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   اإلحالةكتاب

  ]٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٦[
  ،السيد األمني العام

يــشرفين أن أرفــق طيــه تقريــر اللجنــة املعنيــة مبمارســة الــشعب الفلــسطيين حلقوقــه غــري    
رخ  املـؤ  ٦٣/٢٦ مـن قرارهـا      ٢عمال بالفقرة   القابلة للتصرف بغرض تقدميه إىل اجلمعية العامة        

 .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٦

/  تــشرين األول ٦ إىل ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول ٧ويغطــي التقريــر الفتــرة مــن     
 .٢٠٠٩ أكتوبر

 .وتفضلوا سيادتكم بقبول أمسى آيات التقدير 

 

 

  بادجيبول  ) توقيع(
  ئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشعبر

  وقه غري القابلة للتصرفق حلالفلسطيين
  
  

  مــــون-ســــعادة الــــسيد بــــان كــــي 
ــدة    ــم املتحــــ ــام لألمــــ ــني العــــ  األمــــ

 نيويورك
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 الفصل األول
 ةمقدم   

أنشأت اجلمعية العامة اللجنـة املعنيـة مبمارسـة الـشعب الفلـسطيين حلقوقـه غـري القابلـة                     - ١
ــا    ــب قرارهـ ــصرف مبوجـ ــؤرخ ) ٣٠-د (٣٣٧٦للتـ ــاين ١٠املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ، ١٩٧٥نـ

فلـسطيين مــن ممارســة حقوقــه  وأناطـت هبــا مهمــة التوصــية بربنـامج يرمــي إىل متكــني الــشعب ال  
ــري ــرار       غ ــة يف الق ــة العام ــا اجلمعي ــت هب ــيت اعترف ــصرف ال ــة للت ــؤرخ ) ٢٩-د (٣٢٣٦القابل امل
 .١٩٧٤نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢

ــوأ  - ٢ ــا األول     ي ــة يف تقريره ــا اللجن ــها إليه ــيت قدمت ــة التوصــيات ال ــة العام ، )١(دت اجلمعي
، التأكيـد علـى أن أي       )٢(ريرهـا الالحقـة   وواصلت اللجنـة، يف تقا     .كأساس حلل قضية فلسطني   

 اإلسـرائيلي، جيـب     - العـريب    الـرتاع حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، اليت متثل لب          
ــة      ــادئ األساســية التالي ــصلة وإىل املب ــم املتحــدة ذات ال ــرارات األم ــستند إىل ق ــسحاب  :أن ي ان

ــام      ــذ ع ــة من ــسطينية احملتل ــن األرض الفل ــا ١٩٦٧إســرائيل م ــن    ، مب ــشرقية، وم ــدس ال ــا الق فيه
األراضي العربية احملتلة األخرى؛ واحترام حق مجيع الـدول يف املنطقـة يف العـيش بـسالم داخـل                   
حدود آمنة وُمعترف هبـا دوليـا؛ واالعتـراف حبقـوق الـشعب الفلـسطيين غـري القابلـة للتـصرف                     

ــة الــ    .وممارســته هلــذه احلقــوق  ــذ توصــيات اللجن يرهــا األول،  يف تقريت وردتوقــد تعــذر تنفي
 . املهام اليت أوكلت إليهاسنويا سعيا ألداء  اجلمعية العامة بتجديد والية اللجنةقامتو

ورحبت بانعقـاد    . حل سلمي لقضية فلسطني     التوصل إىل  وقد دأبت اللجنة على دعم      - ٣
 الذي أطلق عملية السالم يف الـشرق األوسـط اسـتنادا إىل             ١٩٩١مؤمتر مدريد للسالم يف عام      

ورحبت اللجنة أيضا بـإعالن املبـادئ    ).١٩٧٣ (٣٣٨و  ) ١٩٦٧ (٢٤٢ي جملس األمن    قرار
. واتفاقات التنفيذ الالحقة  ) ، املرفق A/48/486-S/26560(املتعلق بترتيبات احلكم الذايت املؤقت      

 لرؤية دولتني، إسرائيل وفلـسطني، تعيـشان جنبـاً إىل جنـب         القويوأعربت اللجنة عن تأييدها     
، وفقـا لقـرارات األمـم       ١٩٤٩نة ومعترف هبا على أساس خطوط اهلدنـة لعـام           داخل حدود آم  

 ).٢٠٠٣ (١٥١٥و  ) ٢٠٠٢ (١٣٩٧املتحدة ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك قـرارا جملـس األمـن                
ــدها هلــا        ــة وأعربــت عــن تأيي ــيت وضــعتها اجملموعــة الرباعي ــق ال ــة خبريطــة الطري ورحبــت اللجن

 عملـها، وفقـا لواليتـها، مـن أجـل هتيئـة الظـروف            وواصلت اللجنـة   .وطالبت الطرفني بتنفيذها  
 تـسوية دائمـة متكــن الـشعب الفلـسطيين مــن      املتعلقــة بالتوصـل إىل فاوضـات جنـاح امل املالئمـة إل 

_________________ 
 .(A/31/35) ٣٥الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والثالثون، امللحق رقم   )١(  
ادية والثالثني، وقد صـدرت مجيـع تلـك التقـارير     تقدم اللجنة تقارير سنوية إىل اجلمعية العامة منذ الدورة احل         )٢(  

  . لوثائق دورات اجلمعية٣٥باعتبارها امللحق رقم 
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ل اجملتمـع  بَـ كما تعزز اللجنة تقدمي الدعم واملـساعدة مـن قِ         . إعمال حقوقه غري القابلة للتصرف    
 .الدويل للشعب الفلسطيين

 بركـود يف العمليـة الـسياسية،        ٢٠٠٨أكتـوبر   /تـشرين األول   ذمنـ  ةوقد اتسمت الفتـر     - ٤
وعدم إحراز تقدم يف اجلهود الرامية إىل توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة حتـت قيـادة الـسلطة                  

مبـا يف ذلـك     وتدهور الوضع على األرض يف مجيع أحناء األرض الفلسطينية احملتلـة،         ،الفلسطينية
اسـتمرار حالـة الطـوارئ اإلنـسانية يف         ثرية للقلـق بـصفة خاصـة         ومن األمور امل   .القدس الشرقية 

 /سـرائيلي الـذي وقـع يف كـانون األول    قطاع غزة، اليت تفاقمـت بـسبب اهلجـوم العـسكري اإل      
 واستمرار فرض حـصار شـديد علـى قطـاع غـزة،      ٢٠٠٩ يناير/ وكانون الثاين٢٠٠٨ديسمرب  

ــا في  الــذي أدى إىل  ــضائع، مب ــل حركــة األشــخاص والب ــسانية  هــاتعطي ــصال املــساعدات اإلن  إي
 .واسترياد مجيع اللوازم الضرورية

الـيت اسـتؤنفت بعـد       ومل تسفر العملية السياسية بني اجلـانبني اإلسـرائيلي والفلـسطيين،            - ٥
، عـن إحـراز أي نتـائج ملموسـة          ٢٠٠٧نـوفمرب   /يف تـشرين الثـاين    الـذي انعقـد     مؤمتر أنابوليس   

أي ختفيــف للحــصار وظلــت يف غــزة طــالق النــار ومل يواكــب وقــف إ .تعثــرت مــرة أخــرىو
 مليـون   ١,٥  لــ  اإلنـسانية املعابر مغلقة، ومل يسمح سوى بإيـصال احلـد األدىن مـن املـساعدات               

 ممـا أسـفر عـن       ،عملياهتا العسكرية يف قطاع غزة     وواصلت إسرائيل  . يف قطاع غزة   من املدنيني 
سـتئناف إطـالق الـصواريخ ونـريان       وقوبـل ذلـك با     .وقوع خسائر يف األرواح بني الفلسطينيني     

اهلاون من جانب اجلماعـات الفلـسطينية املـسلحة علـى جنـوب إسـرائيل، ممـا أوقـع خـسائر يف                 
حبلــول هنايــة كــانون  وقــد صــعدت إســرائيل الوضــع، .األرواح واملمتلكــات لــدى اإلســرائيليني

ع ، عندما شنت عملية الرصاص املسكوب، وهو هجوم عـسكري واسـ           ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
 إطـالق الـصواريخ علـى التجمعـات الـسكنية          القـضاء علـى خطـر     النطاق كان هدفه املعلن هـو       

واستمرت العمليات العسكرية ألكثـر مـن ثالثـة أسـابيع، ممـا أدى إىل مقتـل أكثـر                    .اإلسرائيلية
 فلــسطيين، معظمهــم مــن املــدنيني، ومنــهم مئــات مــن األطفــال والنــساء، وإصــابة ١ ٤٠٠مــن 

 مـدنيني،  ٤ شخـصا، مـن بينـهم    ١٤وأفادت إسرائيل مبصرع  . جبروح مدين ٥ ٠٠٠أكثر من   
ويف الـضفة الغربيـة، اسـتمر التوسـع يف املـستوطنات اإلسـرائيلية، مبـا يف         . شخصا ١٨٢وجرح  

 داخــل القــدس الــشرقية  مبــا يف ذلــك اجلــدار، تــشييدذلــك املخــافر األماميــة، واســتمر كــذلك  
 حركــة الفلــسطينيني وقــوض اجلهــود الــيت تبــذل   دقيــوازداد عــدد نقــاط املراقبــة ممــا   .وحوهلــا

 كانــتوواصــل اجلــيش اإلســرائيلي شــن غــارات علــى املــدن الفلــسطينية،    .إلنعــاش االقتــصاد
وتـدهور الوضـع يف القـدس الـشرقية          .مصحوبة عادة بعمليـات اعتقـال واحتجـاز للفلـسطينيني         

سطينيني، وجلـب   وهـدم املنـازل وطـرد الـسكان الفلـ           األراضـي،  ةبصورة خطـرية، مـع مـصادر      
واستمر الشقاق بني الفصائل الفلـسطينية الكـربى يف التـأثري            .مزيد من املستوطنني اإلسرائيليني   
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ــاة الفلــسطينيني العــاد  ــدعم    ني، اليعلــى حي ســيما يف غــزة، وحــال دون توحــد الفلــسطينيني ل
 .السلطة الفلسطينية

اهلــدوء واحملافظـة علــى  اسـتجاب اجملتمــع الـدويل للـهجوم علــى غـزة بالـدعوة إىل      قـد  و  - ٦
وأدينت أيضا اهلجمات الصاروخية اليت يـشنها املقـاتلون الفلـسطينيون            .أرواح املدنيني األبرياء  

 مـن اجلمعيـة العامـة وجملـس     كـل وعقـد   .واليت اسـتهدفت بـشكل عـشوائي مـدنيني إسـرائيليني          
مـستمر إلطـالق    استثنائية واختذا قرارات تدعو، بني مجلـة أمـور، إىل وقـف دائـم و               ةاألمن دور 

 بـشكل فـوري إىل املـدنيني الفلـسطينيني املقـيمني يف              الالزمـة   املساعدات اإلنـسانية   تقدميالنار و 
وأسـفر مـؤمتر املـاحنني       .وتدخل األمني العام وزار غزة فور توقف األعمال العدائية         .قطاع غزة 

يـني دوالر    بال ٤,٥وايل  حبـ  بـالتربع مـارس عـن تعهـدات       / آذار ٢قد يف شرم الـشيخ يف       الذي عُ 
 االســتخدام لكفالــةمــارس، خطــة /يف آذار وقــدمت الــسلطة الفلــسطينية، .إلعــادة إعمــار غــزة

بيــد أن اســتمرار  .الفعــال لتلــك األمــوال يف إنعــاش القطــاع وإعــادة إعمــاره علــى حنــو ســريع   
احلــصار اإلســرائيلي، حــال دون البــدء حــىت اآلن يف إعــادة اإلعمــار، ممــا عمــق مــن إحــساس     

وأجـري بعـد احلـرب عـدد         . التطـرف يف غـزة     لتـصاعد  باليأس وأوجد تربة خصبة      الفلسطينيني
من التحقيقات، من بينها حتقيق دعا إليه األمني العام لتقييم اخلسائر اليت حلقت مبنـشآت األمـم     

تقـصي  ل املـدنيني الـذين جلـأوا إىل تلـك املنـشآت، وبعثـة               بني صفوف املتحدة يف غزة واخلسائر     
 .نسان جملس حقوق اإلقائق مببادرة مناحل

ــة إىل التوصــل إىل تــسوية شــاملة للــرتاع       - ٧ ــة جهودهــا الرامي وواصــلت اجملموعــة الرباعي
سـرائيلي ووضـع حـد لالحـتالل الـذي      اإل - وأكـدت أن الـسالم العـريب       .سـرائيلي اإل - العريب

صــاحل   تــصب كلــها يف وإقامــة دولــة فلــسطينية يف الــضفة الغربيــة وغــزة،  ١٩٦٧بــدأ يف عــام 
ــدويل جملا ــع الــ ــة األوىلتمــ ــة إىل أن   . بالدرجــ ــة الرباعيــ ــرائيل  تودعــــت اجملموعــ ــصرف إســ تــ

ســيما التقيــد خبريطــة  ، ال الــسابق الــيت عقــداها يفلتزامــاتاالالتفاقــات ولن وفقــا ووالفلــسطيني
ــق، بغــض النظــر عــن موقــف الطــرف اآلخــر    ــه واعترفــت اجملموعــة   .الطري ــسلطة مبــا أحرزت  ال

الح قطاعها األمين وإقامـة مؤسـساهتا، ودعـت إىل مواصـلة اجلهـود      إص  تقدم يف  منالفلسطينية  
 . التحـريض  إهنـاء من أجل حتسني فرض القانون والنظام، ومكافحة التطرف املقترن بـالعنف، و           

لـى  ع إسـرائيل     الرباعيـة  حثـت اجملموعـة   بدعم من اجلهود النشطة لإلدارة األمريكية اجلديـدة،         و
 مجيع األنشطة االسـتيطانية، الـيت       وجتميديف القدس الشرقية    االمتناع، عن األعمال االستفزازية     

ل أكرب عقبة أمـام     شكلقانون الدويل واليت اعترف اجملتمع الدويل بأهنا ت       ل وفقاتعد غري مشروعة    
 .التوصل إىل تسوية سلمية
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جهـود   وسعت اللجنة، مـن خـالل أنـشطتها، إىل لفـت االنتبـاه إىل احلاجـة امللحـة إىل                    - ٨
وحـذرت اللجنـة     .تخفيف اآلثار السلبية للتطورات الـيت وقعـت علـى األرض          لية  منسقة ومجاع 

 علـى الوضـع     حـوظ مرارا وتكرارا من أن املفاوضات سيكون مآهلا الفشل ما مل يطرأ حتسن مل            
 . وقــف إطــالق النــار يف غــزة ودعــت إســرائيل إىل رفــع احلــصاراللجنــةوأيــدت  .علــى األرض

ءات العـسكرية الفتاكـة الـيت       ات اللجنـة إىل إدانـة االعتـد       ، سـارع   لغـزة  سرائيليقب الغزو اإل  وع
وأدانت أيضا إطـالق     .وطالبت بوقف األعمال احلربية   ارتكبتها إسرائيل والدمار الذي أحدثته      

مـارس  /قـد أوائـل آذار    وشكل االجتماع الدويل األول للجنة الـذي عُ        .الصواريخ على إسرائيل  
 الفلـسطينيني   سكانساعدات اإلنـسانية إىل الـ      فرصة مبكرة ملناقشة موضـوع إيـصال املـ         ٢٠٠٩
 إىل  ،يوليـه / عقـد يف متـوز     ،وأشار اجتماع آخر   .ولتعزيز وتنسيق جهود إعادة اإلعمار    ،  يف غزة 

وأكـدت اجتماعــات دوليــة   .مجيـع احلكومــات بــدعم القـانون اإلنــساين الــدويل   التــزامضـرورة  
 أن استمرار إسرائيل يف فـرض       أخرى على احلاجة امللحة إىل تنفيذ حل الدولتني، وحذرت من         

ــة التوصــل إىل       ــدا خطــريا إلمكاني ــشكل هتدي ــى األرض ي ــع عل ــر الواق   عــادلحــلسياســة األم
ــة،  قــد و .للــرتاع عــن طريــق التفــاوض   وســلمي ــرة املــشمولة  اجتمــع مكتــب اللجن طــوال الفت
ت واهليئــا ، الدوليــة، مبمــثلني رفيعــي املــستوى عــن احلكومــات، واملنظمــات احلكوميــة بــالتقرير

 ،الربملانيــة، واجملتمــع املــدين، ووســائط اإلعــالم، وشــجعهم علــى دعــم دور اللجنــة وأنــشطتها    
وحثهم على اختاذ اخلطوات املناسبة لدعم تنفيذ التوافق الدويل بشأن ضرورة التوصل إىل حـل               

  .يقوم على أساس دولتني
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 الفصل الثاين
 والية اللجنة    

ــة   ، جــ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٦يف   - ٩ ــة املعني ــة اللجن ــة العامــة والي ددت اجلمعي
؛ وطلبـت إىل  )٦٣/٢٦انظـر القـرار   (مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلـة للتـصرف     

األمني العام أن يواصل تزويد شعبة حقوق الفلسطينيني باألمانة العامـة لألمـم املتحـدة بـاملوارد                 
؛ وطلبــت مواصــلة الربنــامج  )٦٣/٢٧ر انظــر القــرا(الــيت تلزمهــا لالضــطالع بربنــامج عملــها   

قــضية اإلعالمــي اخلــاص الــذي تــضطلع بــه إدارة شــؤون اإلعــالم التابعــة لألمانــة العامــة بــشأن  
 املعنــون ٦٣/٢٩ القـرار   اختــذت اجلمعيـة ، نفـسه التـاريخ  ويف )٦٣/٢٨انظـر القــرار  (فلـسطني  

  .“تسوية قضية فلسطني بالوسائل السلمية”
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 الفصل الثالث
  عمالتنظيم األ  

 العضوية وأعضاء املكتب -ألف   
أفغانـستان، إندونيـسيا، أوكرانيـا،       : أمساؤهـا  تتألف اللجنة مـن الـدول األعـضاء التاليـة           - ١٠

باكــستان، بــيالروس، تركيــا، تــونس، مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية، جنــوب أفريقيــا،         
يــا، ماليزيــا، مدغــشقر، ناميبالــسنغال، ســرياليون، غيانــا، غينيــا، قــربص، كوبــا، مالطــة، مــايل،  

 .نيجرييا، نيكاراغوا، واهلند

، أعـــادت اللجنـــة ٢٠٠٩فربايـــر / شـــباط١١ للجنـــة، املعقـــودة يف ٣١٥ويف اجللـــسة   - ١١
نائبــا للــرئيس، وســافيور  ) أفغانــستان(رئيــسا، وظــاهر تــنني  ) الــسنغال(انتخــاب بــول بــادجي  

نائبـا آخـر    ) كوبـا (و مورينو فرنانـدز     وانتخبت اللجنة أيضا أبيالرد    .مقررا) مالطة(بورغ   .ف
ــة ٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول١٧ املعقــودة يف ٣١٧ويف اجللــسة  .للــرئيس  بيــدور، انتخبــت اللجن

ــونييز موســكريا  ــا( خــوان ن ــرئيس، ) كوب ــا لل ــدز الــذي     نائب ــو فرنان ــيالردو مورين ليحــل حمــل أب
 .أوكلت إليه حكومته منصبا آخر

ــسة   - ١٢ ــدت اللج ٣١٥ويف اجللـ ــضا، اعتمـ ــام     أيـ ــها لعـ ــامج عملـ ــة برنـ ــر ( ٢٠٠٩نـ انظـ
A/AC.183/2009/1(.  

 
 املشاركة يف أعمال اللجنة - باء 

علــى غــرار الــسنوات الــسابقة، أكــدت اللجنــة جمــددا أن بــاب املــشاركة يف أعماهلــا،     - ١٣
بــصفة مراقــب، مفتــوح أمــام مجيــع الــراغبني يف ذلــك مــن دول أعــضاء ومــراقبني دائمــني لــدى 

ا للممارسـة املتبعـة، شـاركت فلـسطني يف أعمـال اللجنـة بـصفة مراقـب،                  ووفقـ  .األمم املتحدة 
 .نظر فيها اللجنة ومكتبها مالحظات ومقترحات لكي تت مجيع جلساهتا، وقدمتوحضر

، رحبت اللجنة مرة أخـرى جبميـع الـدول واملنظمـات الـيت شـاركت                ٢٠٠٩ويف عام     - ١٤
  .)٣(يف أعماهلا يف السنة السابقة بصفة مراقب

_________________ 
األردن، إكوادور، اإلمارات العربية املتحدة، بلغاريا، بنغالديش،       : شارك يف اجتماعات اللجنة بصفة مراقب       )٣(  

ــسورية،     ــة ال ــة العربي ــة، اجلمهوري ــة الليبي ــة العربي ــر، اجلماهريي ســري النكــا، الــصني، العــراق، فرتويــال   اجلزائ
، فييــت نــام، قطــر، الكويــت، لبنــان، مــصر، املغــرب، موريتانيــا، النيجــر، الــيمن،    ) البوليفاريــة-مجهوريــة (

  .وكذلك االحتاد األفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي وفلسطني
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  الرابعالفصل
 استعراض احلالة املتعلقة بقضية فلسطني    

واصلت اللجنـة، عمـال بواليتـها، رصـد احلالـة يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا                       - ١٥
 . التطورات السياسية ذات الصلةفضال عنالقدس الشرقية، 

إسـرائيل يف التـصاعد عنـدما قتلـت         جنـوب    العنـف يف قطـاع غـزة و        ت أعمال بدأوقد    - ١٦
إسرائيل ستة من أعضاء حركة محاس يف عمليات عسكرية بوسط قطاع غـزة اسـتهدفت نفقـا         

ورد  .سـرائيليني إسرائيلي إن محاس كانت ختطط السـتخدامه يف اصـطياد جنـود           قال اجليش اإل  
 صــاروخا مــن طــراز قــسام علــى جنــوب ٣٥املقــاتلون يف قطــاع غــزة يف اليــوم التــايل بــإطالق 

 .ها عن إطالق الصواريختمسؤولي اإلسالمي اس واجلهادمح  كل منوأعلنت .إسرائيل

بـني  لوقـف إطـالق النـار     ، الـيت توسـطت فيهـا مـصر        ،وعقب انتهاء مهلة الـستة أشـهر        - ١٧
، شـنت قـوات الـدفاع    ٢٠٠٨ديـسمرب  / كـانون األول ١٩ يف ،يف قطـاع غـزة   محاس  إسرائيل و 

علـى  ، هجومها العـسكري  ، دون سابق إنذار٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول  ٢٧اإلسرائيلية يف   
 وقـوع   ردعوكـان اهلـدف املعلـن للـهجوم هـو            ،عملية الرصاص املسكوب   املسميقطاع غزة   

ورغـم نـداءات     .سـرائيليني  املـدنيني اإل   علـى مزيد من اهلجمات الصاروخية مـن جانـب محـاس           
يني، اجملتمع الدويل املتكررة من أجل الوقف الفوري إلطـالق النـار واحملافظـة علـي أرواح املـدن                 

/  كـانون الثـاين    ٢١استمر اهلجوم حىت أكملت القوات اإلسرائيلية انسحاهبا من قطاع غزة يف            
ــاير  ــار مــن جانــب واحــد يف      ٢٠٠٩ين ، وســبق ذلــك إعــالن كــال الطــرفني وقــف إطــالق الن
 .يناير/كانون الثاين ١٩

قـوات  وأفادت املنظمات اإلنـسانية الدوليـة وغريهـا مـن بعثـات تقـصي احلقـائق بـأن ال           - ١٨
ــاطق       اإلســرائيلية اســتخدمت  ــشكل مكثــف يف املن ــيض ب ــادة الفوســفور األب خــالل اهلجــوم م

 . نتيجـة احلرائـق     باملمتلكـات   خسائر فادحة  إحلاقالسكنية، مما أدى إىل مقتل وإصابة املدنيني و       
ــدة     ــم املتحـ ــاين األمـ ــة ومبـ ــدارس واملنـــشآت الطبيـ ــازل واملـ ــروتعرضـــت املنـ  .للقـــصف املباشـ

ت اإلسـرائيلية أيـضا القـذائف الـسهمية الـيت تطلقهـا الـدبابات مخـس مـرات                   واستخدمت القوا 
 .يناير، مما أدى إىل مصرع عدة مدنيني/ كانون الثاين٩ إىل ٤على األقل يف الفترة من 

وغريهـا مـن   سعاف  على منع سيارات اإل،أثناء اهلجوم سرائيلية،وقد دأبت القوات اإل     - ١٩
ــالقرب مــن  مــن أي مكــانأو مــن رفــع جثــث القتلــى مــن الوصــول إىل اجلرحــى  املركبــات   ب
سمح هلـا بـاملرور   كـي يـ   اإلسـعاف الفلـسطينية    خدماتاليت تقدمها   طلبات  الوكانت   .مواقعها

إلنقاذ اجلرحى ورفع جثـث القتلـى يف أي منطقـة اسـتولت عليهـا القـوات إسـرائيل مـن قطـاع             
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 تويف العديد مـن اجلرحـى،   لذلك،ونتيجة  .ل اجليش اإلسرائيليَب من ِقتقابل دوما بالرفض  غزة  
 . دقيقة من املستشفى١٥تتجاوز أبدا  الذين كانوا على مبعدة ال

ــة فلــسطينية،    - ٢٠ ــها مستــشفيات، للــضرب املتكــرر    وتعرضــت عــدة منــشآت طبي مــن بين
 . لـبعض اهلجمـات    اياخالل عمليات القصف، وراح العاملون يف القطاع الطـيب أنفـسهم ضـح            

 مــن ٢٦ وأصــيب ١٦  أثنــاء تلــك العمليــةون اإلنــسانية، فقــد قتــلووفقــا ملكتــب تنــسيق الــشؤ
 سـيارة  ٢٩وأتلف القصف اإلسـرائيلي أو دمـر       . العاملني يف القطاع الطيب وهم يؤدون عملهم      

 منـشأة طبيـة يف مجيـع أحنـاء قطـاع            ١٢٢من بـني    منشأة طبية    ٥٨وأتلفت أو دمرت     .سعافإ
 عيـادة  ٤٣  مستـشفي و ١٥مل تلـك املنـشآت   وتش .غزة نتيجة للقصف املباشر أو غري املباشر 

 .وليةاألصحية الللرعاية 

 مــن غــري ١ ١٧٢  مقــاتال و٢٣٧ فلــسطينيني، منــهم ١ ٤٠٩ونتيجــة للــهجوم، قتــل   - ٢١
 طفــال ٣٤٢ علــى األقــل قتــل  مــن غــري املقــاتلني،الــذين قتلــوا ١ ١٧٢  الـــومــن بــني .املقــاتلني

مـن بينـهم العديـد مـن النـساء واألطفـال،             فلسطيين آخـر،     ٥ ٠٠٠ وُجرح حنو  . امرأة ١١١ و
ســرائيلية، ووفقــا ملــا ذكرتــه احلكومــة اإل  .مــن األشــخاص بعاهــات مــستدمية وأصــيب العديــد 

 مـن   ت أطلقـ   وقذيفـة هـاون     صـاروخ  ٨٠٠سـقط يف األراضـي اإلسـرائيلية مـا يقـرب مـن               فقد
 آخـرين   ١٨٢ قطاع غزة خـالل العمليـة، ممـا أدى إىل مقتـل أربعـة مـدنيني إسـرائيليني وإصـابة                   

وأصـيب    بـنريان صـديقة،   أربعـة منـهم    ،وقتل، خالل اهلجوم، عشرة جنـود إسـرائيليني        .جبروح
  .جبروح  جنديا٣٣٦
 مركـز صـحي    مـدارس و   يف عـدد كـبري آخـر        وُجـرح  فلسطينيا   ٤٠وقتل ما يقرب من       - ٢٢

) ونـروا األ( غاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الـشرق األدىن     تديرها وكالة األمم املتحدة إل    
أو على مقربة منها عندما قصفت تلـك املنـشآت بقـذائف إسـرائيلية، أو قنابـل جويـة أو نـريان                 

 مـن املتعاقـدين معهـا أثنـاء     ٣و  مـن مـوظفي األونـروا        ٥وقتل أيـضا     .املدفعية أو قذائف اهلاون   
ووقعــت أربعــة حــوادث تعرضــت  . متعاقــدين آخــرين٤و  موظفــا ١١ وُجــرحتأديــة عملــهم، 

 مـبىن علـى   ٥٣ـ وحلقت أضـرار بـ   . للقصف من جانب القوات اإلسرائيليةاملعونة قوافل  خالهلا
 .األقل من مباين األمم املتحدة

 مـرتال فلـسطينيا   ٣ ٥٤٠ووفقا لبيانـات مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية، فقـد دمـر               - ٢٣
 مـدارس   ١٠ودمـرت أيـضا      . مرتال ألضرار شديدة خالل اهلجـوم علـى غـزة          ٢ ٨٧٠وتعرض  

ووفقـا   . منـشأة أخـرى علـى األقـل ألضـرار     ٢٨٠ وتعرضت ، دور للحضانة تدمريا كامال ٨ و
مـن املـدارس     ١٢  طالبـا و   ١٦٤فقـد قتـل      ملا ذكرته وزارة التربية والتعلـيم العـايل الفلـسطينية،         

 . معلمني آخرين جبروح٥  طالبا و٤٥٤وأصيب  ،التابعة هلا
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ينــاير / كــانون الثــاين١٢مــم املتحــدة، يف  جملــس حقــوق اإلنــسان التــابع لألاختــذوقــد   - ٢٤
ــرار  ــسكرية اإل   (A/HRC/S-9/L.1) ٩/١-دإالق ــة الع ــدين العملي ــذي ي ــرائيلية ويــدعو إىل  ، ال س

 إرسـال بعثـة     ، يف القـرار نفـسه     ،وقرر اجمللـس   .الوقف الفوري للهجمات العسكرية اإلسرائيلية    
ما وقع من انتهاكات للقـانون      مستقلة لتقصي احلقائق إىل غزة من أجل التحقيق يف كل           دولية  

أعلــن رئــيس جملــس  أبريــل،/ نيــسان٣ويف  .الــدويل حلقــوق اإلنــسان خــالل اهلجــوم علــى غــزة
تعـيني ريتـشارد   ب مـن نيجرييـا، قـراره    وهو يان أوهوموييب،غالسفري مارتن إهو حقوق اإلنسان، 

وغوسـالفيا الـسابقة    جولدستون رئيس هيئة االدعاء السابق يف احملكمتني اجلنـائيتني الـدوليتني لي           
وزار الفريـق قطـاع      . بعثـة مكونـة مـن أربعـة أعـضاء لتقـصي احلقـائق يف غـزة                 لرئاسةورواندا،  

وقـدمت البعثـة تقريرهـا       .يونيـه / علنية يف جنيـف يف حزيـران       استماعغزة وعقد أيضا جلسات     
سبتمرب، الذي خلصت فيه إىل وجود دالئـل تـشري إىل وقـوع انتـهاكات خطـرية         / أيلول ١٥يف  

يف رتاع الـ  من جانب إسـرائيل خـالل         والقانون اإلنساين الدويل   للقانون الدويل حلقوق اإلنسان   
 عمــال ترقــى إىل مــستوى جــرائم احلــرب، ورمبــا جــرائم ضــد  أل إســرائيل  ارتكــابغــزة، وإىل
وخلص التقرير أيضا إىل وجود دالئل على أن مجاعات مـسلحة فلـسطينية ارتكبـت                .اإلنسانية

 املتكــرر جلنــوب إســرائيل بالــصواريخ انــسانية، يف قــصفه جــرائم ضــد اإلورمبــاجــرائم حــرب، 
 .وقذائف اهلاون

ــباط١١ويف   - ٢٥ ــر، عــني  / ش ــني األفرباي ــا   الم ــق تابع ــس حتقي ــام جمل ــرع ــم املتحــدة  ا  ملق ألم
 كــــانون ٢٧الســــتعراض تــــسعة حــــوادث حمــــددة وقعــــت يف قطــــاع غــــزة يف الفتــــرة مــــن  

ــاين١٩ إىل ٢٠٠٨ديـــسمرب /األول ــانون الثـ ــاير/ كـ وفيـــات   حـــدوثيف وتـــسببت ٢٠٠٩ ينـ
أو أحلقت أضرارا هبـا، أو أثنـاء تنفيـذ عمليـات األمـم              /و األمم املتحدة    داخل مباين إصابات   أو

وترأس اجمللس املكون من أربعة أعـضاء إيـان مـارتن مـن              .املتحدة، والتحقيق يف تلك احلوادث    
أبريل، قدم اجمللس تقريـره     / نيسان ١١يف  و . لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    اململكة املتحدة 
 موجزا للنتـائج الـيت توصـل إليهـا          مايو/ أيار ١٥ يف    الذي قدم إىل جملس األمن     ،إىل األمني العام  

  ).A/63/855-S/2008/250انظر  (اجمللس، مبا يف ذلك توصياته
 الوقائعيــة تقريرهــا عــن اجلوانــب   إســرائيلأصــدرت حكومــة   يوليــه،/ متــوز٣٠ويف   - ٢٦
سرائيل لديها احلق يف القيـام بعمـل عـسكري ضـد محـاس             إأن  ”ذكرت فيه    قانونية للعملية، وال

 بالـصواريخ  ، ال تنقطـع    تكـاد   الـيت  ،يف غزة وعليها التـزام بـذلك، كـي توقـف هجمـات محـاس              
وإسـرائيل   . ... وأعماهلـا اإلرهابيـة األخـرى      ،اهلـاون علـى آالف املـدنيني اإلسـرائيليني        مدافع  و

يف محايـة مـدنييها مـن       كأي دولة أخرى،   لديها احلق مبوجب القانون الدويل،    عليها مسؤولية و  
 .“اهلجمات الصاروخية املتعمدة
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بعــد سلــسلة مــن حمادثــات املــصاحلة الــيت جــرت يف القــاهرة  وفربايــر، / شــباط٢٦ويف   - ٢٧
بوساطة مـصرية، اتفقـت فـتح ومحـاس علـى العمـل مـن أجـل إنـشاء حكومـة وحـدة، وأنـشأتا                 

 واالنتخابـات،   ، واألمن ،تشكيل حكومة انتقالية، ومسائل املصاحلة    بشأن  شتركة  مخس جلان م  
وكــان مــن . ويف الــشهور الالحقــة، تواصــلت الوســاطة املــصرية. ومنظمــة التحريــر الفلــسطينية

  .أكتوبر/املقرر إجراء جولة أخرى من حمادثات املصاحلة يف هناية تشرين األول
ــضافت مــصر   / آذار٢ويف   - ٢٨ ــارس، است ــدويل لــدعم      م ــشيخ املــؤمتر ال ــة شــرم ال يف مدين

ــسطيين إلعــادة إعمــار غــزة    ــصاد الفل ــو حــوايل   .االقت ــددة  ٨٠ورحــب ممثل ــدا ومنظمــة متع  بل
وتعهـد املـاحنون     لإلنعاش املبكـر وإعـادة اإلعمـار يف غـزة،         الفلسطينية  األطراف باخلطة الوطنية    

  .القتصادية باليني دوالر جلهود اإلغاثة اإلنسانية وا٤,٥  حنوبتقدمي
ــزة يف       - ٢٩ ــى غ ــرائيل عل ــسبب هجــوم إس ــد ت ــار  وق ــازل   إحــداث دم واســع النطــاق للمن

الـيت يـشهدها قطـاع غـزة      اخلـراب   أدى إىل تفاقم حالـة      وواهلياكل األساسية واألصول املنتجة،     
ــصادية     ــة واالقت ــسانية واالجتماعي ــة اإلن فرضــه تعــن احلــصار الــذي  النامجــة بالفعــل مــن الناحي

. ٢٠٠٧يونيـه  /يف حزيـران على الـسلطة فيـه   اإلقليم بأكمله عقب استيالء محاس إسرائيل على  
 مليـون  ١,١مـن  أكثـر   - يف املائة من سكان غـزة        ٧٥من  ما يقارب   كان  أغسطس،  /ويف آب 
حالة انعدام األمـن الغـذائي النامجـة عـن الزيـادة الكـبرية يف الفقـر، وتـدمري             يعانون من    -نسمة  

وهناك حتـول تـدرجيي يف النظـام    . يف أسعار املواد الغذائية الرئيسيةاألصول الزراعية، والتضخم   
الغذائي الـذي يتبعـه سـكان غـزة مـن األغذيـة املرتفعـة التكلفـة والغنيـة بـالربوتني مثـل الفواكـه                
ــل          واخلــضر واملنتجــات احليوانيــة، إىل األغذيــة املنخفــضة التكلفــة الغنيــة بالكربوهيــدرات مث

سـيما   ت نقص يف املغذيات الدقيقة، وال      ما قد يؤدي إىل حاال     احلبوب والسكر والزيت، وهو   
العـاطلني عــن العمـل عــن   نــسبة وباإلضــافة إىل ذلـك، زادت  .  األطفـال والنــساء احلوامـل  لـدى 
 وأدت هـذه احلالـة      . شـخص  ١٤٠ ٠٠٠مـن   أكثـر   يف املائة من القوة العاملة يف غزة، أي          ٤٠

يف بعــض األحيــان، لتــهريب البــضائع مميتــة ن  خطــرية، قــد تكــوتحــاوالالقيــام مباملأســاوية إىل 
ينـاير، قتـل   / كانون الثـاين  ١٨ومنذ  . الضرورية من خالل أنفاق حفرت حتت احلدود مع مصر        

  . يف حوادث خمتلفة تتصل باألنفاق فلسطينيا٤٧
يعانون من إصابات مركبـة ومـن حـاالت إعاقـة دائمـة      ملن متابعة العالج وقد وضعت     - ٣٠

الـنقص يف   أضـعفه   لنظـام الـصحي الـذي       علـى ا  هلجـوم اإلسـرائيلي عبئـا هـائال         أصيبوا هبا أثنـاء ا    
وإضافة إىل ذلك، يضطر املرضـى الـذين هـم حباجـة            . احلصاربسبب  املرافق واملعدات واألدوية    

إىل عالج متخصص خارج غزة إىل اخلـضوع لعمليـة شـاقة يكتنفهـا الغمـوض للحـصول علـى               
يتعرضـون  لـيت   والعنـت ا  يد إىل حد كبري من حالة الكرب        الالزمة ملغادرة غزة، مما يز    التصاريح  
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حياهتم، ويؤدي يف كثري من األحيان إىل رفض إسرائيل طلبـات الـسفر للعـالج ويفـضي                 هلا يف   
  .، مبا يف ذلك املوت يف عدد من احلاالتإىل عواقب وخيمة، بالنسبة للعديد من املرضى

مـا متـس احلاجـة إليـه مـن      تلبيـة   دون وحال احلظـر املفـروض علـى اسـترياد مـواد البنـاء          - ٣١
وتعـذر  . الـيت أصـابتها أضـرار أو هتـدمت     من اهلياكل األساسية وغريها إعادة بناء معظم املنازل  

سكان غــزة الــذين تتزايــد لــمقــررة ســكنية  وحــدة ٧ ٥٠٠القيــام بأيــة أعمــال بنــاء جديــدة يف 
 ٢٠ ٠٠٠مـن   أكثـر  يـضطر و. مـواد البنـاء يف غـزة     عـدم تـوفر     أعدادهم بسرعة، وذلك بسبب     

يف شــقق مــستأجرة أو يف منــازل األقــارب أو يف  الــسكىن مواصــلة إىل مــن الــسكان املــشردين 
ويواصل عدد قليـل مـن األسـر العـيش يف     . م تنصب قرب أنقاض منازهلم اليت حلقها الضرر   اخي

مـن بـني أكثـر      فيهـا   األطفـال   الـيت يكـون     األسـر املـشردة،     تلـك   وقد اضـطربت حيـاة      . خميمات
  .تضرراات الفئ
ن جــراء االحــتالل اإلســرائيلي، املعانــاة مــأشــد النــساء واألطفــال الفلــسطينيون عــاىن و  - ٣٢
يوليـه، مل جتـر     /متـوز حـىت   و. سيما أثناء اهلجوم العسكري الذي شن علـى غـزة ويف أعقابـه             وال

 الـيت دمـرت أثنـاء اهلجـوم     ٨الــ  ورياض األطفـال    ١٠الـ  أي من املدارس    إصالح  إعادة بناء أو    
 ، الـذين فقـد اآلالف منـهم ذويهـم         ،وكان التالميـذ  . على غزة، وذلك بسبب نقص مواد البناء      

نفـــسية والقلـــق، وكـــانوا حباجـــة إىل الـــدعم الصدمة الـــ ال يزالـــون يعـــانون مـــن ،أو بيـــوهتم/و
وأفادت منظمة الـصحة العامليـة بـأن عـدم كفايـة اهلياكـل األساسـية واالفتقـار إىل                   . االجتماعي

ــدات ونقـــص  ــدهور   املعـ ــسهم يف تـ ــشفيات تـ ــوظفي املستـ ــة ال مـ ــصحية رعايـ ــدمها  الـ ــيت تقـ الـ
  .يف غزةواحلديثي الوالدة ألمهات املستشفيات ل

ــاء بالتزاماهتــا   - ٣٣ ــة إىل   خبريطــة ووف ــسلطة الفلــسطينية جهودهــا الرامي الطريــق، واصــلت ال
حظــي بتقــدير  املــسؤولية عــن مــدن الــضفة الغربيــة، وهــو مــا تــويللإعــادة هيكلــة قواهتــا األمنيــة 

تراجع ملحوظ يف عدد الغارات الـيت يقـوم هبـا           حيدث أي   ومن جهة أخرى، مل     . اجلهات املاحنة 
ــضفة         ــالق يف ال ــات اإلغ ــسطينية ومل ختــف حــدة عملي ــرائيلي القتحــام املــدن الفل اجلــيش اإلس

  .الغربية
 بغـارات واعتقـاالت يف مـدن وقـرى الـضفة          بـصفة منتظمـة     وتقوم القوات اإلسـرائيلية       - ٣٤

 فلـسطينيا، مبـن فـيهم أطفـال،     ٢٧وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، قتـل مـا جمموعـه             . الغربية
ويف قطـاع غـزة،     .  يف الـضفة الغربيـة     ٢ ٩٠٠أزيد من   ، واعتقل   القوات اإلسرائيلية أيدي  على  

 أطفـال، علـى   ٧ فلسطينيا، من بينهم     ٧٠خارج سياق عملية الرصاص املسكوب، قتل حوايل        
جراء انفجار قنبلـة قـرب      يف دورية من    واحد  وقُتل جندي إسرائيلي    . اإلسرائيليةالقوات  أيدي  

  .حدود غزة



A/64/35
 

09-54680 12 
 

 ســـجينا ٢٢٧راح ســـ، أطلقـــت إســـرائيل  ٢٠٠٨ديـــسمرب / كـــانون األول١٥ويف   - ٣٥
ويف . فلسطينيا كبادرة على حسن النيـة قبـل حلـول عيـد األضـحى الـذي حيتفـل بـه املـسلمون                     

الـدويك، رئـيس اجمللـس التـشريعي الفلـسطيين،          كتور عزيز   الديونيه، أطلق سراح    / حزيران ٢٣
محـاس يف اجمللـس     حركـة   أعـضاء   مـن   وأطلـق سـراح عـشرة       . بعد ثالث سـنوات مـن االعتقـال       

ــوم   ــول٢التــشريعي الفلــسطيين ي ــا زال  ســبتمرب، / أيل ــد االعتقــال يف   آخــرين ٢٣يف حــني م قي
. ســجينة فلــسطينية ٢٠أكتــوبر، أطلقــت إســرائيل ســراح  /ويف مطلــع تــشرين األول. نالــسج
خـرين،   مـن الـسجناء الفلـسطينيني اآل       ١١ ٠٠٠صري حـوايل    يتعلق مب أي تطور فيما    حيدث   ومل

  .مبن فيهم األطفال والنساء
وخالل الفترة قيد االستعراض، واصلت إسرائيل نشاطها االسـتيطاين غـري القـانوين يف                - ٣٦

لـسلطة القائمـة بـاالحتالل بعمليـات        كمـا اضـطلعت ا    . الضفة الغربية، مبا فيها القـدس الـشرقية       
هدم عديدة ملنازل الفلسطينيني وغريها من اهلياكل األساسية، وقامت بتـدمري ومـصادرة أراض        

وواصـلت االضـطالع بأعمـال    القائمـة  وممتلكات تعود لفلسطينيني بغرض توسيع املـستوطنات        
ــة       ــشرقية احملتل ــدس ال ــة الق ــتفزازية يف منطق ــشروعة واالس ــري امل ــر غ ــر صــدر يف  .احلف  ويف تقري

 أن وزارة الـتعمري واإلسـكان       ،الـسالم اآلن  ، هـي منظمـة      مارس، ذكرت منظمة إسرائيلية   /آذار
 منـها   ٥ ٧٢٢تكون  سـ  وحـدة اسـتيطانية يف الـضفة الغربيـة،           ٧٣ ٣٠٢اإلسرائيلية ختطط لبناء    

 وحــدة، بنيــت منــها ١٥ ١٥٦بنــاء مــا جمموعــه وقــد متــت املوافقــة علــى . يف القــدس الــشرقية
العــدد اإلمجــايل احلــايل   خطــط الــوزارة، ســيزيد   ولــو نفــذت كــل   .  وحــدة٨ ٩٥٠بالفعــل 

ــا .  مــستوطن٣٠٠ ٠٠٠ بنحــو للمــستوطنني ــر لووفق ــة لقــوات  صــادر عــن ا تقري إلدارة املدني
 الــسكان مــن ٣٠٤ ٥٦٩، كــان ٢٠٠٩ يغطــي النــصف األول مــن عــام  ،الــدفاع اإلســرائيلية

 يف املائــة منــذ ٢,٣وهــو مــا يــشكل زيــادة بنــسبة  يف مــستوطنات يف الــضفة الغربيــة، يعيــشون 
الـذين   وهـذا الـرقم ال يـشمل املـستوطنني اإلسـرائيليني يف القـدس الـشرقية       . ينـاير /كانون الثـاين  

  . مستوطن١٨٠ ٠٠٠يفوق عددهم 
أعمـال  أغسطس، ذكرت منظمة السالم اآلن يف تقريرها نصف الـسنوي أن            /ويف آب   - ٣٧

 علـى الـرغم مـن إعـالن إسـرائيل أهنـا مل تعـد                ،كالعادةاستمرت  ة  البناء داخل الكتل االستيطاني   
أكثـر  بنـاء   متت املوافقة عليها فيما مضى      وتضمنت اخلطط اليت    . بناء جديدة أعمال  توافق على   

يف  اجديــدمــبىن  ٥٩٦ وشــرع يف بنــاء ، وحــدة اســتيطانية لكنــها مل تنفــذ بعــد ٤٠ ٠٠٠مــن 
  . خمافر أمامية يف منها تقع٩٦ ، كان٢٠٠٩النصف األول من عام 

  



A/64/35 
 

13 09-54680 
 

وكانــــت األنــــشطة اإلســــرائيلية الراميــــة إىل توســــيع املــــستوطنات وطــــرد الــــسكان   - ٣٨
ديــسمرب / كــانون األول١٢ويف . الفلــسطينيني يف القــدس الــشرقية تبعــث علــى القلــق الــشديد  

 طـرح مناقـصات يف عـام        إسرائيليف  ، أُبلغ عن اعتزام وزارة اإلسكان وإدارة األراضي         ٢٠٠٨
 وحــدة يف مــستوطنة ٧٤٥ وحــدة اســتيطانية يف القــدس، مبــا يف ذلــك  ٢ ٥٠٠  بنــاء ل٢٠٠٩

ــشرقية  ــستان يف  ٨٨هــدم تقــرر مــارس، / آذار٧ويف . رامــوت يف القــدس ال  مــرتال يف حــي الب
مــارس، قــال نــري  / آذار١٩ويف . اجملــال لبنــاء حديقــة عامــة إلفــساح ســلوان بالقــدس الــشرقية  

حــي البــستان إزالــة لي، إنــه سيمــضي قــدما يف خطــة باركــات، رئــيس بلديــة القــدس اإلســرائي 
بنـاء  اجملـال ل إلفـساح   مـن سـكانه   ١ ٠٠٠نقل أزيد من    سطيين بأكمله يف القدس الشرقية و     الفل

 دومنــاً مــن   ٣٠مــارس، أذنــت حمكمــة العــدل العليــا مبــصادرة      / آذار٢٣ويف . حديقــة عامــة 
  .قطة تفتيش عسكريةاألراضي الفلسطينية يف حي شعفاط يف القدس الشرقية لتوسيع ن

 وحـدة جديـدة يف مـستوطنة جديـدة          ٦٠أبريل، شرع يف بناء حـوايل       / نيسان ٢٧ويف    - ٣٩
تلـك  ومـن شـأن توسـيع       . تالبيوت الشرقية قرب حي الـسواهرة     هي مستوطنة   القدس الشرقية   ب

 / أيـار  ٣ويف  .  يفصلها عن بقية الضفة الغربية     ،حزاما حول القدس الشرقية   ينشئ  املستوطنة أن   
يو، أوصى إيلي ييشاي، وزير الداخلية اإلسـرائيلي وزعـيم حـزب شـاس، بتوسـيع مـستوطنة             ما

 وحــدة ٦ ٠٠٠ومــن شــأن التوســيع أن يــضم .  دومن١٢ ٠٠٠معــايل أدومــيم مبــساحة قــدرها 
ــدار     ــيم وقي ــة بــني مــستوطنيت معــايل أدوم ــة الواقع ــدة يف املنطق ــار٤ويف . جدي ــن  / أي ــايو، أعل م

ــ ــشاي عــن   وزيرال ــة يف القــدس  لتطــويرخطــط يي ــة ســكنية يهودي ــة داود هــي  منطق ويف . مدين
على بناء فندق جديد يف القدس الشرقية، علـى         وافق  الداخلية  أُفيد بأن وزير    يونيه،  /حزيران ٢

ومدرســة علــى هــدم ســوق للجملــة اخلطــة نص تــو.  متــر مــن أســوار البلــدة القدميــة١٠٠بعــد 
  .ألطفالفلسطينية لرياض ا

 قــرار اختذتــه حمكمــة العــدل العليــا اإلســرائيلية، أكرهــت أغــسطس، عقــب/ آب٢ويف   - ٤٠
منـهم  ا،  واألونـر مسجلني لـدى     الجئا   ٥٣تضم   -قوات األمن اإلسرائيلية تسع أسر فلسطينية       

لمت ممتلكاهتـا  على إخالء منازهلا يف حي الـشيخ جـراح يف القـدس الـشرقية، وسُـ                -  طفال ٢٠
األمـم املتحـدة اخلـاص لعمليـة الـسالم يف            منسق   ،وأصدر روبرت سريي  . إىل منظمة استيطانية  

فيـه تلـك األعمـال، ويـذكر فيـه أهنـا منافيـة ألحكـام اتفاقيـات               يـستنكر    بيانـا    ،الشرق األوسـط  
ــف  ــن  جنيـ ــصادرة عـ ــداءات الـ ــا يف  وللنـ ــدويل، مبـ ــع الـ ــة   اجملتمـ ــة الرباعيـ ــك اجملموعـ ويف .  ذلـ

ويف . تيطانية جديـدة   وحـدة اسـ    ٤٥٥ علـى بنـاء      ، وزيـر الـدفاع    ،سبتمرب، وافق باراك  /أيلول ٧
 وحـدة يف    ٤٨٦سبتمرب أيضا، أعلنت إدارة األراضي اإلسرائيلية عن مناقـصات لبنـاء            /أيلول ٧

  .“بيسغات زئيف”مستوطنة 
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وكانت هناك زيادة كبرية يف العنف املتصل باملستوطنني يف الضفة الغربية، وأُبلـغ عـن                 - ٤١
لقرى الفلسطينية، من قبيـل إطـالق       عدد كبري من اهلجمات اليت شنها مستوطنون ضد سكان ا         

األراضـي الزراعيـة وغـري ذلـك       حـرق   املمتلكات الفلـسطينية واقـتالع األشـجار و       وإتالف  النار  
وظل غياب القـدر الكـايف مـن    . من أشكال التخويف واملضايقة، مبا يف ذلك االعتداء اجلسدي 

مــشكلة ميــثالن ائيليني املــستوطنني اإلســرعنــف التــساهل إزاء وإنفــاذ القــانون اإلســرائيلي، بــل 
مـستوطنان إسـرائيليان، أحـدمها طفـل يف الثالثـة عـشرة مـن          وباإلضافة إىل ذلـك، قتـل       . خطرية
  .أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، يف هجمات فلسطينية شنت عمره
وتواصل إسرائيل جتاهل فتوى حمكمـة العـدل الدوليـة فيمـا خيـص بنـاء اجلـدار بـصورة                      - ٤٢

كـان قـد    يوليـه،   /ويف متـوز  . ١٩٦٧األراضي الفلسطينية اليت حتتلـها منـذ عـام          غري قانونية على    
وكانــت .  كيلــومترات٧٠٩ يف املائــة مــن اجلــدار الــذي يبلــغ طولــه ٥٨حــوايل بنــاء  اســتكمل

.  يف املائـة  ٣١,٥قيـد البنـاء، فيمـا كـان جيـري التخطـيط لبنـاء نـسبة                 أخـرى    يف املائة    ١٠نسبة  
 يف املائـة، سـيمر داخـل        ٨٥إن معظـم مـساره، أي نـسبة حـوايل           اجلدار، فـ  وعندما يكتمل بناء    

وبلغـت املـساحة اإلمجاليـة الواقعـة     . القـدس الـشرقية وحوهلـا   داخـل  الضفة الغربية، مبا يف ذلـك       
الـضفة  مـساحة    يف املائة مـن      ٩,٥ نسبة   ،)اخلط األخضر ( ١٩٤٩بني اجلدار وخط اهلدنة لعام      

  .“املنطقة احلرام ”الغربية، مبا يف ذلك القدس الشرقية و
ــت   - ٤٣ ــبرية  وكان ــسامهات الك ــن ا امل ــة م ــة  املقدم ــات املاحن ــصاد هبــدف إصــالح  جله االقت

عما توقعته تلك اجلهـات، ويعـزى ذلـك جزئيـا إىل أن             أقل كثريا من حيث فعاليتها      الفلسطيين  
تلــك املــسامهات جــرى صــرفها للتخفيــف مــن وطــأة الــضرر االقتــصادي النــاجم عــن القيــود     

 مــن صــرفها علــى  ، بــدالينيفلــسطينالوتنقــل الفلــسطينية ية املفروضــة علــى التجــارة  اإلســرائيل
ويف . طـرق إغـالق ال  عائقا للتنقل بـسبب      ٦١٩أغسطس، كان هناك    /ويف آب . مشاريع إمنائية 

  .يف الضفة الغربيةعائق  ١٠٠سبتمرب، أعلنت إسرائيل اعتزامها إزالة /أيلول
يل بأن كميات املياه املسحوبة لكل فرد من الـسكان          أبر/وأفاد البنك الدويل يف نيسان      - ٤٤

ويبلغ نصيب الفـرد    .  يف املياه  نقص حقيقي  وأن هناك    ؛ينيني يف الضفة الغربية يف تراجع     الفلسط
من كميات املياه املسحوبة بالنسبة للفلسطينيني يف الضفة الغربية حوايل ربع نصيب الفـرد مـن                

ومل حيـرز تقـدم يـذكر بـشأن         . علـى مـدى العقـد األخـري        اخنفضتاملياه املتوفرة لإلسرائيليني، و   
وال توجـد حمطـات   . نتـائج بيئيـة وخيمـة   آثـار    عليـه ا تترتـب ممـ مجع مياه الفضالت ومعاجلتـها،      

ملعاجلة ميـاه الفـضالت سـوى يف أربـع بلـدات، وهـي تنـتج نفايـات سـائلة ذات نوعيـة رديئـة،                         
 املـستوطنات   تصّرفكما  . ت السائلة إلعادة استعمال النفايا  وليست هناك أي خطط أو نظام       

  .جملارير غري املعاجلة يف البيئةمياه ا
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 مـن الـسكان يف مشـال غـزة حيـصلون         ١٠ ٠٠٠أغسطس، مل يكـن حـوايل       /آبحىت  و  - ٤٥
لصيانة اهلياكـل األساسـية مليـاه الفـضالت     الالزمة مواد البناء عدم توفر على مياه جارية بسبب  

ن ميـاه اجملـارير غـري املعاجلـة          مليـون لتـر مـ      ٨٠ تـصريف ميـا   يوونتيجة لذلك، جيـري      .وحتديثها
 تلويث البحر واملياه اجلوفية، وهـو مـا تـنجم         زيادة  ويؤدي ذلك إىل    .  يف البيئة  املعاجلة جزئي ا أو

مـستجمع   يف املائـة فقـط مـن امليـاه املـستخرجة مـن           ١٠-٥ونسبة  . عنه شواغل صحية خطرية   
برنامج األمم املتحـدة     وأفاد. نظمة الصحة العاملية  ملالسالمة  املياه اجلوفية يف غزة تستويف معايري       

 مليـون فلـسطيين للزراعـة       ١,٥للبيئة أيضا بأن إمـدادات امليـاه اجلوفيـة، الـيت يعتمـد عليهـا حنـو                  
ومياه الشرب، معرضة خلطر االهنيار نتيجة لسنوات من االستعمال املفرط للميـاه ومـن تلوثهـا                

كمـا أفـاد الربنـامج بزيـادة امللوحـة مـن جـراء          . رائيلي األخـري  اهلجـوم اإلسـ   بـسبب   الذي تفـاقم    
 عـن   النـاتج تسرب املياه املاحلة بسبب اإلفراط يف اسـتخراج امليـاه اجلوفيـة، فـضال عـن التلـوث                   

وبلغ التلوث مستويات أصبح معها األطفـال الرضـع يف قطـاع         . مياه اجملارير والصرف الزراعي   
  .غزة معرضني خلطر التسمم بالنيترات

وأثناء اهلجوم اإلسرائيلي على غزة، أضحى الدور الذي تضطلع به األونـروا يف تقـدمي                 - ٤٦
أكثـر  وظـل  . املساعدة لالجئني ودعم تقدمي اخلدمات البالغة األمهية لغري الالجئني أكثـر حيويـة        

ــروا  ٢ ٣٠٠مــن  ــة فتــرة احلــرب،  يــؤدون أعمــاهلم فعــال   مــن مــوظفي األون ــة طيل ــوفري لكفال ت
إضـافة إىل ذلـك، جـرى إيـواء أكثـر           . صحية األساسية واإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ        ال الرعاية

 مدرسة تابعة لألونروا يف أحنـاء غـزة، حيـث تلقـوا الغـذاء واملـاء          ٥٠ شخص يف    ٥٠ ٠٠٠ من
ومـن  موظفي الوكالة   وجمموعات لوازم النظافة الصحية والرعاية الطبية من        واحلشايا  واألغطية  

وقــدمت األونــروا أيــضا الــدعم اللوجــسيت واملــادي .  احملليــة والدوليــةاملنظمــات غــري احلكوميــة
  .لوزارة الصحة وملقدمي خدمات املرافق العامة يف غزة

 ةتلبيـــلبراجمهـــا للطـــوارئ  يف األونـــروا توســـعت وبعـــد وقـــف األعمـــال العدائيـــة،      - ٤٧
ــدة والناشــئة الا ــة     . حتياجــات اجلدي ــل املقــدم مــن اجلهــات املاحنــة للوكال ــاح ســخاء التموي وأت

قـد  وإعادة اإلعمار   التعايف  جهود  كانت  االستجابة بفعالية الحتياجات الطوارئ، وإن      إمكانية  
اجتمـاعي واقتـصادي    تـدهور   حـدوث   تـسبب يف    بسبب استمرار حصار غزة، وهو ما       تعثرت  

  .غري مسبوق
لوقــت الـــذي حيتفــل فيـــه اجملتمــع الـــدويل بالــذكرى الـــسنوية الــستني لتأســـيس      ويف ا  - ٤٨

أثنــاء انــدالع  األونــروا تــضطلع بــها األونــروا، تكــرر اللجنــة اإلعــراب عــن تقــديرها اخلــالص ملــ
  .مهية وتتسم بالشجاعةبالغة األأعمال يومية  من األعمال العدائية
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ب الفلــسطيين التــابع لربنــامج األمــم كمــا اســتجاب برنــامج تقــدمي املــساعدة إىل الــشع  - ٤٩
لــدمار الــذي أحلقتــه اهلجمــات العــسكرية اإلســرائيلية بقطــاع غــزة، وذلــك    لاملتحــدة اإلمنــائي 

ــة ومــساعدبتقــدمي  ــادة فريــق اإلنعــاش املبكــر الــذي    ات غذائي ــة للــضحايا وقي ــألف نقدي مــن يت
فيف مـن املعانـاة علـى       صياغة مشاريع للتخ  يف  وكاالت األمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين       

  .الرغم من احلصار املفروض على غزة
املبـاين العامـة، مبـا فيهـا       كـم   عـشرات   البناء  املساعدة  ، أكمل برنامج    الضفة الغربية ويف    - ٥٠

كمـا ركـز   . احملاكم واملدارس واملستوصفات، وتعاون مع الـسلطة الفلـسطينية لتحـسني إدارهتـا      
ــاه وال   ــى حتــسني إدارة املي ــامج عل ــر      الربن ــال احلــرة يف أكث ــشجيع مباشــرة األعم ــى ت ــة، وعل بيئ

  .تمع الفلسطيين فقراقطاعات اجمل
األمـم املتحـدة   مكتـب  الـيت يقـوم هبـا      ألعمـال   ل هاعن تقدير اإلعراب  وواصلت اللجنة     - ٥١
 أن النــداء املوحــد لعــامالحظــت و. تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية يف األراضــي الفلــسطينية احملتلــة ل

لمدنيني، وتعزيـز رصـد     لماية  وتوفري مزيد من احل   دمي املساعدة اإلنسانية،    ركز على تق  ي ٢٠٠٩
الــيت تقــدمها اإلنــسانية املــساعدات ، وتعزيــز هياكــل  وإعــداد تقــارير عنــهااإلنــسانيةاألوضــاع 

  .ألمم املتحدةا
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  الفصل اخلامس
    اللجنةاليت اختذهتا  اتاإلجراء    

  ٦٣/٢٦ة العامة اإلجراءات املتخذة وفقا لقرار اجلمعي  - ألف  
استمرت اللجنة، سعيا منها إىل تنفيذ واليتها، يف تعبئة اجملتمع الـدويل مـن أجـل دعـم                    - ٥٢

الــشعب الفلــسطيين، بالتعــاون مــع هيئــات األمــم املتحــدة واحلكومــات واملنظمــات احلكوميــة    
  .الدولية ومنظمات اجملتمع املدين وغريها من املنظمات، على النحو املبّين أدناه

  
  اإلجراءات املتخذة يف اجلمعية العامة وجملس األمن  -  ١  

  الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة املستأنفة للجمعية العامة    
ــتؤنفت يف   - ٥٣ ــاين ١٦  و١٥اسـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــة   ٢٠٠٩ينـ ــتثنائية الطارئـ ــدورة االسـ الـ

تلــة وبقيــة األرض األعمــال اإلســرائيلية غــري القانونيــة يف القــدس الــشرقية احمل  ”العاشــرة بــشأن 
خالهلــا ملناقــشة العــدوان العــسكري اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة، وأدىل   “ الفلــسطينية احملتلــة

وعقــب مناقــشات اســتمرت يــومني، . نيابــة عــن اللجنــةبالرئــيس اللجنــة، بــول بــادجي، ببيــان 
 أن تقـوم، بـ فيـه كافـة األطـراف    طالبـت  ، الذي ١٠/١٨-الدورة االستثنائية القرار دإط اختذت  

 ١٨٦٠بالتعاون مع جملس األمـن، ببـذل مجيـع اجلهـود لكفالـة االمتثـال التـام والعاجـل للقـرار                      
)٢٠٠٩ ()A/ES-10/PV.3236  و35  و34  و33  و.(  
  

  ات جملس األمنلسج    
االستعراض، واصل جملس األمن رصـد احلالـة علـى األرض واجلهـود             قيد  خالل الفترة     - ٥٤

الـسنة يف إطـار     طـوال   عقـد اجمللـس جلـسات إحاطـة شـهرية           و. املبذولة لتنفيـذ خريطـة الطريـق      
  .“احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني”البند املعنون 

كـانون   ١٨ يف  ، املعقـودة  ٦٠٤٩ اليت قدمت يف جلسة اجمللس       شهريةالحاطة  اإلوعقب    - ٥٥
  ).S/PV.6049(ان ، جرت مناقشة مفتوحة، أدىل أثناءها رئيس اللجنة ببي٢٠٠٨ديسمرب /األول
. ينـاير ملناقـشة األزمـة يف قطـاع غـزة          / كانون الثاين  ٦ يف   ٦٠٦١وعقد اجمللس جلسته      - ٥٦

لخارجيـة يف بدايـة     ل وزيـرا    ١٤وأدىل حممود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، ببيان، وشـارك          
ينـاير  / كـانون الثـاين    ٧خـالل اجللـسة الـيت اسـتؤنفت يف           يـان برئيس اللجنـة ب   أدىل  و. املناقشات

)S/PV.6061و  Resumption 1 .(   ،جملـس األمـن   عقـد  ينـاير،  / كـانون الثـاين  ٨ويف اليـوم التـايل
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، الذي دعا فيه إىل وقـف فـوري ودائـم           )٢٠٠٩ (١٨٦٠القرار  اليت اختذ فيها     ٦٠٦٣جلسته  
  .مبادرة السالم العربيةأمهية إىل أيضا إلطالق النار حيظى باالحترام الكامل، وأشار فيه 

 ، أعقـب اإلحاطـة الـشهرية   مارس/ آذار٢٥يف للمجلس، املعقودة   ٦١٠٠اجللسة  ويف    - ٥٧
  ).S/PV.6100(مناقشة مفتوحة، أدىل أثناءها رئيس اللجنة ببيان 

  
  اإلجراءات اليت اختذها مكتب اللجنة  -  ٢  

، أصدر مكتب اللجنة بيانا بشأن احلالة اإلنـسانية         ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٤يف    - ٥٨
  ).GA/PAL/1100(طاع غزة يف ق
، أصدر مكتب اللجنة بيانا بـشأن مـا تقـوم بـه             ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١ويف    - ٥٩

  ).GA/PAL/1109(وتدمري يف قطاع غزة مميتة إسرائيل من هجمات عسكرية 
، أصدر مكتب اللجنة بيانا بشأن تـصاعد العنـف يف           ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٨ويف    - ٦٠

  ).GA/PAL/1110(قطاع غزة 
مايو، بيانا أعربت فيه عـن      / أيار ١٩ املعقودة يف    ،٣١٦واعتمدت اللجنة، يف جلستها       - ٦١

قلقها البالغ إزاء السياسات والتدابري اإلسرائيلية االستفزازية وغري القانونيـة يف القـدس الـشرقية               
  ).A/63/861-S/2009/265(احملتلة 
مــع األمــني العــام املــساعد    اجتماعــا  مكتــب اللجنــة عقــد ســبتمرب، / أيلــول١١ويف   - ٦٢

  .برنامج أنشطة اللجنة وآخر التطورات السياسيةفيه للشؤون اإلنسانية ناقشا 
ــشرين األول٥ويف   - ٦٣ ــدس      / ت ــة يف الق ــشأن احلال ــا ب ــة بيان ــب اللجن ــوبر، أصــدر مكت أكت

  .(GA/PAL/1137) الشرقية احملتلة
  

قوق الفلسطينيني وفقا لقـراري اجلمعيـة       اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة وشعبة ح        - باء  
  ٦٣/٢٧  و٦٣/٢٦العامة 

  برنامج االجتماعات واملؤمترات الدولية  -  ١  
واصلت اللجنة، عن طريـق برناجمهـا لالجتماعـات واملـؤمترات الدوليـة، توعيـة اجملتمـع                   - ٦٤

قــضية فلــسطني، وتعبئــة الــدعم الــدويل حلقــوق الــشعب الفلــسطيين   مبختلــف جوانــب الــدويل 
  . بالوسائل السلميةتسوية قضية فلسطنيو

  :االستعراض، جرى تنظيم املناسبات الدولية التالية حتت رعاية اللجنةقيد وخالل الفترة   - ٦٥
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لـسالم  لـدعم ا  اجتماع األمم املتحدة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب           )أ(  
لالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب،         الفلـسطيين، مقـر اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا ا           -اإلسرائيلي  
  ؛٢٠٠٨ديسمرب /ول كانون األ١٢  و١١سانتياغو، 

ــدى األمــم املتحــدة    )ب(   ــام لــ منت ــسالم اإلســرائيلي  ادعم الع ــر  -ل ــسطيين، مق  الفل
 / كــانون األول١٣اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، ســانتياغو،  

  ؛٢٠٠٨ديسمرب 
األمم املتحدة الدراسـية بـشأن تقـدمي املـساعدة إىل الـشعب الفلـسطيين،          حلقة     )ج(   
  ؛٢٠٠٩مارس / آذار١١  و١٠القاهرة، 
 الفلـــسطيين، -اجتمـــاع األمـــم املتحـــدة الـــدويل لـــدعم الـــسالم اإلســـرائيلي    )د(  
  ؛٢٠٠٩مايو / أيار٧  و٦نيقوسيا، 
ركني يف اجتمــاع مــشاورات وفــد اللجنــة مــع الربملــانيني وســائر اخلــرباء املــشا   )ـه(  

  ؛٢٠٠٩مايو / أيار٨ الفلسطيين، نيقوسيا، -األمم املتحدة الدويل لدعم السالم اإلسرائيلي 
اجتمــاع األمــم املتحــدة ملنطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ بــشأن قــضية فلــسطني،     )و(  
  ؛٢٠٠٩يونيه / حزيران٩  و٨جاكرتا، 
 /حزيـران  ١٠جاكرتـا،   منتدى األمم املتحدة العام لدعم الشعب الفلسطيين،          )ز(  

  ؛٢٠٠٩يونيه 
اجتماع األمم املتحدة الـدويل املعـين بقـضية فلـسطني، مكتـب األمـم املتحـدة                   )ح(  

  ؛٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣  و٢٢يف جنيف، 
مشاورات وفد اللجنة مع منظمات اجملتمـع املـدين، مكتـب األمـم املتحـدة يف                  )ط(  
  .يوليه/ متوز٢٤جنيف، 

ــذك    - ٦٦ ورة أعــاله ممثلــون عــن احلكومــات وفلــسطني واملنظمــات      وحــضر املناســبات امل
احلكومية الدولية وكيانات منظومة األمم املتحدة، فضال عن ممـثلني للمجتمـع املـدين ووسـائط            

ــسطينيني،     . اإلعــالم ــشعبة حقــوق الفل ــشورات ل ــارير االجتماعــات يف شــكل من وصــدرت تق
  .تعهده الشعبة الشبكي الذي ت“قضية فلسطني” موقعوأصبحت متاحة من خالل 

لـدعم  وعلى هامش اجتماع األمم املتحدة ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب                   - ٦٧
يـــشيل  الفلـــسطيين، املعقـــود يف ســـانتياغو، اســـتقبلت رئيـــسة شـــيلي، م-لـــسالم اإلســـرائيلي ا
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كمــا أجــرى الوفــد مــشاورات مــع وزيــر اخلارجيــة، أليخانــدرو   . خرييــا، وفــد اللجنــة باشــلي
  .ريوسيكوفوكسلي 

ــودة يف          - ٦٨ ــسطيين املعق ــشعب الفل ــساعدة إىل ال ــدمي امل ــشأن تق ــية ب ــة الدراس ــاء احللق وأثن
القاهرة، التقى وفد اللجنة يف جملس الشعب املصري بالدكتور عبد األحد مجـال الـدين، زعـيم       

ر منفصلني، اجتمع الوفد بأعضاء جلنة الـشؤون اخلارجيـة ووزيـ          لقاءين  ويف  . األغلبية يف اجمللس  
أيــضا  اللجنــة وأجــرى وفــد  . ، مفيــد حممــود شــهاب   يف مــصرلــشؤون القانونيــة والربملانيــة  ا

ــة اهلــالل األمحــر املــصرية وســيدة مــصر األوىل       ــسة مجعي ــارك، رئي . مــشاورات مــع ســوزان مب
ــة اهلــالل األمحــر الفلــسطينية وزار      كمــا ــديره مجعي عــددا مــن  زار مستــشفى فلــسطني الــذي ت

  .اهلجوم اإلسرائيلي على قطاع غزةيا الفلسطينيني ممن كانوا ضحا
واستقبل دمييتريس كريستوفياس، رئيس قربص، وفد اللجنة خـالل إقامتـه يف نيقوسـيا                - ٦٩

كمـا اجتمـع    .  الفلـسطيين  -يف إطار اجتماع األمـم املتحـدة الـدويل لـدعم الـسالم اإلسـرائيلي                
يوفيتــو، رئــيس جلنــة الوفــد علــى انفــراد مبــاريوس غارويــان، رئــيس جملــس النــواب وأفــريوف ن  

  .الشؤون اخلارجية يف برملان قربص
ويف جاكرتا، استقبل نائـب وزيـر خارجيـة إندونيـسيا، ترييونـو ويبـووو، وفـد اللجنـة                     - ٧٠

ــم املتحــدة      ــاع األم ــامش اجتم ــى ه ــة عل ــسطني    ملنطق ــضية فل ــشأن ق ــادئ ب ــيا واحملــيط اهل . آس
  .إندونيسياالتقى الوفد بأغونغ الكسونو، رئيس جملس النواب يف  كما
واغتنم وفد اللجنة املشارك يف اجتماع األمـم املتحـدة الـدويل املعـين بقـضية فلـسطني،             - ٧١

ومـشاورات  املعقود يف مكتب األمم املتحدة جبنيف، فرصة إقامته يف جنيـف لعقـد اجتماعـات                
ــة يف       ــشؤون اخلارجي ــام التابعــة إلدارة ال ــدويل الع ــة القــانون ال ــيس مديري ــول ســيجري، رئ مــع ب

ــسراس ــديرز ب؛وي ــدويل   .  وأن  ، ورودي ســاليس؛جونــسون، األمــني العــام لالحتــاد الربملــاين ال
يا، نائبـة مـدير     غبور -  وبرجييت ترويون  ؛رئيس اجلمعية الربملانية ملنطقة البحر األبيض املتوسط      

،  وبيكيلـي جيليتـا    ؛، التابعة للجنة الصليب األمحر الدوليـة       الدويل إدارة القانون الدويل والتعاون   
ــدويل جلمعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر     ــيالي،  ؛األمــني العــام لالحتــاد ال ــانيثيم ب  وناف

  .السامية حلقوق اإلنساناألمم املتحدة مفوضة 
  

  التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية  -  ٢  
ــة طــوال العــام تعاوهنــا مــع االحتــاد األفريقــي     - ٧٢ ــاز ،واصــلت اللجن  ، وحركــة عــدم االحني

عـن بـالغ تقـديرها للمـشاركة النـشطة ملمثلـي تلـك              اللجنة  وأعربت  .  املؤمتر اإلسالمي  ومنظمة
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والتقى وفد اللجنة، خـالل إقامتـه       . تهااملنظمات يف خمتلف االجتماعات اليت ُعقدت حتت رعاي       
  .يف القاهرة، بعمرو موسى، األمني العام جلامعة الدول العربية

ــشأن      - ٧٣ ــا ب ــضا تعاوهن ــة أي ــع رئاســة االحتــاد األورويب    وواصــلت اللجن ــسطني م ــضية فل ق
وأعربـت عـن تقـديرها إلسـهام متحـدث خـبري مـن االحتـاد األورويب يف                  . واملفوضية األوروبيـة  

مــداوالت حلقــة األمــم املتحــدة الدراســية بــشأن تقــدمي املــساعدة إىل الــشعب الفلــسطيين، الــيت 
باملمثـل الـدائم للـسويد لـدى        سـبتمرب   / أيلـول  ١٠والتقى مكتب اللجنـة يف      . ُعقدت يف القاهرة  

  .األمم املتحدة بصفته ممثال لرئاسة االحتاد األورويب
  

  التعاون مع اجملتمع املدين  -  ٣  
  منظمات اجملتمع املدين    

وشـارك ممثلـو    . واصلت اللجنة تعاوهنا مع منظمات اجملتمع املدين يف مجيع أحنـاء العـامل              - ٧٤
 ُنظمت حتـت رعايـة اللجنـة، مبـا فيهـا االحتفـال بـاليوم           االجتماعات اليت مجيع  اجملتمع املدين يف    

وأتاحـت هـذه    . ٢٠٠٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٤الدويل للتضامن مع الـشعب الفلـسطيين يف         
االجتماعات فرصة ملمثلي اجملتمع املدين ملناقشة احلالـة علـى األرض وبـراجمهم الراميـة إىل دعـم                

عربــت اللجنــة عــن تقــديرها للعمــل الــذي وأ. تحــسني تنــسيق أنــشطتهملالــشعب الفلــسطيين و
تــضطلع بــه منظمــات اجملتمــع املــدين، وشــجعتها علــى مواصــلة إســهامها يف اجلهــود الراميــة إىل 

  .على إنشاء دولتنييقوم التوصل إىل حل 
ــة          - ٧٥ ــة واإلقليمي ــسيق الوطني ــات التن ــع آلي ــصاالهتا م ــة مبواصــلة وتطــوير ات وقامــت اللجن

. ، باإلضافة إىل اتصاالهتا القائمة مع عدد كبري من فـرادى املنظمـات         والدولية اليت تتعاون معها   
وأثنــاء اجتمــاع املــشاورات مــع منظمــات اجملتمــع املــدين املعقــود يف مكتــب األمــم املتحــدة يف   

، ركزت املداوالت على اجلهـود الـيت تبـذهلا اجلهـات الفاعلـة يف               ٢٠٠٩يوليه  /جنيف، يف متوز  
ا، يف إطار عالقاهتا مع إسرائيل والفلسطينيني، بالوفـاء بالتزاماهتـا           اجملتمع املدين إلقناع حكوماهت   

مبقتضى القانون الدويل، وكفالة احترام اتفاقيات جنيف، وتقدمي الـدعم للعمـل الـذي تـضطلع                
السنة املاضـية، مبمثلـي منظمـات اجملتمـع املـدين يف      خالل والتقى رئيس اللجنة،    . اللجنةهذه  به  

  . االجتماعات املنظمة برعاية اللجنة خارج املقرنيويورك وكذلك يف إطار
قـــضية ”الـــشبكي لــــ وقـــع املصـــفحة علـــى بتعهـــد شـــعبة حقـــوق الفلـــسطينيني قامـــت و  - ٧٦

ــسطني ــسطني      “فلـــــ ــضية فلـــــ ــة بقـــــ ــدين املعنيـــــ ــع املـــــ ــات اجملتمـــــ ــبكة منظمـــــ ــوان شـــــ بعنـــــ
)http://www.un.org/depts/dpa/ngo (املدين واللجنةكأداة لتبادل املعلومات وللتعاون بني اجملتمع .  
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  الربملانات واملنظمات الربملانية الدولية    
واصلت اللجنة إيالء أمهيـة كـبرية لتطـوير اتـصاالهتا مـع الربملانـات الوطنيـة واإلقليميـة                     - ٧٧

املـضطلع هبـا    عمـال   األ”وقد أعطى اجتماعها املعقود يف نيقوسيا يف إطار موضوع          . ومنظماهتا
ــانيني األوروبـــينيمـــن قبـــل   والعـــرب وغريهـــم ومنظمـــاهتم اجلامعـــة مـــن أجـــل الـــسالم   الربملـ
جلهـــود التعـــاون وحفـــز الربملـــانيني وســـائر اخلـــرباء زمخـــا جديـــدا  “ الفلـــسطيين- اإلســـرائيلي

املشاركني من أوروبا وأمريكا الشمالية واملنطقة العربية على العمل مع األمم املتحـدة واللجنـة               
 وعلـى هـامش     . يقـوم علـى إنـشاء دولـتني        طيين الفلـس  -للوصول إىل حل للـصراع اإلسـرائيلي        

االجتماعــات الدوليــة، عقــد وفــد اللجنــة اجتماعــات يف القــاهرة ونيقوســيا وجاكرتــا وجنيــف  
وكـذلك مـع االحتـاد الربملـاين الـدويل       الربملان الوطين يف كل منـها،       ونيويورك مع مسؤولني من     

  . البحر األبيض املتوسطيف جنيف، والربملان األورويب، واجلمعية الربملانية ملنطقة
ســبتمرب، عقــد مكتــب اللجنــة يف نيويــورك اجتماعــا مــع وفــد اجلمعيــة / أيلــول٢٩ويف   - ٧٨

  .الربملانية ملنطقة البحر األبيض املتوسط بقيادة رئيسها رودي ساليس
  

  البحوث والرصد واملنشورات  -  ٤  
ات احلـصول علـى     قامت الشعبة بأنشطة يف جمايل البحوث والرصد، ورّدت علـى طلبـ             - ٧٩

 الـيت  ،كمـا أعـدت الـشعبة، بتوجيـه مـن اللجنـة      . املعلومات واإلحاطات بـشأن قـضية فلـسطني    
كررت تأكيدها على أمهية برنـامج البحـوث والرصـد واملنـشورات، املنـشورات الـواردة أدنـاه                  

  :من أجل تعميمها بوسائل منها اإلنترنت
املتحدة واملنظمـات احلكوميـة   نشرة شهرية عن اإلجراءات اليت تتخذها األمم     )أ(  

  الدولية بشأن قضية فلسطني؛
تقرير شهري عن األحداث املتعلقة بقضية فلسطني حسب تسلـسلها الـزمين،              )ب(  

  مستمد من تقارير وسائط اإلعالم وغريها من املصادر؛
  تقارير عن االجتماعات واملؤمترات الدولية اليت تنظم حتت رعاية اللجنة؛   )ج(   
 خاصة ومذكرات إعالمية عن االحتفـال بـاليوم الـدويل للتـضامن مـع               نشرات  )د(  

  الشعب الفلسطيين؛
ــة      )ـه(   ــصلة بعمليــ ــورات املتــ ــا التطــ ــستعرض فيهــ ــة ُتــ ــارير دوريــ ــسالم يف تقــ الــ
  األوسط؛ الشرق
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ــة          )و(   ــن املتعلق ــس األم ــة وجمل ــة العام ــررات اجلمعي ــرارات ومق ــنوي لق ــع س جتمي
  .فلسطني بقضية

  
  ملتحدة للمعلومات املتعلقة بقضية فلسطنينظام األمم ا  -  ٥  

هبـا تكليـف مـن اجلمعيـة العامـة، واصـلت       الـيت صـدر   عمال بالواليات السنوية املتتاليـة      - ٨٠
العامــة خــدمات املكتبــة باألمانــة التقنيــة واخلــدمات شــعبة حقــوق الفلــسطينيني، بالتعــاون مــع  

املتحـدة للمعلومـات املتعلقـة بقـضية     لألمم املتحدة، إدارة وصيانة وتوسيع وتطوير نظـام األمـم          
 الــشبكي املوجــود علــى صــفحة االســتقبال اخلاصــة مبوقــع “قــضية فلــسطني”فلــسطني وموقــع 

ومشلــت تلــك العمليــات الــصيانة والتحــسني   . “الــسلم واألمــن”األمــم املتحــدة حتــت عنــوان  
، كمــا املــستمرين للمكونــات التقنيــة للنظــام لكفالــة وجــوده مــن غــري انقطــاع علــى اإلنترنــت  

. مشلــت توســيع جمموعــة الوثــائق حبيــث تــضم الوثــائق احلديثــة والقدميــة ذات الــصلة باملوضــوع 
ــه       ــادة فائدت وإضــافة إىل ذلــك، اســتمر اختــاذ خطــوات لتحــسني ســهولة اســتعمال النظــام وزي

)http://unispal.un.org(            مبا يف ذلك بإدراج حمتوى إضايف متعدد الوسائط والتغذية باسـتعمال ،
. من أجل تنبيه املستعملني إىل املـواد املنـشورة حـديثا    (RSS feeds)تجميع املبسط فعال صيغة ال

 الـشبكي، وأجـرت دراسـة    “قضية فلسطني”وواصلت الشعبة العمل على إعادة تصميم موقع  
الـسبل الـيت    لتحديـد   ، اسـُتعملت نتائجهـا       الـشبكي  استقصائية على اإلنترنت ملستخدمي املوقـع     

  .سني النظامميكن هبا مواصلة حت
  

  برنامج تدريب موظفي السلطة الفلسطينية  -  ٦  
ــه         - ٨١ ــدرييب نظمت ــامج ت ــسطينية يف برن ــسلطة الفل ــة ال ــن وزارة خارجي ــان م شــارك موظف

، بــالتزامن مــع الــدورة ٢٠٠٨ديــسمرب /ســبتمرب إىل كــانون األول/الــشعبة يف الفتــرة مــن أيلــول
 بـاالطالع علـى جوانـب شـىت مـن عمـل األمانـة              وقام املتدربان . الثالثة والستني للجمعية العامة   

  .العامة وغريها من األجهزة، وأجريا حبوثا تتعلق مبواضيع حمددة
  

  اليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيين  -  ٧  
 / تـشرين الثـاين    ٢٤جرى االحتفال باليوم الدويل للتضامن مـع الـشعب الفلـسطيين يف               - ٨٢

يف مكتـب األمـم     يف جنيـف و   ويف مكتـب األمـم املتحـدة          يف مقر األمم املتحدة    ٢٠٠٨نوفمرب  
ومبناسـبة االحتفـال هبـذا اليـوم يف املقـر، نظمـت             . نـوفمرب / تشرين الثـاين   ٢٦يف  املتحدة يف فيينا    

البعثة املراقبة الدائمة لفلسطني لدى األمم املتحدة، برعاية اللجنـة، معرضـا ثقافيـا حتـت عنـوان                  
، باإلضافة إىل اجتماع اسـتثنائي      “ضال واألمل املتواصل   عاما من الن   ٦٠: الشعب الفلسطيين ”

التقـدير أن مراكـز األمـم املتحـدة لإلعـالم           مع  والحظت اللجنة   . عقدته اللجنة وأنشطة أخرى   
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وهيئات أخرى يف مدن عديدة يف شىت أحناء العـامل قـد احتفلـت أيـضا بـاليوم الـدويل للتـضامن           
  . يف النشرة اخلاصة اليت تصدرها الشعبةوترِد تفاصيل االحتفال. مع الشعب الفلسطيين

ــال       - ٨٣ ــها، تنظــيم احتف ــامج عمل ــرار برن ــد إق ــة، عن ــررت اللجن ــشابهوق ــدويل   م ــاليوم ال  ب
  .٢٠٠٩ يف عام ينللتضامن مع الشعب الفلسطي
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 الفصل السادس
   ٦٣/٢٨ اإلجراءات اليت اختذهتا إدارة شؤون اإلعالم وفقا لقرار اجلمعية العامة    

، تنفيـذ برناجمهـا     ٦٣/٢٨ إدارة شـؤون اإلعـالم، عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة               واصلت  - ٨٤
كـذلك   و ،اإلعالمي اخلاص املتعلق بقضية فلسطني من أجل توعية اجملتمع الدويل هبـذه القـضية             

 منـاخ يـساعد علـى احلـوار     هتيئـة اال يف   األوسط حبيث يشكل ذلك إسهاما فع      باحلالة يف الشرق  
 . السالمةويدعم عملي

ذاع الــيت ُتــإذاعــة األمــم املتحــدة يف بــرامج  قــضية فلــسطني بانتظــام جــرى تنــاولوقــد   - ٨٥
 وجلـسات اجلمعيـة     ة الـصحفي  اتحاطـ إلوقـد جـرى بـث املقـابالت وا        . باللغات الرمسية الست  

العامة وجملس األمن يف الربامج، وجـرى نـشرها علـى موقـع إذاعـة األمـم املتحـدة علـى شـبكة                       
يف  مكانــا بــارزا دويل الــذي نظمتــه اللجنــة يف جنيــفاملــؤمتر الــ يــة احتلــت تغطوقــد. اإلنترنــت

 .برامج وحدة اللغة العربية

، جـرى    الـشبكي  ويف مركز أنباء األمم املتحدة، وهو بوابة إخبارية ملوقع األمم املتحدة            - ٨٦
 .بصورة منتظمة تسليط الضوء على املسائل املتعلقة بقضية فلسطني باللغات الرمسية الست

يف املقـر     مـن شـباب الـصحفيني الفلـسطينيني        ١٠ـ  وقد نظمت اإلدارة برناجما تدريبيا ل       - ٨٧
ــن      ــرة م ــف يف الفت ــنطن العاصــمة ويف جني ــشرين األول٢٧ويف واش ــوبر إىل / ت ــانون ٥أكت  ك

 يف  الرامــي إىل تعزيــز قــدرة املــشاركني كمتخصــصني،وهــذا الربنــامج. ٢٠٠٨ديــسمرب /األول
 أجـل حتـسني مهـاراهتم يف جمـال          ن تدريبا يف جمال اإلنترنت مـن      م تض ،وسائط اإلعالم املطبوعة  

 املوقـع الـشبكي     يفد املواقع الشبكية باللغـة العربيـة والعثـور علـى املعلومـات باللغـة العربيـة                  تعه
 .لألمم املتحدة

 الـسالم يف   موضـوع وسـائط اإلعـالم عـن   لونظمت اإلدارة حلقـتني دراسـيتني دوليـتني       - ٨٨
 بالتعـاون مـع الـوزارة    ٢٠٠٨ عام    الدراسية اليت ُعقدت يف    لقةاحل ُنظمت   وقد. الشرق األوسط 

ــا      ــة يف النمــسا، وذلــك يف فيين ــة والدولي ــشؤون األوروبي ــة لل  / كــانون األول٣ و ٢ يفاالحتادي
، فقـد ُنظمـت بالتعـاون مـع وزارة العالقـات اخلارجيـة            ٢٠٠٩أما حلقـة عـام      . ٢٠٠٨ديسمرب  

 احللقـتني    كل مـن   وقد شارك يف  . ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٨ و   ٢٧  يفلربازيل يف ريو دي جانريو      ل
 وكـان ضـمن املـشاركني   ،   اليت ُعقدت فيها احللقـة     الدراسيتني عدة صحفيني وخرباء من املنطقة     

 .صدرت بيانات صحفية عن وقائع احللقتني الدراسيتنيأُو. فلسطينيون وإسرائيليون

ــزوار أك    - ٨٩ ــر مــن ووزعــت وحــدة استفــسارات اجلمهــور علــى ال  نــسخة مــن ١ ٠٠٠ث
 . باللغات الرمسية الستقضية فلسطني واألمم املتحدة املنشور املعنون



A/64/35
 

09-54680 26 
 

ــسخةنتجــت وأُ  - ٩٠ ــون    ن ــرض املعن ــن املع ــصغرة م ــم املتحــدة   ” م ــسطني واألم ــضية فل  “ق
وُعرضت النسختان اإلسـبانية واإلنكليزيـة يف اجتمـاعني عقـدا           . باإلسبانية واإلنكليزية والعربية  

 . سانتياغو وجاكرتا على التوايللجنة يفحتت رعاية ال

وواصلت مكتبة داغ مهرشولد رقمنة الوثـائق لغـرض ضـمها إىل جمموعـة وثـائق نظـام                    - ٩١
 .لمعلومات املتعلقة بقضية فلسطنياألمم املتحدة ل

لـسياسية  ونظمت اإلدارة عددا من اإلحاطـات الـيت قدمتـها األونـروا وإدارة الـشؤون ا              - ٩٢
 . األوسطبشأن قضية الشرق

نـشر معلومـات عـن      لإلعـالم   وواصلت شبكة مراكز ودوائر ومكاتـب األمـم املتحـدة             - ٩٣
ــة      ــشطة خاصــة للتوعي ــيم أن ــسطني وتنظ ــضية فل ــشطة     . ق ــصورة ن ــالم ب ــز اإلع وروجــت مراك

 ووزعـت   ،)نـوفمرب / تشرين الثاين  ٢٩(لالحتفال باليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيين        
باللغــات الرمسيــة وبعــض اللغــات غــري الرمسيــة، ومنــها العــام ألمــني علــى نطــاق واســع رســائل ا
 .ورويباألشمال الوالفارسية واليابانية واليونانية ولغات والتركية األملانية واإليطالية والربتغالية 
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 الفصل السابع
   استنتاجات اللجنة وتوصياهتا    

سـتمرار   إزاء ا  بـالغ ير عن قلقها ال   ملشمولة بالتقر أعربت اللجنة مرارا على مدى الفترة ا        - ٩٤
 الفلـــسطينية احملتلــة، مبـــا فيهـــا القــدس الـــشرقية، واهنيـــار العمليـــة   األرض يف  األحـــوالتــدهور 
 على قطـاع غـزة      ة اإلسرائيلي  القوات املسلحة  هت العسكري الذي شن   العدوانوأدانت  . السياسية

إطالق املقـاتلني   بـ  ددت نـ  كمـا . ٢٠٠٩ينـاير   / وكانون الثـاين   ٢٠٠٨ديسمرب  /يف كانون األول  
  اسـتمرار   مـن   تـشعر باالنزعـاج    وهـي . الفلسطينيني الصواريخ وقذائف اهلـاون مـن قطـاع غـزة          

 ســرائيلي لقطــاع غــزة الــذي حيــول دون القيــام بــأي أنــشطة إلعــادة اإلعمــار ومينــع احلــصار اإل
ك وتفكـ االقتـصاد   فيما يقرب من اهنيار     سبب  تة و ر املساعدات اإلنسانية بصورة مستم    وصول

املعـارض السـتمرار بنـاء      الثابـت   وقـد بقيـت اللجنـة علـى موقفهـا           . يف غـزة   النسيج االجتماعي 
ــار و.  القــدس الــشرقيةيف ذلــك يفاملــستوطنات بــصورة غــري قانونيــة يف الــضفة الغربيــة، مبــا    أث

 يف القــدس الــشرقية احملتلــة، وهــدم املنــازل وطــرد املــواطنني        الوضــع بــشكل خــاص جزعهــا
ــسطينيني، و ــيت يقــوم هبــا املــستوطنون، و   ملاالفل ــة ال ــيت تتعــرض  املخــاطرمارســات املتطرف ــا  ال هل

 .تراث التارخيياألماكن املقدسة وال

الجتياح العسكري اإلسرائيلي لغزة الـذي      بسبب ا  يدج شد انـزعبااللجنة  قد شعرت   و  - ٩٥
 وسـاط يف أببت يف سقوط اآلالف مـن الـضحايا   فبعد أن تس. صاحبه استهتار فج حبياة املدنيني  

ــة،       ــهم التحتي ــازل الفلــسطينيني وممتلكــاهتم وبنيت ــدمري الواســع النطــاق ملن الــسكان املــدنيني والت
.  احلـصار علـى الفـور   وتـدعو اللجنـة إىل رفـع   . استأنفت إسرائيل حصارها اخلانق لقطـاع غـزة    

، مبوجـب اتفاقيـة جنيـف    التـزام يقـع عليهـا   ر إسرائيل بأن السلطة القائمـة بـاالحتالل    وهي تذكّ 
 القـانون    يف إطـار    وأن تكـون تـصرفاهتا     ،لرابعة، حبماية السكان املدنيني الواقعني حتت احتالهلـا       ا

ــدويل ــع األطــراف  . ال ــة مجي ــدةوتناشــد اللجن ــسامية املتعاق ــاء    يف ال ــة الوف ــة جنيــف الرابع  اتفاقي
 مجيـع    احترام وكفالة احتـرام االتفاقيـة يف       تفرض عليها  املشتركة، اليت    ١بالتزاماهتا وفقا للمادة    

دخوهلـا حيـز     عامـا علـى      ٦٠ اتفاقيـات جنيـف، بعـد مـضي           احترام وترى اللجنة أن  . الظروف
 املـدنيني  مـن    ضـحايا األعمـال العدائيـة     ، ممـا ينـتج عنـه تعـرض          في بـالغرض  يالنفاذ، كثريا ما ال     

وعلــى اجملتمــع الــدويل أن ينظــر يف تعزيــز احتــرام القــانون اإلنــساين الــدويل مــن . ةمــوخيآلثــار 
 وتوصــي اللجنــة بــأن تتخــذ األطــراف املتعاقــدة .  آليــات مناســبة لرصــد االمتثــالنــشاء إخــالل
 أو جمتمعة، ما تراه مالئما من تدابري لكفالة احتـرام االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك مـن        ى، فراد السامية

 هـا خالل عقد مؤمتر لألطراف املتعاقدة السامية لتناول موضوع احترام االتفاقية وكفالة احترام           
وسـتبقي اللجنـة هـذه املـسألة قيـد نظرهـا، وهـي علـى اسـتعداد للعمـل مـع                      . يع الظروف يف مج 
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 احلكومات واملنظمات احلكوميـة الدوليـة والربملـانيني واجملتمـع املـدين ووسـائط اإلعـالم هبـدف                 
 .املسألة فيما يتصل بقضية فلسطني حتسني فهم أمهية هذه العمل على

جريـت خبـصوص احلـرب يف    ف التحقيقـات الـيت أُ  أن خمتلـ علمـا بـ   اللجنـة  وقد أحاطت   - ٩٦
 إىل أنه قد مت ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون اإلنـساين الـدويل، ورمبـا جـرائم                  خلصت غزة

ذه البعثــات وعقــدت اجتماعــا دوليــا خاصــا لدراســة النتــائج الــيت  هبــت اللجنــة شــادوأ .حــرب
ائيل، بـصورة شـبه تامـة،        إلنكـار إسـر    القلق اللجنـة بـ    تويف الوقت نفسه، شعر   . توصلت إليها 

 احلـرب، وأعربـت اللجنـة عـن اسـتيائها لعـدم تعـاون                الـيت حتكـم الـسلوك أثنـاء        خرقها للقواعد 
وأكدت التحقيقات أنه قد مت استخدام أسلحة غـري مـشروعة وقـوة      . إسرائيل مع بعض اللجان   

. كانكتظـة بالـس  املنـاطق  امل يف  هتديـد قـد يكـون اجلـيش قـد تعـرض لـه          مفرطة ال تتناسب وأي   
وترى اللجنة أنه جيب تقدمي مرتكيب اجلرائم اخلطـرية مـن كـال اجلـانبني إىل العدالـة وحماسـبتهم                    

وحتــث اللجنــة املنظمــات . وجيــب تنفيــذ التوصــيات الــواردة يف خمتلــف التقــارير. علــى أعمــاهلم
مـن مبـادئ توجيهيـة خبـصوص تعزيـز          بالفعـل   ا هـو لـديها      ملـ   وفقا احلكومية الدولية على العمل   

وتوصـي أيـضا بـأن يقـوم        . متثال للقانون اإلنساين الدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان           اال
حماكمـة املـسؤولني عـن االنتـهاكات        إمكانية  تتيح  الربملانيون بتضمني تشريعاهتم الوطنية قوانني      

اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل، وتوصـي بـأن تعمـل املنظمـات الربملانيـة الدوليـة علـى تعزيـز                    
 . الصددذلكاملعايري العاملية يف قبول 

وهـي  . وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار إسـرائيل يف ممارسـة نـشاطها االسـتيطاين                - ٩٧
ــستوطنات يف     ــى أن وجــود امل ــد عل ــدس    األرضتكــرر التأكي ــا الق ــا فيه ــة، مب ــسطينية احملتل  الفل

 الوقف الفـوري بـ  إسـرائيل   بطالـ وهـي ت  . أمر غري قانوين مبوجب القـانون الـدويل       هو  الشرقية،  
، وإىل إزالـة    “النمـو الطبيعـي   ” يسمى   امب تصلةنشاطها االستيطاين، مبا يف ذلك أعمال البناء امل       ل

وترحب اللجنة باستمرار تركيز اجملتمع الدويل على مـا لـسياسات           . املواقع االستيطانية املتقدمة  
ل إىل حـل يقـوم علـى وجـود     التوصـ إسرائيل االسـتيطانية مـن آثـار ضـارة تنـتقص مـن إمكانيـة          

 .الصددذلك يف ، وهي تدعو إىل اختاذ إجراءات جادة دولتني

يف واقــع المــر األ رضع إجــراءات فــ لتــسار تــشعر باالنزعــاج الــشديدكمــا أن اللجنــة  - ٩٨
غـري القانونيـة    القدس الشرقية، مبا يف ذلك البيانات السياساتية الـيت صـدرت مـؤخرا، والتـدابري                

وهـي تكـرر التأكيـد علـى أن القـدس الـشرقية       . ة إسرائيل من جانب واحد اليت تتخذها حكوم  
 إىل ، اسـتنادا  الفلسطينية احملتلة، وأن التوصل إىل حـل تفاوضـي ملـسألة القـدس      األرضجزء من   

 وأمـر حاسـم      الفلـسطيين  -تـسوية النــزاع اإلسـرائيلي       لأمر ضـروري متامـا      هو   ،القانون الدويل 
وقـد خلـصت اللجنـة إىل أن هـذه الـشواغل            . م يف املنطقـة بأسـرها     األمهية لتحقيق السالم الـدائ    
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ع املـدين،   تتشاطرها على نطاق واسع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية ومنظمات اجملتم         
 .إىل جانب الربملانيني

بناء اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس             يف  ستمرار  االبد اللجنة   ندوت  - ٩٩
ــة يف     . الــشرقية ــه / متــوز٩وبعــد مــضي مخــس ســنوات علــى إصــدار حمكمــة العــدل الدولي يولي
 فتواها التارخيية اليت أكدت عدم شرعية بنـاء اجلـدار علـى األرض الفلـسطينية، مـا زال                ٢٠٠٤

وتـشدد اللجنـة علـى أنـه، اسـتنادا إىل هـذه الفتـوى، ال جيـوز         .  دون اسـتجابة قرار احملكمة هذا  
 اجلـدار حـدودا سياسـية دائمـة تتحـدد علـى ضـوئها                أن تعتـرب   أخرىي حكومة   ألإلسرائيل أو   

وتوصـي اللجنـة بـأن يتخـذ اجملتمـع الـدويل إجـراءات              . النـهائي مسبقا نتيجة مفاوضات الوضع     
ويـتعني أيـضا علـى اجملتمـع        .  وجود اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة       للطعن يف  أكثر تصميما 

ــاة ا الــيت ختنــققــاط التفتــيش وغريهــا مــن احلــواجز   ئــات مــن ناملالــدويل أن يطالــب بإزالــة   حلي
 .االقتصادية يف الضفة الغربية والقدس الشرقية

سـتمرار االحـتالل اإلسـرائيلي،    ال والـسلبية وتالحظ اللجنة أنه نتيجة هلذه التطورات    - ١٠٠
فتقريـر املـصري    . مل حيرز أي تقـدم يف إعمـال حقـوق الـشعب الفلـسطيين غـري القابلـة للتـصرف                   

االستقالل والسيادة ما زالت أمـورا بعيـدة املنـال بالنـسبة للـشعب الفلـسطيين، وكـذلك حـق                    و
 ماليـني مـن الالجـئني الفلـسطينيني يف العـودة علـى أسـاس قـرار اجلمعيـة العامـة                      ٤,٦أكثر من   

 الوحيــد الــذي  العملــيل علــى أن احلــدويلالــوتؤيــد اللجنــة متامــا توافــق اآلراء ). ٣-د (١٩٤
إىل تسوية النـزاع وإىل ممارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلـة للتـصرف   ميكن أن يفضي  

ىل ، تعــيش جنبــا إ١٩٦٧ الــيت احتلتــها إســرائيل يف عــام األرضهــو إنــشاء دولــة فلــسطينية يف 
 .جنب مع إسرائيل يف سالم وأمن

  بــنيالنــهائي الغايــة، تــدعو اللجنــة إىل اســتئناف مفاوضــات الوضــع  تلــكولتحقيــق   - ١٠١
 ، مـن احلكومـة اإلسـرائيلية حبـل الـدولتني           حقيقيـا  وهـذا يتطلـب التزامـا     . إسرائيل والفلسطينيني 

بوقـف مجيـع    ،   أوال وقبـل كـل شـيء       ،مدعوما بتحسن ملموس يف الوضع على األرض، وذلك       
حـراز تقـدم يف    إل  األمهيـة   حاسـم  ا اجملتمع الـدويل أمـر     ميثل استمرار دعم  و. األنشطة االستيطانية 

ــ- اإلســرائيلية املفاوضــات وســتدعم اللجنــة، بنــاء . رئيــسية مجيــع القــضايا الشأن الفلــسطينية ب
ذلــك، مجيــع مبــادرات الــسالم الــيت يكـون هــدفها الرئيــسي التوصــل إىل حــل يقــوم علــى   علـى 

 .وجود دولتني

وإذ يــساور اللجنــة القلــق مــن أن االنقــسامات بــني الفــصائل الفلــسطينية تــؤثر تــأثريا    - ١٠٢
احل الــشعب الفلــسطيين الوطنيــة املــشروعة وطموحاتــه إلقامــة دولتــه والعــيش يف  عميقــا يف مــص

 تدعو اجلميع إىل بذل جهود نشطة للمساعدة علـى التوفيـق بـني مواقـف الفـصائل                  اسالم، فإهن 
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 على وجوب التوصـل إىل حـل يقـوم علـى وجـود دولـتني،                 يف اآلراء  استنادا إىل التوافق السائد   
 .طيين حلقوقه غري القابلة للتصرفب الفلسمما يفضي إىل ممارسة الشع

ــة        - ١٠٣ ــشطة املوكل ــسطينيني، مــن خــالل األن ــة وشــعبة حقــوق الفل وستواصــل اللجن
 وفقـا للقـانون الـدويل       ،إليهما، اإلسهام يف إجياد حل شامل وعادل ودائم لقـضية فلـسطني           

الـدويل   مـن الـدعم      مزيـد  وسـتقومان كـذلك بتوليـد     . وقرارات األمم املتحدة ذات الـصلة     
ويف هــذا . لــشعب الفلــسطيين غــري القابلــة للتــصرف وللتــسوية الــسلمية للنـــزاع احلقــوق 

اء دعمـا لواليتـها     ما تقدمـه الـشعبة مـن إسـهام مفيـد وبنّـ            أمهية  الصدد، تشدد اللجنة على     
وهي تالحظ  .  إىل متكني الشعب الفلسطيين من ممارسة حقوقه غري القابلة للتصرف          اهلادفة

اجملتمـع الـدويل يف     مـن جانـب     دعم  لـ شاركة وا املوار و احلمستوى   )أ: ( يلي مع االرتياح ما  
سـبيل حتقيـق أهـداف براجمهـا فيمـا يتـصل، علـى سـبيل املثـال، باملـشاركة يف االجتماعــات           
املعقودة واسـتخدام املـواد اإلعالميـة املطبوعـة واإللكترونيـة واملـواد الـيت توفرهـا الـشعبة؛            

تمع املدين يف دعم اجلهـود الـيت تبـذهلا اللجنـة واألمـم              استمرار مشاركة منظمات اجمل   ) ب(
زيادة الوعي ) ج(املتحدة يف سبيل الوصول إىل حل شامل وعادل ودائم لقضية فلسطني،        

 على النحو املشار إليه يف      الدويل بسياسات األمم املتحدة وأنشطتها بشأن قضية فلسطني،       
لـــصلة بالقـــضية الـــيت يطلـــع عليهـــا الوثـــائق واملـــواد اإلعالميـــة ذات امـــن تزايـــد م عـــدد

وتـرى  . ة الـشعب املواقـع الـشبكية الـيت تتعهـدها    املستخدمون على مستوى العامل من خـالل     
اللجنة أيضا أن برنامج التدريب السنوي ملوظفي السلطة الفلسطينية الـذي تنفـذه الـشعبة     

ة لبنـاء   قد أثبت فائدته على مـر الـسنني، فهـو يـسهم بـشكل مباشـر يف اجلهـود الفلـسطيني                    
الـذي هـو جـزء مـن        وتوصي اللجنة بقوة مبواصلة االضطالع هبذا النشاط اهلام          .القدرات
 .ما أمكنثيح، وبتعزيزه الوالية

وترى اللجنة أن برناجمها لالجتماعـات واملـؤمترات الدوليـة الـذي تنفـذه الـشعبة                  - ١٠٤
ات اجملتمـع املـدين     يسهم يف تركيز اهتمام احلكومات واملنظمات احلكومية الدوليـة ومنظمـ          

واجلمهور عمومـا علـى مـدى إحلـاح ضـرورة التوصـل إىل حـل يقـوم علـى وجـود دولـتني                        
  برنــامج اجتماعاهتــا، مــن خــاللوتعتــزم اللجنــة. وحــشد املــساعدات للــشعب الفلــسطيين

ــة  إجيــاد دعــم واســع النطــاق للحــل الــسلمي   ، مواصــلة العمــل علــى ٢٠١٠ لعــام الدولي
ومــن منطلــق . املتحــدة ذات الــصلةنون الــدويل وقــرارات األمــم  اســتنادا إىل القــا،للنــزاع 

لقضية القدس من أمهية بالنسبة جململ اجلهـود الراميـة إىل حـل قـضية فلـسطني، سـتقوم                    ما
اللجنة، بالتعاون مـع الـشركاء يف املنظمـات الربملانيـة الدوليـة، بعقـد اجتمـاع دويل بـشأن                    

 والربملــانيني واجملتمــع املــدين حلــشد  إشــراك احلكومــاتاللجنــة وستواصــل . قــضية القــدس
، مبساعدة كيانات األمـم املتحـدة       ستقومو. الدعم من أجل التوصل إىل حل عادل للنـزاع       
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ن والالجئـ هـم    و ،أشد النـاس تـضررا مـن الوضـع الـراهن          ب  باالتصال ، يف الساحة  املوجودة
سـرائيلي،  مع أفراد مـن اجلمهـور اإل  كذلك  ن الذين يعيشون حتت االحتالل، و     والفلسطيني

إلشراكهم يف البحث عن حلـول، ولتـشجيع احلـوار وإقامـة مـشاريع مـشتركة، ولكـسب                  
وتــود . تأييــدهم لتــسوية يــتم التوصــل إليهــا بالتفــاوض بــني قــادهتم وبــدعم اجملتمــع الــدويل 

اللجنة أن تسهم يف اجلهود الرامية إىل وضع حد ملا حيدث على كال اجلانبني مـن حتـريض،             
، مبــساعدة قــومماع خمتلــف وجهــات النظــر والتوفيــق بينــها، وأن ت  وأن تــوفر منتــدى لــس 

وســوف تــويل اهتمامــا خاصــا .  علــى أرض الواقــع الــسالم بــالترويج لثقافــةاجملتمــع املــدين،
 .لتمكني املرأة واملنظمات النسائية يف هذه العملية

. يننظمات اجملتمـع املـدين ملـا تقدمـه مـن دعـم للـشعب الفلـسطي                مب اللجنة   شيدوت  - ١٠٥
شجاعة تتـسم بالـ   وتثين على ما يضطلع به نـشطاء عديـدون، منـهم برملـانيون، مـن أعمـال                  

على صعيد الدعوة، حيث يـشاركون يف مظـاهرات التنديـد باجلـدار، ويقـدمون املـساعدة                 
ولكـل  . لقطاع غزة، ويبقون أهايل دوائرهم على علم بالواقع املر للعـيش حتـت االحـتالل              

وتـشجع   . أدوار خمتلفة يكمـل بعـضها بعـضا مـن خـالل التعـاون            من اللجنة واجملتمع املدين   
 مــن وغــري ذلــك الوطنيــة حكومــاهتم مــع املــدين علــى العمــل اللجنــة الــشركاء يف اجملتمــع  

 بــشأن قــضية  األمــم املتحــدةلألعمــال الــيت تــضطلع هبــا التــام دعمهــا لكــسباملؤســسات 
اصـل تقيـيم برناجمهـا للتعـاون      ستووهي.  اللجنةفيها األعمال اليت تضطلع هبا، مبا  فلسطني

وتعـرب  .  سـبل تعزيـز مـسامهتهم   بـشأن  مـع أولئـك الـشركاء     وستتـشاور مع اجملتمع املدين    
  .تعزيز التعاون مع اجملتمع املدينل للدعم الذي تتلقاه من األمانة العامة  تقديرهااللجنة عن

 وتقـع  .امعة اجلاهتمومنظموتتطلع اللجنة إىل مواصلة تطوير تعاوهنا مع الربملانيني           - ١٠٦
تـشجيع  جبهـود نـشطة ل     حكومـاهتم  اضـطالع  مسؤولية خاصة لضمان     ني الربملاني على عاتق 
وفقـا  ،  ضمان احتـرام القـانون الـدويل      لـ دولتني و املساعي اهلادفة إىل حتقيق حل الـ       ومساندة

 .اللتزاماهتا الدولية

م األمانــة؛ وأن  ودعــالفــين تقــدمي الــدعموتطلــب اللجنــة إىل الــشعبة أن تواصــل   - ١٠٧
لبحـــث والرصـــد واملنـــشورات وغريهـــا مـــن األنـــشطة با  املتعلـــقبرناجمهـــاتنفيـــذ تواصـــل 

 املتعلقـة بقـضية   توسيع وتطوير نظـام األمـم املتحـدة للمعلومـات    زيادة اإلعالمية، من قبيل    
أن ؛ وبتزويــده بالــصور“ قــضية فلــسطني”  الــشبكي لـــوقــعامل حتــسني فلــسطني بطــرق منــها

ــامج التــدريب الــسنوي ملــوظفي الــسلطة الفلــسطينية؛ و  بتواصــل تقــدمي  أن تبقــي علــى رن
  .االحتفال السنوي باليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيين
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دارة شـؤون  التـابع إل قضية فلسطني   بوترى اللجنة أن الربنامج اإلعالمي اخلاص         - ١٠٨
ــالم  ــا  اإلعـ ــهاما مهمـ ــشكل إسـ ــائط اإل يـ ــف وسـ ــام   يف تعريـ ــرأي العـ ــالم والـ ــضايا عـ  بالقـ

وتطلب اللجنة مواصلة الربنامج، مع توخي املرونة الالزمة، حسبما تقتـضيه           . الصلة ذات
  .التطورات ذات الصلة بقضية فلسطني

عادلــة ودائمــة لقــضية و ة شــاملتــسويةحتقيــق ورغبــة مــن اللجنــة يف اإلســهام يف   - ١٠٩
ــيت كــثرية الفلــسطني، ونظــرا للــصعوبات   ــشعب الفلــسطيين و ال ــة  تواجــه ال تكتنــف عملي

  اللجنـة أن تنضم إىل هـذا املـسعى وأن تتعـاون مـع    ميع الدول هتيب جب  اللجنة   فإنالسالم،  
، وتدعو اجلمعيـة العامـة مـرة أخـرى إىل االعتـراف بأمهيـة دورهـا وإعـادة تأكيـد                     وتدعمها

  .ة املنوطة هباواليال
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