر ضأأأأأأد المدنيير الفلسأأأأأأطيييير، بما فر  ل  خالل االحتجاجات التر جرت فر قطاو غية فر عامر  

، وتررر تلكيد دعوتها دل  تيفيم التوصأأأأأيات الواردة فر تقرير لجية التحقيق الدولية المسأأأأأتقلة  2019و   2018
(ع وقد كل  مجلس حقوق اإنسأأأأان  A/HRC/40/74ة المحتلة )المعيية باالحتجاجات فر األرض الفلسأأأأطييي

اللجية بالتحقيق فر االنتهاكات التر ارتربت عل  مقر ة مر السأأأأأياج الحدودي بير دسأأأأأرائيل وقطاو غية اثياء 
 تل  االحتجاجاتع

 
 الدولي والمجتمع المدنيأن ط  الدعوة والتوعة  مع المجتمع  - جةم 

سأأأأأأأأأأتواصأأأأأأأأأأل اللجية تعبئة المجتمع الدولر لوق  خطة الضأأأأأأأأأأم اإسأأأأأأأأأأرائيلية، و مل الجهود لتحقيق   - 102
ع وفر الوقأت الأمي تحتفأل  يأل األمم المتحأدة بأالأمكر  1967الأدولتير عل  اسأأأأأأأأأأأأأأأاس حأدود مأا قبأل عأاي  حأل

ر اللجية التلكيد عل  ان قضأأأأية فلسأأأأطير، التر السأأأأيوية الخامسأأأأة والسأأأأبعير لتوقيع ميثاق األمم المتحدة، ترر 
 رتبل مصأأيرلا، فر جولرو، بتاريخ الميظمة ووجودلا،  يبىر ان تدفع الدول األعضأأاء دل  العمل عل  الوفاء  
بالتيامها بالمثل العليا والايم المشأأأأأأأأأتركة للديمقراطية والمسأأأأأأأأأاءلة والرخاء للجميعع ويجب عل  المجتمع الدولر  

اجل المضأأر قدما باإعمال، المي طال انتظارو، لحقوق الشأأعب الفلسأأطيير غير القابلة  مضأأاعفة جهودو مر
 للتصرأ، والسالي اإقليمر فر الشرق األوسل، وصون السالي واألمر الدولييرع

واي تسأوية لليياو تسأتليي حال دقليميا شأامال، كالحل المي توفرو مبادرة السأالي العر يةع وتهيب اللجية  - 103
ظمأأأات اإقليميأأأة، مر قبيأأأل االتحأأأاد األورو ر وجأأأامعأأأة الأأأدول العر يأأأة وميظمأأأة التعأأأاون اإسأأأأأأأأأأأأأأالمر،  بأأأالمي
 تضطلع بدور انشل مر الياحية السياسية فر التوسل إنهاء اليياوع ان

وتدعو اللجية المجتمع الدولر دل  التحول مر دطار دنسأأأأأأأأأأانر دل  دطار قائم عل  حقوق اإنسأأأأأأأأأأان   - 104
الشأعب الفلسأطييرع ولر تطالب بإنهاء الحصأار الجوي والبري والبحري المي تفرضأل دسأرائيل تياول محية  فر

ع  (2009) 1860عأأأامأأأا، و رفع جميع دجراءات اإغالق، فر دطأأأار قرار مجلس األمر  13عل  غية ميأأأم 
فر بتعهداتها فورا مر اجل اإسأأأأأراو بتقديم المسأأأأأاعدة اإنسأأأأأانية، وعملية  وتهيب بالجهات المانحة الدولية ان ت

اإعمار، واالنتعا  االقتصأأأأأأادي، الضأأأأأأرورية للتخضي  مر محية الفلسأأأأأأطيييير، بمر فيهم اليسأأأأأأاء واألطفال،  
الم ر  واجهون تحديات دضأا ية وجيسأانية  ليي التصأدي لها مر خالل دجراءات لادفةع وتشأدد عل  الضأرورة  

 لملحة لتوفير التمويل للونروا مر اجل ضمان مساعدتها اإنسانية واإنمائية الحيوية لالجئير الفلسطييييرعا

 
 اإلجراءات التي اتخذتهة الدول األعضةء والمنظمةت اإلقلةمة  - دال 

لقانون  تحث اللجية الدول األعضأأأأأأأاء والميظمة عل  ان تدعو دسأأأأأأأرائيل دل  الوفاء بالتياماتها بموجب ا  - 105
، تشأأأأأأأأدد 20/ 10الدولر بحماية المدنييرع وعطفا عل  تقرير األمير العاي المقدي عمال بقرار الجمعية العامة ددط 

 اللجية عل  ضرورة تيفيم آلية حماية دولية يمكر ان ترفل بشكل موثوق سالمة المدنيير الفلسطيييير ورفالهمع 

يربة واثرلا عل  الشأأأأأأأعب الفلسأأأأأأأطيير، باعتبار  ل  وتشأأأأأأأدد اللجية عل  المية اعتراأ دسأأأأأأأرائيل بال - 106
شأأأأأرطا ضأأأأأروريا للتوصأأأأأل دل  سأأأأأالي دائم وقابل لالسأأأأأتمرارع ويجب معاملة الالجئير الفلسأأأأأطيييير كمواطيير  
محرومير مر بلدلم، ولو دولة فلسأطير، وليس كالجئير عديمر الجيسأيةع وتياصأر اللجية بقوة حق الالجئير  

https://undocs.org/ar/A/HRC/40/74
https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
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 11ل  فر الحصأأول عل  تعوي  عادل، عل  اليحو الميصأأوذ عليل فر الفقرة الفلسأأطيييير فر العودة وكم
 (ع3-)د 194مر قرار الجمعية العامة 

وتعتبر اللجية القرارات االنفرادية التر اتخمتها دول اعضأأأأأأاء باالعتراأ بالقدس عاصأأأأأأمة إسأأأأأأرائيل  - 107
نها تشأأكل انتهاكا لقرارات مجلس األمر،  ونقل السأأفارات فر دسأأرائيل مر تل ابيب دل  القدس باطلة وال ية، أل

ع وتدعو اللجية الدول األعضاء دل  دلىاء تل  القرارات،  (1980)  478و   (1980)  476 بما فر  ل  القراران
ل  وجوب احتراي الوضأأأأأأأأأأأأأع القائم التاريخر للماكر المقدسأأأأأأأأأأأأأة فر القدس وتحمل المجتمع  وتؤكد مر جد د ع

الدولر المسأأأؤولية عر الحفاش عل  طابع المد ية ووضأأأعها القانونيير والديمىرافيير والتاريخيير كمد ية متعددة 
 الثقافات واألديانع

ّيب اإسأهاي فر االنتهاكات اإسأرائيلية وتشأدد اللجية عل  مسأؤولية الدول والريانات الخاصأة عر تج - 108
الجسأأأيمة لحقوق اإنسأأأان الخاصأأأة بالشأأأعب الفلسأأأطيير، وال سأأأيما  يما  تعلق بإقامة مسأأأتوطيات فر األرض 
الفلسأأأأأأأأأأأأأأطيييأأة المحتلأأة، بمأأا فيهأأا القأأدس الشأأأأأأأأأأأأأأرقيأأةع وترحأأب ببأأمل الحكومأأات والبرلمأأانيون والجهأأات الفأأاعلأأة  

يم الدعم، بما فر  ل  الدعم االقتصأأأأأأأأأأأأادي، للنشأأأأأأأأأأأأطة االسأأأأأأأأأأأأتيطانية  المجتمع المدنر الجهود لحظر تقد فر
 اإسرائيلية غير القانونية فر األرض الفلسطييية المحتلةع

وترحب اللجية بإطالق قاعدة البيانات التر تضأأأأأم جميع مؤسأأأأأسأأأأأات األعمال الضأأأأأالعة فر انشأأأأأطة   - 109
(، والتر اعدتها  A/HRC/43/71الشأأرقية والضأأفة الىر ية )معيية تتعلق بالمسأأتوطيات اإسأأرائيلية فر القدس 

، وتدعو الدول األعضأأأأأأأأاء دل  تيفيم 31/36مفوضأأأأأأأأية حقوق اإنسأأأأأأأأان، عمال بقرار مجلس حقوق اإنسأأأأأأأأان 
مر قرار مجلس األمر   5الصأأأأأأأأأأأأأألأة بموجأب القأانون الأدولر، بمأا فر  لأ  مأا تيص عليأل الفقرة  االلتيامأات  ات

، التر  هيب فيها المجلس بالدول األعضأأأأأاء ان تمّيي، فر معامالتها  ات الصأأأأألة، بير دقليم (2016)  2334
 ع1967لة ميم عاي دولة دسرائيل واألراضر المحت

وتتطلع اللجية دل  تقرير المفوضأأأأأأة السأأأأأأامية لحقوق اإنسأأأأأأان عر تبعات الضأأأأأأم، عل  اليحو المي  - 110
ع وتعرب اللجية عر تقد رلا لعمل المقرر الخاذ  43/31مر قرارو   16طلبل مجلس حقوق اإنسأان فر الفقرة 

ولما قدمل مر تقارير دل    1967ر بحالة حقوق اإنسأأأأأأأأان فر األراضأأأأأأأأر الفلسأأأأأأأأطييية المحتلة ميم عاي المعي
 مجلس حقوق اإنسانع

وتشأأأأدد اللجية عل  المية ميع ضأأأأم اي جيء مر األرض الفلسأأأأطييية المحتلة، وتشأأأأعر بالتفا ل د اء  - 111
 ل  المجتمع المدنر الدولر، دعما للشأأأأأأأأأرعية  البيانات العد دة المقدمة مر اعضأأأأأأأأأاء المجتمع الدولر، بما فر 

الدوليةع وسأيكون لهما الموق  الجماعر، بما فر  ل  الموق  فر العالم العر ر، المية قصأو  فر ميع الضأم 
 وإنهاء االحتالل، بما  تماش  مع القانون الدولر وقرارات األمم المتحدة  ات الصلةع

 
 التصدا لجةئح  مرض فيروس كو ونةإجراءات الدعم في إطة   -هةء  

فر جميع انحاء األرض  19-تعرب اللجية عر قلقها د اء االنتشأأأأأأأأأأار غير المسأأأأأأأأأأبوق لجائحة كوفيد - 112
الفلسأأأأأأأأأطييية المحتلة وتثير عل  التدابير الصأأأأأأأأأارمة التر اتخمتها حكومة دولة فلسأأأأأأأأأطير الحتواء االنتشأأأأأأأأأار  

توجيل التمامل دل  الحالة االجتماعية واالقتصأأأأأأأادية المتردية  الميطقةع وتحث اللجية المجتمع الدولر عل  فر
وتدلور الظروأ المعيشأأأأأأأأأأية للفلسأأأأأأأأأأطيييير فر األرض المحتلة، والظروأ العصأأأأأأأأأأيبة التر تمر بها الحكومة  

https://undocs.org/ar/S/RES/476(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/478(1980)
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/71
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/31/36
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/31/36
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/A/RES/43/31
https://undocs.org/ar/A/RES/43/31
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باالحتالل  19-الفلسأأأأأأأأأأطييية التر توشأأأأأأأأأأ  عل  راالنهيار التاير مر جراء اقتران األثر السأأأأأأأأأألبر لجائحة كوفيد
 لمستمر وخطل الضم المعلقة، كما تحثل عل  تقديم الدعم والمساعدةعاإسرائيلر ا

 
 اإلجراءات التي اتخذتهة األمةن  النةم  وكةةنةت األمم المتحدة األخرى  - واو 

تالحظ اللجية مع التقد ر مسأأأأأالمة شأأأأأعبة حقوق الفلسأأأأأطيييير فر دعم وال تها وتطلب دل  الشأأأأأعبة  - 113
مأات دعم األمأانأة لجميع جوانأب وال تهأا وتبر  األلميأة المتيا أدة للتعأاون  مواصأأأأأأأأأأأأأألأة تقأديم دعمهأا الفير وخأد

بير البلأأأدان اليأأأاميأأأة والميظمأأأات اإقليميأأأة ودون اإقليميأأأة فر دطأأأار التعأأأاون  يمأأأا بير بلأأأدان الجيوب   يمأأأا
 والتعاون الثالثر مر اجل تبادل الخبرات القابلة للتررار بهدأ تحقيق تقرير المصير واالستقاللع

وتشأجع اللجية شأعبة حقوق الفلسأطيييير عل  مواصألة جهودلا ليشأر المعلومات عر قضأية فلسأطير   - 114
مر خالل توسأأأأأأأأأأأيع نطاق انشأأأأأأأأأأأطة التوعية وتعييي تعدد اللىات، مع التركيي بوجل خاذ عل  اللىة العر ية، 

بة مواصأأألة تيفيم عل  موقعها الشأأأبكر وميصأأأاتها عل  وسأأأائل التواصأأأل االجتماعرع وتطلب ايضأأأا دل  الشأأأع
 المشاريع الرامية دل   يادة تعييي والية اللجيةع

وتطلب اللجية مواصأألة البرنامج اإعالمر الخاذ المي تضأأطلع بها ددارة التواصأأل العالمر بشأألن  - 115
 قضية فلسطير، والمي اسهم دسهامأأا لاما فر تعري  وسائل اإعالي والجمهور بقضية فلسطيرع

ية مواصلة العمل بشكل وثيق مع سائر الجهات الفاعلة والريانات التابعة للمم المتحدة، وتعتيي اللج - 116
بما فر  ل  مكتب ميسأأق األمم المتحدة الخاذ لعملية السأأالي فر الشأأرق األوسأأل واألونروا، لتيسأأيق الجهود  

د اء قضأأأأأية فلسأأأأأطير   المبمولة فر المجاالت التر تحظ  بالتماي مشأأأأأترك ولتلكيد المسأأأأأؤولية الدائمة للميظمة
، ووفقأا للقأانون الأدولرع وتود اللجيأة  حت  التوصأأأأأأأأأأأأأأأل دل  حأل عأادل لهأا مر جميع جوانبهأا عل  نحو ُمرضد

تعرب عر تقد رلا العميق لميظمة التعاون اإسأأأأالمر وللجهات الشأأأأريكة األخر  إسأأأأهامها بموارد خارجة   ان
 اتهاعالمييانية، ولمشاركتها اليشطة فر مؤتمراتها ومياسب عر

وتشأأجع اللجية كمل  جميع الدول األعضأأاء عل  العمل بشأأكل جماعر لتمويل األونروا تمويال كا يا   - 117
 وقابال للتيبؤ بلع

وسأأأأتواصأأأأل اللجية تعييي اسأأأأتيعاب الجميع والتوا ن بير الجيسأأأأير فر جميع انشأأأأطتها، بما فر  ل   - 118
دولة فلسأأأأطير، وتشأأأأجع عل   ر فر يالموظفير العمومي ئدةالبرنامج المتعلق ببياء القدرات التر تضأأأأطلع بل لفا

االسأأتفادة الراملة مر فرذ بياء القدرات عل  اإنترنت، وال سأأيما فر سأأياق قيود المفروضأأة عل  السأأفر فر  
 ع19-سياق التصدي لجائحة كوفيد
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