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 اجتماع افتراضي

 مشاورات مغلقة مع منظمات المجتمع المدني 

 عقدتها 

 اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف 

 2022آذار/مارس  1

 موجز أعده الرئيس
  

عقدت اللجنة المعنية بممارسةةة البةةعف اليليةةحقنق لغقر ا ققب القاتلة للشاةةبت مبةةا رات م لقة م   
، فق شةةةةةتم ا شمار افشباوةةةةةق بمر ف  اعدا  ار  بةةةةةا ا  2022آذار/مارس   1منظمات المجشم  المدنق فق 

م  الراليات لليةةةةةةةبكانةم  بان مل تقل المبةةةةةةةاربقل مم لرن عل منظمات المجشم  المدنق مل فليةةةةةةةحقل   سةةةةةةةبا ق 
 المشغدا،  بذلك مل   ل أعضاء    ل لها مببز المبا ف فق اللجنةم

، المم م الدا م للين ال  ر يس اللجنةم  طبحت المنظمات  سعادة السفير شيخ نيانغ  بأس الجلية   
 نبةا  اللجان  Savesheikhjarrah# ( أاب حملة1) المبةاربة فق عب وةها  أاناء المنا بةة الميةا م الشالية 

( عنف الميةةةةةةةشرطنقل   2المغلية مل أ م ممارسةةةةةةةة وةةةةةةة ن   لق  الشضةةةةةةةامل م  سةةةةةةةتان القدس البةةةةةةةب ية  )
(  غققق الميةةةاءلة مل  ال الباةةةد الد لق الميةةةشقم لمنظمات  4الشهجقب فق القبى ققب المعشبت تها  ) (3)

 المجشم  المدنقم

هالية، بالمباربقل  أكد مل  ديد أن  الية اللجنة هق الشبجي  ، فق ماحظا ا االسش الرئيس رحف   
على إنهاء االحشال اإلسةةةةبا قلق لارف اليليةةةةحقنية المغشلة، بما فقها القدس البةةةةب يةم   يةةةةعى اللجنة أيضةةةا  
إلى الشراةةم إلى  يةةرنة عا لة  سةةلمية لقضةةية فليةةحقل   حند  غققق حم الد لشقل على أسةةاس حد   ما   م  

 ممارسةةة البةةعف اليليةةحقنق لغقر ا ققب القاتلة للشاةةبت، بما فق ذلك  قبنب الماةةقب  اليةةيا ا  1967عا  
 الغق فق العر ام  شد  على أن الهدت مل عمم اللجنة م  المجشم  المدنق هر  يخقب إمتانا ا فق األرف 

، بما فق ذلك األنبةةةةةةةةحة  اليليةةةةةةةةةحقنية المغشلة   سةةةةةةةةةبا قم  أماكل أ بى لشعزنز  اليشها مل  ال  قرنة الشعا ن 
 المبشببة   با ل المعلرماتم

 نبةةةةةةةا   Savesheikhjarrah#  سةةةةةةةلن المبةةةةةةةاربرن الضةةةةةةةرء، فق معبف حدي هم عل أاب حملة 
اللجان المغلية، على ميةةشرنقل فق  ضةةية البةةي.  باعم  نشعلق الميةةشرى األ ل بالغق نييةةا، فق حقل يشعلق 

  د ُ اةةةةةف االحشال اإلسةةةةةبا قلق هنا بقنا ة اةةةةةة مقا مة   ل ت  الميةةةةةشرى اا ب بال لدا القديمة فق القدسم 
 ا ا  د ا  ُنهجا م شكبا لمرا هة القم م  عا ا على ذلك،  بى الشبديد على أن القدس البب ية ملك للجمي ، 
 أن اليليةةةةةةةةةةةةةةحقنققل بةانرا  ا مةا حبناةةةةةةةةةةةةةةقل  ةدا على حمةايةة  نرعهةا الةدينق  ال قةافقم  م  ذلةك،  مل  ال  

الشقيةةةةيم  الضةةةةم،  يقد المدينة تبنء محسةةةةيةةةةا ها ال قاتية  لنقشها الشغشية اليةةةةياحية، فق حقل  يةةةةشمب الشهميش   
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عملية إ اء اليةتان اليليةحقنققلم   عا المبةاربرن إلى الشضةامل وةد سةياسةات الضةم اإلسةبا قلية الميةشمبا، 
 احق القدس ال بلية م   ااة فق القدس البب ية، الشق  ال بعض المباربقل إنها أابغت ةواحية مل ور 

على الروةةة  اال شاةةةا ل فق القدس البةةةب ية، أشةةةار المبةةةاربرن إلى  19- تيما يشعلق تشقاقب برفقد 
اااار اليةةةةل ية على  حار اليةةةةياحةم  لم يقشاةةةةب األمب على انخياف عد  اليةةةةياع الد لققل فغيةةةةف، تم إن 

ات أما  اليةةةةةةةياحة الدا ليةم  نشيجة لذلك،  دار الياةةةةةةةم اإلسةةةةةةةبا قلق  نقا  الشيشيش اإلسةةةةةةةبا قلية أ  دت ع ب 
اوةحب العديد مل المحاعم  الينا    مشا ب الشغف الشذبارنة إلى إقا  أترابا، مما أاب باةررا مباشةبا على 
الشجار  ققبهم على طرل سةةةةةليةةةةةلة اإلمدا ، بما فق ذلك المباكز ال قاتية  الشجارنةم  أ اةةةةةق تشنرن    غيةةةةةقل 

دس البةةب ية،   حرنب أماكل اقاتية   ارنخية   قلقدية  ذابة إوةةاتية،  عد  الشببقز  الر هات اليةةياحية فق الق
 فقن على المرا   الدينيةم

لن الضةةرء على أن اليليةةحقنققل شةةهد ا على مدى اليةةنرات ال ات الماوةةية  اةةاعدا فق عنف    سةةُ
قرن فق مجال حقر  اإلنيةةةان الميةةةشرطنقل م   زايد  عم  رات األمل اإلسةةةبا قلية لام  أشةةةار ناشةةةحرن إسةةةبا قل

إلى أنا ال يمتل إحباز  قد  يذبب فق إطار القضةةاء اإلسةةبا قلق، مبةةقبنل إلى أن  د م المجشم  الد لق  حد   
هر الذل يمتل أن ير ف هذا اال جا م  أكد مبةةةةةةةةةاربرن آ ب ن على أهمية الشبةةةةةةةةةديد على الشزامات إسةةةةةةةةةبا قم  

 نرن الد لق اإلنيانقم ترايها اليلحة القا مة باالحشال  على القا

  الت منظمات المجشم  المدنق بذلك إن المنا بةةةةات الشق  ارت مح با  ا م الكنييةةةةت اإلسةةةةبا قلق  
ببةةةةةةةةةقن عنف الميةةةةةةةةةشرطنقل يجف أن ينظب إلقها بغذر على أنها سةةةةةةةةة ف للشيا لم  عا ا على ذلك، تدا نه   

تنه  الغترمات اليةةةةةةةةةةابقةم  أشةةةةةةةةةةار   الغترمة فق هذا الاةةةةةةةةةةد ،   ااةةةةةةةةةةة فق بعض الرزارات، مخشليا مقارنة
المبةةةةةاربرن إلى أنا لم يشضةةةةةذ بعد ما إذا بان أل مر ف إيجاتق  ديد فق ال بلمان أ  الغترمة سةةةةةقشب م إلى 

   ققبات فعلية على أرف الرا     قر  على عنف الميشرطنقلم

مغنة ال د      نا ل المبةةاربرن فق حلقة النقاأ أيضةةا ميةةقلة القبى ققب المعشبت تها  شةةد  ا على 
الذيل يضةةحب ن إلى االنشقال إلى المناطق الغضةةبنة  الشخلق عل ا شاةةا هم الشقلقدل  أسةةلر. حيا همم   فقا 
للمشكلمقل، يبةقب هذا الم ال إلى المنحق الكامل  راء سةياسةة إسةبا قم المشم لة فق الشهجقب  الياةم العناةبل 

  بقنا نظا  هيمنة  ب م إلى ماةةةةةةا را لاراوةةةةةةق   الشهرند  اليةةةةةةيحبا على األراوةةةةةةقم   د  اةةةةةةف هذا اال جا
 فاةةةم عناةةةبلم  اعش ب المبةةةاربرن أن فبج نجاع اإل باءات القانرنية المشعلقة بقضةةةايا الشهجقب،  السةةةيما 

 فق المنحقة  يم،  كا   كرن ميشغقلةم 

 ا مة   أشةةةةا  المشغدارن بقبار مجلس حقر  اإلنيةةةةان الشاب  لامم المشغدا إنبةةةةاء لجنة  غققق   لية 
الشق سةةةةةةبقت   - ميةةةةةةشقلة للشغققق فق  مي  االنشهاكات  الشجا زات المزعرمة للقانرن الد لق لغقر  اإلنيةةةةةةان 

فق األرف اليليةةحقنية المغشلة، بما فقها القدس البةةب ية،  -   عت منذ هذا الشارن.    2021نييةةان/أتبنم   13
 با م الغب. الشق  ب ك هام  اعش ب أن عد   فق إسةةةبا قمم   م الشبةةةديد على أن إسةةةبا قم لم  غاسةةةف  ن على 

ميةةاءلة إسةةبا قم إزاء انشهاكات القانرن الد لق  حقر  اإلنيةةان لليليةةحقنققل يحقم أمد االحشال الميةةشمب، فق  
 حقل أن اإلفات مل العقا. يياعد على إاارا المزند مل القم م  

اةةةةةةةةد  اإلتاجم   ال  ا غة   لذلك شةةةةةةةةد  المبةةةةةةةةاربرن على أهمية  عزنز الميةةةةةةةةاءلة مل  ال الب  
 ما  ب ف علقها مل  ضةا ل االهشما  الد لق، ب يت إسةبا قم انشهاكا ها لغقر  البةعف اليليةحقنقم   19-كرفقد

 شد ت منظمات المجشم  المدنق أيضا على أهمية الباد المباشب، بما فق ذلك الزنارات الشق  قر  تها  فر  



3/3 

 22-03778 (A) 

 

قةم للقةاء مخشلف المجشمعةات المغليةة، ممةا يشيذ لهةا  م  األ لة  مل الراليةات المشغةدا إلى فليةةةةةةةةةةةةةةحقل   سةةةةةةةةةةةةةةبا  
 المعبفةة ببةةةةةةةةةةةةةةقن الغةالةة على أرف الرا    نمتنهةا مل  قةديم الشقةارنب  الضةةةةةةةةةةةةةة ن على أعضةةةةةةةةةةةةةةاء الكرن بس 
األمبنتقم   قم إن هذا النه  هر أنج  طبنقة ةإلحدات   ققب   الدفار عل الغقر  اليليةةةةةحقنيةم  لالم م،  م 

حمات  سةا م الشرااةم اال شماعق ببةقن البةي.  باع  ققب ذلك مل الغاالت الغب ة باعشبارها   الشقكقد على
 عنابا حاسما فق الدعرا على الميشرى الد لقم 

 نا ش المشغدارن أيضةةةةا  د ى فبف عقرلات يمتل أن   قب سةةةةياسةةةةات إسةةةةبا قم، محبديل أنا مل  
قز على إعا  الجمهرر بيةةياسةةات إسةةبا قم  ممارسةةا ها  الميةةشبعد  دا أن يغدت ذلكم  نشم م ال ديم فق الشبب

القمعيةة ةققب القةانرنيةة  الخةاطخةة أ ا يةا م  بةدلقةم على ذلةك، أ هب  قبنب منظمةة العير الةد ليةة الجةديةد، الةذل 
كبةةةةف عل  جا زات الغترمة اإلسةةةةبا قلية، بيإ  قابت إسةةةةبا قم بم م هذ  االنشقا اتم  فق حقل أن الجمهرر 

با قم  د يترن أ م انيشاحا للمرافقة على ميهر  ةالياةةةةم العناةةةةبل  أ  اسةةةةشخداما، ف ن النه  المغلق فق إسةةةة 
األك ب فعةاليةة هر الشببقز على الغقةا ق المراقةة  قةدا فق الشقبنبم  لةالم ةم، ا شبحةت منظمةات المجشم  المةدنق  

ياةةم العناةةبل  أن  قطقب  ضةةية فليةةحقل وةةمل ةنمرذا العدالة العب ية م  مل شةةقن اسةةشخدا  ماةةحلذ ةال
 ير د رابحا تشجار. الظلم الشق يعيبها أناس آ ب ن مضحهد ن مل   م   لهمم 

 اةاقت منظمات المجشم  المدنق المبةاربة عدا  راةيات  دمشها إلى اللجنة، م م مرااةلة عملها   
، بما فقها فق مجال الدعرا  فضةذ الشجا زات المب كبة وةد البةعف اليليةحقنق فق األرف اليليةحقنية المغشلة

القدس البةةةةةةةةةةةب ية، فق إطار ييةةةةةةةةةةةلن الضةةةةةةةةةةةرء على الغقا ق على أرف الرا   تدال مل ةالشيةةةةةةةةةةةمية  المب بحة 
 باليياسات اإلسبا قلية، م  الشبديد على وب را   ر  ةامل يشعقل  فعا   باء م م هذ  األعمالم 

م  المدنق،  على أن  شةةد  أعضةةاء اللجنة على الد ر الغاسةةم للبةةباكة الميةةشمبا م  منظمات المجش  
 ا شباحا ها   رايا ها  ضيإ  يمة إلى عمم اللجنةم

 اال شمارم السفير شيخ نيانغ ا ششم   
 


