
A/63/35 

 

   املتحدةاألمم

 اللجنة املعنية مبمارسة الـشعب الفلـسطيين        تقرير
  حلقوقه غري القابلة للتصرف

  
  
  

  
  
  
  

  

   العامةاجلمعية
   الرمسيةالوثائق
   الثالثة والستونالدورة
  ٣٥ رقم امللحق

  



  اجلمعية العامة
   الرمسيةالوثائق
   الثالثة والستونالدورة
  ٣٥ رقم امللحق

  

ارسة الـشعب الفلـسطيين      اللجنة املعنية مبم   تقرير
  حلقوقه غري القابلة للتصرف

  

  

  
  

  

 
 ٢٠٠٨نيويورك، • األمم املتحدة



A
/63/35

  



  

  مالحظة

ويعـين إيـراد أحـد هـذه الرمـوز          .  رموز وثائق األمـم املتحـدة مـن حـروف وأرقـام            تتألف
  .اإلحالة إىل إحدى وثائق األمم املتحدة

ISSN 0255-2086 
 



 
 

iii 08-53940 
 

  
  ]٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٧[

  توياتاحمل
الصفحة    الفصل

v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كتاب اإلحالة    

١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  -  األول  
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والية اللجنة  - الثاين  
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم األعمال  -  الثالث  

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العضوية وأعضاء املكتب  -ألف     
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املشاركة يف أعمال اللجنة  - بـــاء      

٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استعراض احلالة املتعلقة بقضية فلسطني  -  الرابع  
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جراءات اليت اختذهتا اللجنةاإل  -  اخلامس  

١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٢/٨٠ العامة اجلمعيةاإلجراءات املتخذة وفقا لقرار   -ألف     
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلجراءات املتخذة يف جملس األمن -  ١        
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلجراءات اليت اختذها مكتب اللجنة -  ٢        
 العامـةاجلمعيـة  لقـراري    اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنـة وشـعبة حقـوق الفلـسطينيني وفقـا              -بـــاء      

١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٢/٨١ و   ٨٠/ ٦٢
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برنامج االجتماعات واملؤمترات الدولية -  ١        
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية -  ٢        
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون مع اجملتمع املدين -  ٣        
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البحوث والرصد واملنشورات -  ٤        
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . املتعلقة بقضية فلسطنينظام األمم املتحدة للمعلومات  -  ٥        



 
 

08-53940 iv 
 

٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برنامج تدريب موظفي السلطة الفلسطينية -  ٦        
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيين -  ٧        

٢٤. . . . . . . . . . . ٦٢/٨٢اإلجراءات اليت اختذهتا إدارة شؤون اإلعالم وفقا لقرار اجلمعية العامة   -  السادس  
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استنتاجات اللجنة وتوصياهتا  -  السابع  
  
  



 
 

v 08-53940 
 

   اإلحالةكتاب  
  ]٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٦[

  السيد األمني العام،
ارســـة الـــشعب الفلـــسطيين حلقوقـــه يـــشرفين أن أرفـــق طيـــه تقريـــر اللجنـــة املعنيـــة مبم  

 ٦٢/٨٠ مـن قرارهـا   ٢القابلـة للتـصرف بغـرض تقدميـه إىل اجلمعيـة العامـة عمـال بـالفقرة                 غري
  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٠املؤرخ 

 / تــشرين األول ٦ إىل ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول ٥ويغطــي التقريــر الفتــرة مــن      
  .٢٠٠٨أكتوبر 

  .وتفضلوا سيدي بقبول أمسى آيات التقدير  
  بادجيبول  )توقيع(

  ة الشعبـة مبمارســة املعنيـرئيس اللجن
  الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف
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  الفصل األول
  

  مقدمة    
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
ب الفلسطيين من ممارسـة حقوقـه غـري         وأناطت هبا مهمة التوصية بربنامج يرمي إىل متكني الشع        

تـشرين   ٢٢املؤرخ  ) ٢٩-د (٣٢٣٦ القرارالقابلة للتصرف اليت اعترفت هبا اجلمعية العامة يف         
  .١٩٧٤نوفمرب /الثاين
ــا األول        - ٢ ــة يف تقريره ــا اللجن ــها إليه ــيت قدمت ــة التوصــيات ال ــة العام ــدت اجلمعي ، )١(وأيَّ

، التأكيـد علـى أن أي       )٢(حقـة الليف تقاريرهـا ا   وواصلت اللجنـة،    . فلسطنيكأساس حلل قضية    
 اإلســرائيلي، -الــصراع العـريب  لـب  حـل شـامل وعــادل ودائـم للقــضية الفلـسطينية، الـيت متثــل      

انـسحاب  : جيب أن يستند إىل قرارات األمم املتحدة ذات الصلة وإىل املبادئ األساسـية التاليـة              
ــام      ــذ ع ــة من ــسطينية احملتل ــن األرض الفل ــدس  ١٩٦٧إســرائيل م ــا الق ــا فيه ــشرقية، مب ــن  ال ، وم

سالم داخـل   بـ األراضي العربية احملتلة األخرى؛ واحترام حق مجيع الـدول يف املنطقـة يف العـيش                
قـوق الـشعب الفلـسطيين غـري القابلـة للتـصرف            واالعتـراف حب  حدود آمنة وُمعترف هبـا دوليـا؛        

وقامـت  ،   تقريرهـا األول    الـواردة يف    تنفيـذ توصـيات اللجنـة      قد تعـذر  و. وممارسته هلذه احلقوق  
 إليهـا تكثيـف جهودهـا مـن أجـل حتقيـق             وطلبـت واليـة اللجنـة سـنويا       بتجديـد   اجلمعية العامـة    

  .أهدافها
وقـد رحبـت بانعقـاد مـؤمتر        . ، ما فتئت اللجنة تـدعم عمليـة الـسالم         ١٩٩١ومنذ عام     - ٣

ــد للــسالم يف عــام   ــشرق األوســط اســتناد    ١٩٩١مدري ــسالم يف ال ــة ال ــق عملي ــذي أطل ا إىل  ال
ورحبت اللجنة أيضا بـإعالن املبـادئ   ). ١٩٧٣ (٣٣٨و  ) ١٩٦٧ (٢٤٢قراري جملس األمن    

. واتفاقات التنفيذ الالحقة  ) ، املرفق A/48/486-S/26560(املتعلق بترتيبات احلكم الذايت املؤقت      
  تعيـشان جنبـاً إىل جنـب   ، إسرائيل وفلـسطني،   رؤية دولتني عن تأييدها القوي ل   اللجنة  وأعربت  

 ووفقـا لقـرارات األمـم       ١٩٤٩على أساس خطوط اهلدنة لعـام       خل حدود آمنة ومعترف هبا      دا
. )٢٠٠٣ (١٥١٥ و) ٢٠٠٢ (١٣٩٧ جملـس األمـن      اقـرار املتحدة ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك          

ــدها هلــا        ــة وأعربــت عــن تأيي ــة خبريطــة الطريــق الــيت وضــعتها اجملموعــة الرباعي ورحبــت اللجن
 هتيئـة الظـروف الـيت       صوب،   عملها، وفقا لواليتها   صلت اللجنة ووا. وطالبت الطرفني بتنفيذها  

__________ 

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

  . لوثائق دورات اجلمعية٣٥باعتبارها امللحق رقم 
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 حقـه   فيهـا  مبـا  غـري القابلـة للتـصرف،         الشعب الفلسطيين من إعمال حقوقـه      من شأهنا أن متكن   
، ١٩٦٧ عـام  يف الفلسطينية احملتلـة  ضكامل األر على يف تقرير املصري ويف إقامة دولته املستقلة  

 اللجنة تقدمي الدعم واملـساعدة مـن اجملتمـع الـدويل للـشعب              تعززكما  . مبا فيها القدس الشرقية   
  .الفلسطيين

واتــسمت الفتــرة املــشمولة بــالتقرير بالتبــاين بــني اســتئناف املفاوضــات اإلســرائيلية           - ٤
الفلسطينية واالهتمام الدويل املكثف بالقضية، من جهة، وبني تدهور األوضـاع علـى األرض،              

  .من جهة أخرى
 حكومــة ٥٠، اجتمــع ممثلــو مــا يزيــد علــى     ٢٠٠٧نــوفمرب /الثــاين تــشرين ٢٧ويف   - ٥

ومنظمة دولية يف مؤمتر قادت الدعوة إىل تنظيمه اجملموعـة الرباعيـة وعقدتـه الواليـات املتحـدة                  
األمريكية يف أنـابوليس بواليـة مرييالنـد، وأفـضى هـذا املـؤمتر إىل اسـتئناف مفاوضـات الوضـع                  

ر الفلسطينية، هبدف معلن هو التوصل إىل حـل يقـوم علـى           النهائي بني إسرائيل ومنظمة التحري    
كما جددت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلـسطينية التزامهمـا بتنفيـذ االلتزامـات      . وجود دولتني 

وكان املـؤمتر تعـبريا عـن وصـول مـشاركة اجملتمـع             . املنوطة بكل منهما مبوجب خريطة الطريق     
لحة الرئيـسيون مـن مجيـع املنـاطق وضـع         الدويل إىل مستوى جديـد، حيـث أيـد أصـحاب املـص            

ورحبت اللجنة بنتيجة االجتماع وتعهـدت      . جدول زمين صارم إلمتام املفاوضات بني اجلانبني      
وتلقـى اسـتئناف املفاوضـات    . بالعمل على هتيئة مناخ موات لتقدم مفاوضـات الوضـع النـهائي         
، الـذي أسـفر     ٢٠٠٧سمرب  ديـ /تعزيزا إضـافيا بانعقـاد مـؤمتر بـاريس للمـاحنني يف كـانون األول              

  .عن إعالن تربعات كبرية لصاحل اخلطة الفلسطينية لإلصالح والتنمية
ويف الوقت نفسه، وعلـى امتـداد الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، واصـل اجلـيش اإلسـرائيلي               - ٦

تنفيذ عمليات عـسكرية يف املراكـز الـسكانية الفلـسطينية، متـسببا يف مـوت وإصـابة كـثري مـن                      
وتضمنت األعمال اإلسرائيلية عمليات قتل خارج نطاق القـضاء، وهـدم   . فلسطينينياملدنيني ال 

وظل قطـاع غـزة حماصـراً خـالل اجلـزء األكـرب مـن الـسنة مـن جانـب                     . املساكن، واالعتقاالت 
السلطة القائمة باالحتالل، دون أن تسمح إسرائيل مبرور إالّ أبـسط اإلمـدادات األساسـية عـن             

ــيش جتنبــ    ــاط التفت ــق نق ــسانية واســعة النطــاق   طري ــة إن ــسطينية  . ا لكارث ــات الفل ورّدت اجلماع
املسلحة على ذلك بإطالق الصواريخ وقذائف اهلاون ونريان القناصـة وبـشن هجـوم انتحـاري                

  .داخل إسرائيل، مما أسفر عن وقوع خسائر بني اإلسرائيليني مبا يف ذلك يف صفوف املدنيني
ــذا     - ٧ ــسطينية، تنفي ــسلطة الفل ــدعيم    وواصــلت ال ــق، ت ــة الطري ــا مبوجــب خريط اللتزاماهت

/ ويف حزيـران  . دوائرها األمنيـة وإصـالحها وتـدريبيها ونـشرها يف كـربى مـدن الـضفة الغربيـة                 
ــار يف غــزة احترمــه        ــه، مت االتفــاق، مــن خــالل وســاطة مــصرية، علــى وقــف إلطــالق الن يوني

ــت   . الطرفــان بوجــه عــام  ح نقــاط التفتــيش وأدى اهلــدوء الناشــئ عــن وقــف إطــالق النــار إىل ف
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غـري أن وقـف إطـالق النـار مل يـؤد إىل حتـسُّن ذي               . اإلسرائيلية مبعدل أكثر تواترا ملـرور الـسلع       
  .بال يف الظروف املعيشية القاسية للسكان املدنيني يف غزة

وواصــلت حكومــة إســـرائيل، يف انتــهاك للقــانون الـــدويل وقــرارات األمــم املتحـــدة         - ٨
طريق، توسيع املستوطنات اإلسرائيلية، مبـا يف ذلـك داخـل القـدس             والتزاماهتا مبوجب خريطة ال   

واستمر أيضا بنـاء اجلـدار علـى األراضـي الفلـسطينية، مبـا يتنـاقض مـع فتـوى                    . الشرقية وحوهلا 
وجتاوز عـدد نقـاط     ). ١ والتصويب   ٢٧٣ -انظر قرار اجلمعية العامة دإ    (حمكمة العدل الدولية    

ــيش العــسكرية يف شــىت أرجــاء الــ    ــة التفت ــل   ٦٠٠ضفة الغربي ــا أدى إىل تكبي ــيش، مم  نقطــة تفت
النـــشاط االقتـــصادي الفلـــسطيين وإىل تفـــاقم املــــشاق اليوميـــة الـــيت يعـــاين منـــها الــــسكان         

وكــان لعــدم إحــراز تقــدم ملمــوس يف األوضــاع، علــى األرض أثــر ســليب علــى  . الفلــسطينيون
  .املفاوضات اجلارية بني الطرفني

أنشطتها، إىل دعم الزخم الذي أوجده مـؤمتر أنـابوليس          وقد سعت اللجنة، من خالل        - ٩
وحـذرت اللجنـة مـرارا مـن أنـه          . ة إىل خامتة ناجحة ملفاوضـات التـسوية النهائيـ         هبدف التوصل 

مل حيدث حتسُّن واضح يف األوضاع بالضفة الغربية وقطـاع غـزة، فـإن املفاوضـات سـيكون                  ما
 القائمـة بـاالحتالل، بالتزاماهتـا       السلطةها   بوصف ،مقضيا عليها بالفشل، وذكّرت إسرائيل مرارا     

 علـى األرض مواصـلة سياسـة األمـر الواقـع     مـن أن  وحـذّرت اللجنـة   . مبوجـب القـانون الـدويل   
عــالوة علــى . حــل ســلمي وتفاوضــي للنـــزاع التوصــل إىل تــشكِّل هتديــدا خطــريا الحتمــاالت

دية واإلنـسانية وجتعـل    فإن هذه السياسة تستبعد أي إمكانية لتحـسني األوضـاع االقتـصا            ،ذلك
  .يكاد يكون مستحيالاحلل القائم على وجود دولتني 

وظل القلق يساور اللجنة إزاء االنقـسامات الفلـسطينية الداخليـة الـيت تعرقـل املـصاحلة                   - ١٠
وأعربـت اللجنـة    . الوطنية وإعادة توحيد الـضفة الغربيـة وغـزة حتـت قيـادة الـسلطة الفلـسطينية                

بـــادرات رئـــيس الـــسلطة ومل البلـــدان العربيـــة والبلـــدان األخـــرى عـــن تأييـــدها جلميـــع جهـــود
 باعتبارهـا   ، اسـتعادة الوحـدة الوطنيـة الفلـسطينية        الراميـة إىل  د عباس،   وحممالرئيس  الفلسطينية،  

  .أمراً ضروريا للتقدم صوب التسوية الدائمة لقضية فلسطني
لـشعب الفلـسطيين يف    مرور ستني عاما علـى تـشريد ا  إحياء لذكرىويف اجتماع ُعقد    - ١١

، حث رئيس اللجنة، بول بادجي، اجملتمع الدويل علـى حتمُّـل مـسؤوليته عـن         ١٩٤٨نكبة عام   
العمليـة الـسياسية   ب من أجل املـضي قـدما  وينبغي تقدمي الدعم   . إجياد حل عادل لقضية فلسطني    

ز تقـدم   مما ميكِّن الطـرفني مـن إحـرا        على األرض،   تغيريات حقيقية   إحداث وتعزيزها من خالل  
  .يف املفاوضات بشأن كل قضايا الوضع النهائي
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  الفصل الثاين
  والية اللجنة    

واليــة اللجنــة املعنيــة  العامــة اجلمعيــة، جــددت ٢٠٠٧ديــسمرب / األولكــانون ١٠يف   - ١٢
؛ وطلبـت إىل  )٦٢/٨٠القـرار  انظـر  (مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلـة للتـصرف     

 بـاملوارد    باألمانة العامـة لألمـم املتحـدة       ل تزويد شعبة حقوق الفلسطينيني    األمني العام أن يواص   
؛ وطلبــت مواصــلة الربنــامج  )٦٢/٨١القــرار انظــر (الــيت تلزمهــا لالضــطالع بربنــامج عملــها   

اإلعالمــي اخلــاص الــذي تــضطلع بــه إدارة شــؤون اإلعــالم التابعــة لألمانــة العامــة بــشأن قــضية  
 ٦٢/٨٣القـرار    العامـة    اجلمعيـة ويف نفس التـاريخ، اعتمـدت       ). ٦٢/٨٢القرار  انظر  (فلسطني  
  .“تسوية قضية فلسطني بالوسائل السلمية”املعنون 
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  الفصل الثالث
  تنظيم األعمال    

  
  العضوية وأعضاء املكتب  -ألف   

، ُعينــت ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول١١ املــؤرخ ٦٢/٥٥٣مبوجــب مقــرر اجلمعيــة العامــة    - ١٣
واللجنـة يـشجعها هـذا    .  عـضوا  ٢٣ مما رفع عدد أعـضاء اللجنـة إىل          نيكاراغوا عضوا يف اللجنة،   

 من الـدول    وبناء على ذلك، أصبحت اللجنة تتألف     . اإلجراء الذي يعرب عن تنامي الدعم لعملها      
 تـــونس، تركيـــا، باكـــستان، بـــيالروس، ،إندونيـــسيا، أوكرانيـــا أفغانـــستان،: األعـــضاء التاليـــة

 قـربص،  غينيـا،  غيانـا،  سـرياليون،  الـسنغال،  نـوب أفريقيـا،  ج، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  
  .اهلند نيكاراغوا، ونيجرييا، ناميبيا، مدغشقر، ماليزيا، مايل، مالطة، كوبا،
، أعـــادت اللجنـــة ٢٠٠٨فربايـــر / شـــباط١٤ للجنـــة، املعقـــودة يف ٣٠٧ويف اجللـــسة   - ١٤

 وظــاهر تــنني ) كوبــا(رودريغــو مامليريكــا ديــاز   و ،رئيــسا) الــسنغال(انتخــاب بــول بــادجي   
  .مقررا) مالطة(بورغ .  نائبني للرئيس، وسافيور ف)أفغانستان(

 ٢٠٠٨، اعتمــــــدت اللجنــــــة برنــــــامج عملــــــها لعــــــام  أيــــــضا٣٠٧ويف اجللــــــسة   - ١٥

(A/AC.183/2008/CRP.1).  
  

  املشاركة يف أعمال اللجنة  -باء   
ركة يف أعماهلــا، علــى غــرار الــسنوات الــسابقة، أكــدت اللجنــة جمــددا أن بــاب املــشا    - ١٦

بــصفة مراقــب، مفتــوح أمــام مجيــع الــراغبني يف ذلــك مــن دول أعــضاء ومــراقبني دائمــني لــدى 
ووفقـا للممارسـة املتبعـة، شـاركت فلـسطني يف أعمـال اللجنـة بـصفة مراقـب،                    .األمم املتحدة 

وحضر املراقب الدائم عن فلسطني مجيـع جلـساهتا، وقـدم مالحظـات ومقترحـات لكـي تنظـر                   
  .جنة ومكتبهافيها الل
، رحبت اللجنة مرة أخـرى جبميـع الـدول واملنظمـات الـيت شـاركت                ٢٠٠٨ويف عام     - ١٧

  .)٣(يف أعماهلا يف السنة السابقة بصفة مراقب

__________ 

األردن، إكـوادور، اإلمـارات العربيـة املتحـدة، بلغاريـا، بـنغالديش،       :  يف اجتماعات اللجنة بصفة مراقب   شارك  )٣(  
ماهرييــة العربيــة الليبيــة، اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، ســري النكــا، الــصني، العــراق، فرتويــال           اجلزائــر، اجل

، وكـذلك  ، الـيمن النيجـر ، فييت نام، قطر، الكويت، لبنان، مصر، املغرب، موريتانيا،          )البوليفارية - مجهورية(
  .نياالحتاد األفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي وفلسط
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  الفصل الرابع
  استعراض احلالة املتعلقة بقضية فلسطني    

مبـا فيهـا     الفلـسطينية احملتلـة،      احلالـة يف األرض   واصلت اللجنـة، عمـال بواليتـها، رصـد            - ١٨
ت اللجنـة إىل األذهـان أن   ادعـ أ و.القدس الشرقية، فضال عن التطـورات الـسياسية ذات الـصلة        

جرب مئات اآلالف من الفلسطينيني علـى تـرك    أُ حني  النكبة، ثوحد منذ   قد انقضت  عاما   ٦٠
. ١٩٤٨ عــام اإلســرائيليني بــني العــرب وقــب أعمــال القتــال الــيت دارتديــارهم وممتلكــاهتم ع

 تانــك، ١٩٤٩التوقيـع علـى اتفاقـات اهلدنـة يف عـام      وقـت الـذي انقـضى إىل أن مت    وخـالل ال 
ــوات اإل ــديةســرائيلالق ــسطني     ق ــن فل ــى أجــزاء كــبرية م ــة حتــت  ســيطرت عل ــداب  الواقع  االنت
أن بــرت اللجنــة ذكّــو. اجلديــدة  دولــة إســرائيل تكــونأصــبحتالــيت نــاطق هــي املالربيطــاين، و

ــصراع ــدائرال ــسبب يف  ال ــطــرد ال ت ــاعي حلــوايل  واهل ــسطيين ٨٠٠ ٠٠٠روب اجلم  ، الجــئ فل
 الالجــئني الفلــسطينيني  ُيقــدر عــدداليــوم،و. م وممتلكــاهتهم وراءهــم منــازهلم وأراضــي تــاركني

ــ ماليــني شــخص و٧ ا يزيــد علــىمبــاألصــليني وأوالدهــم  مــن جمموعــة  أقــدم وأكــرب ونشكلي
جــئني الفلــسطينيني علــى  عــادل لقــضية الالالل احلــ أن  علــىاللجنــة وتــرى .يف العــامل الالجــئني

ي إلجيـاد حـل دائـم للقـضية         أمـر أساسـ    ١٩٤٨لعـام   ) ٣-د (١٩٤أساس قرار اجلمعيـة العامـة       
املـــستوطنات ولقـــدس لالوضـــع النـــهائي املتعلقـــة ب  األخـــرىقـــضاياالنـــب االفلـــسطينية، إىل ج

ــاه واألمــن  ــوعمومــا، ال . واحلــدود واملي ــسائدةزال احلت ــة ال ــة،  يف األراضــي الفلــسطينية احمل ال تل
علـى الـرغم مـن اسـتمرار العمليـة الـسياسية            ف.  مصدر قلق كبري    تشكل فيها القدس الشرقية،   مبا

 للتغلـب علـى اخلالفـات واملـضي قـدما حنـو حتقيـق تـسوية سـلمية                   انبـذهلا الطرفـ   يواجلهود اليت   
  .تقدم ُيذكر فإنه مل حيرز اع،صرلل

اسـتئناف عمليــة   ل مـن أجـ  ولـة اجلهـود الدوليـة املبذ  تكثفـت  ، ٢٠٠٧يف أواخـر عـام   و  - ١٩
ت ُتوجـ   الـيت   عـدد مـن االجتماعـات اإلقليميـة        عقـد  اجملموعـة الرباعيـة،       مـن  عيشجفبتـ . السالم
ــاد ــدويل يف بانعقـ ــؤمتر الـ ــدة آ املـ ــات املتحـ ــة الواليـ ــابوليس برعايـ ــة نـ ــشرين ٢٧يف  األمريكيـ  تـ
ــانبني ا  . نـــوفمرب/الثـــاين لفلـــسطيين وأســـفر املـــؤمتر عـــن التوصـــل إىل تفـــاهم مـــشترك بـــني اجلـ

حـل مجيـع القـضايا املعلقـة،        وإعادة إطـالق مفاوضـات الوضـع النـهائي،          ب اهمزملُيواإلسرائيلي  
 هالتزاماتـ ب كـل منـهما      اءفـ و، و ٢٠٠٨ إلبـرام اتفـاق قبـل هنايـة عـام            ةمكنـ املد  وهـ اجلبذل كل   و

 جامعـة الـدول العربيـة علـى اسـتمرار دعمهـم ملبـادرة              وشـدد أعـضاء    .خريطـة الطريـق   مبوجب  
 واعتقــــادهم )١٤/٢٢١، املرفــــق الثــــاين، القــــرار A/56/1026-S/2002/932 (م العربيــــةالــــسال

نـابوليس، بـدأت املفاوضـات اإلسـرائيلية        مـؤمتر آ  وبعـد   . ضرورة حتقيق سالم شامل يف املنطقة     ب
ــاً  ــسطينية رمسي ــسمرب / كــانون األول١٢ يف الفل ــدعبدي ــة  ق ــة ال اجتمــاع للجن ــتوجيهي شتركة امل
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. محــد قريــعأ وكــبري املفاوضــني الفلــسطينيني  ، تــسييب لــيفين،إســرائيلبرئاســة وزيــرة خارجيــة  
دة  عـ  ، حممـود عبـاس    ،رئيس السلطة الفلـسطينية   ب ،وملرتأيهود  إ ،رئيس وزراء إسرائيل  والتقى  

 يف نمــايزعال، اجتمــع ٢٠٠٨يف عــام و. ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٢٧مــن بــدءا ات مــر
يونيـه،  / حزيـران ٢  ومـايو، / أيـار ٥ وأبريـل،   /ن نيـسا  ١٣ و   ٧ و   ،يناير/ كانون الثاين  ٢٧و   ٨
  .سبتمرب/ أيلول١٦ و ،أغسطس/ آب٣١ و ٦  ويوليه،/ متوز١٣ و

  املؤمتر الدويل للجهات املاحنـة للدولـة الفلـسطينية         قبهعالذي أ نابوليس،  آمؤمتر  وأعطى    - ٢٠
يج النــروو فرنــسا ته يف رئاسـ تشــاركوديـسمرب،  / كــانون األول١٧ يف بـاريس يف  الـذي عقــد 

 األمـني    وشارك .لعملية السالم زمخا كبريا   واالحتاد األورويب وممثل اجملموعة الرباعية توين بلري،        
 تــأمني الــدعم املــايل   إىلهــدف بــاريس الــذي  ومؤســسات دوليــة يف مــؤمتر ة دولــ٦٨ والعــام 

 التنميـة الفلـسطينية الـيت قـدمها    وصـالح   اإلطـة   خب اجلهـات املاحنـة      شادتوأ. للسلطة الفلسطينية 
ــد     ــاض، وتعه ــسطيين ســالم في ــوزراء الفل ــيس ال ــدمي ترئ ــالب ٧,٤ بتق ــساعدةك دوالر نيي . م

 دتوعقـ . ملـؤمتر ا مشاهـ أعضاء مـن جامعـة الـدول العربيـة علـى            ب اجملموعة الرباعية    تاجتمعو
) لنــــدن(مــــايو / أيــــار٢علــــى مــــستوى املــــدراء يف الحقــــة اجملموعــــة الرباعيــــة اجتماعــــات 

ــران ٢٤ و ــه /حزي ــرلني(يوني ــأ، و)ب ، مبــا يف ذلــك  علــى األرض عــن قلقهــا إزاء الوضــع  تعرب
 تاستمرار إغالق قطاع غزة واسـتمرار بنـاء املـستوطنات اإلسـرائيلية يف الـضفة الغربيـة، ودعـ                  

ىل حل مجيع قـضايا     سعيا إ تنفيذ خريطة الطريق واستمرار وتكثيف مفاوضات بني اجلانبني           ىلإ
  .الوضع الدائم

واصــل فقــد . ال يــزال مبعــث قلــق كــبريعلــى األرض  ويف غــضون ذلــك، فــإن الوضــع  - ٢١
ــدفاع اإلســرائيلي  ــ القجــيش ال ــات توغــل عــسكرية يف قطــاع غــزة  ب ماي   فيهــاســتهدفا ،عملي

ــاتامل ــصاروخية  ق ــاين ١٥ويف . لني املــسؤولني عــن اهلجمــات ال ــاير، دخــل / كــانون الث جــيش  ين
 يف )محــاس(المية ســحركــة املقاومــة اإلمقــاتلي   مــعكتبشــوا قطــاع غــزة الــدفاع اإلســرائيلي

قتـل اثنـان وأربعـون      و. الـدبابات وأخـرى اسـُتخدمت فيهـا        عمليات جوية    تمعركة عنيفة مشل  
 مـن جـراء   جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي     ييـد علـى أ   ١١٧ جـرح  بينـهم مـدنيون، و      من ،فلسطينياً

علــى مــدى   أرض-أرض  قــذائف ١٠ إطــالقو  جويــةبةرضــ ١٥ عمليــات توغــل بريــة و ٨
  .واحد أسبوع
 العنـف،    أعمـال   تـصعيد كـبري آخـر يف       حـدث مـارس،   /فرباير وآذار /شباطشهري  يف  و  - ٢٢

ــة  هجمــات  لإســرائيحيــث نفــذت   ــة وبري ــة  واســتمرت.علــى قطــاع غــزة مكثفــة جوي  عملي
. فربايـر ملـدة مخـسة أيـام       / شـباط  ٢٩ يف   جيش الدفاع اإلسرائيلي  اليت بدأها   “ الشتاء الساخن ”
 مـارس، / آذار ١ويف  ).  أدنـاه  ٦٣انظر الفقرة   (اير  فرب/ شباط ٢٩ يف   أصدر مكتب اللجنة بياناً   و
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ــهم م، مــصرعهم فلــسطينيا ٥٩ لقــي ــساء وأطفــال  ومــن، مــدنيا٣٩ًن ــهم ن ــرة  .  بين وخــالل فت
عقـد جملـس   و.  صـاروخا وقذيفـة هـاون علـى إسـرائيل     ٣٩٠طلق أكثر من   أُ ، ذاهتا مسة أيام اخل

 األمـني العـام االسـتخدام       أدان و ). أدناه ٥٧انظر الفقرة   (مارس  / آذار ١األمن جلسة طارئة يف     
طـالق الـصواريخ العـشوائي ودعـا إىل         إدان  أكمـا   . املفرط وغري املتناسب للقـوة وقتـل املـدنيني        
 العنــف أيــضا إىل القــدس والــضفة  متــدت دائــرةاو. وقــف فــوري هلــذه اهلجمــات الــصاروخية 

ــة ــسان١٦ويف . الغربي ــل، / ني ــيأبري ــدنيا١٢ لق ــسطيني  م ــن ضــمنهم مــصرعهم، ا فل ــال  أطم ف
  .نشطاء يف أعقاب مقتل ثالثة جنود إسرائيلينيالإسرائيلية ضد عمليات  ومصور صحفي، يف

ــضاواصــلتوت  - ٢٣ ــات هجمــات امل أي ــسطينيني ق ــا هجومــومشلــتلني الفل ــع انتحاري  يف ا وق
 املعاهـد    أحـد  ر يف نـا  ال إطـالق فرباير، مما أسفر عن مقتل إسرائيلي واحـد، و        / شباط ٤دميونة يف   

  وقـع  هجـوم  وأدى.دية يف القدس الغربية، أسفر عن مقتل مثانية طالب إسـرائيليني    الدينية اليهو 
. قتـــل مـــدنيني إســـرائيلينيم إىلناحـــال عـــوز يف للوقـــود  أبريـــل علـــى مـــستودع/ نيــسان ٩يف 
 العربـات املدرعـة واملتفجـرات علـى معـرب           ت فيـه   هجوم اسـتخدم    أسفر أبريل،/نيسان ١٩ ويف

هجــوم مــايو، تــسبب / أيــار٢٢ويف .  جنــديا١٣ ةباصــن إعــ، )كــريمي شــالوم(كــرم أبــو ســامل 
وخلـف  ). زتـ يريإ(عرب بيت حانون    قت مب  أضرار هيكلية كبرية حل     حدوث يفتفجريي انتحاري   

ــة الكهربااخلطــوطضــرارا يف أاالنفجــار  ــرائيل   ئي  ثالثــة مــدنيني   وقُتــل. بــني قطــاع غــزة وإس
. رات يف القدس الغربيـة     سيا  ملهامجة ستخدم فلسطيين جرافة  ايوليه عندما   /متوز ٢ إسرائيليني يف 

  .قل جبروح شخصا على األ١٦صيب  أيوليه،/ متوز٢٢ وقع يومويف حادث مماثل 
االســتخدام املفــرط إىل إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، بلجــوء لجنــة النــددت و  - ٢٤

، مبــا فيهــا ضــد الــسكان املــدنيني الفلــسطينيني يف األرض الفلــسطينية احملتلــة   والعــشوائي للقــوة
 اللجنـة بـشدة عمليـات القتـل خـارج نطـاق القـضاء، وتـدمري املنـازل              وأدانـت  .القدس الشرقية 

رة علـى   صـاحب ذلـك مـن آثـار مـدمِّ         مـا   البنية التحتية املدنية واألراضي الزراعية الفلسطينية و      و
ة مجيـع اهلجمـات ضـد املـدنيني         شدبـ اللجنـة   ويف الوقـت نفـسه، أدانـت        . السكان الفلـسطينيني  

تـل منـذ بدايـة االنتفاضـة        قُبأنـه   قدر  ،  مارس/آذارحىت  و. ةاإلسرائيلي اإلسرائيليني والبنية التحتية  
علــى أيــدي  ٣٢ ٦٠٠ فلــسطيين وأصــيب حنــو ٥ ٥٠٠ مــا يقــرب مــن ٢٠٠٠الثانيــة يف عــام 

 يافلـسطين   طفـال  ٩٩٤ مـا ال يقـل عـن         قتـل يونيـه،   /وحبلـول حزيـران   . جيش الدفاع اإلسرائيلي  
 عـدد اإلســرائيليني الــذين قتلـوا خــالل الفتــرة    بينمــا بلــغ.لعنـف عمــال اة أل نتيجــ١٨دون سـن  

  .١ ١٣٠نفسها 
نـشر  ب السلطة الفلـسطينية     قامتخريطة الطريق،   من  لتزامات املرحلة األوىل    ال امتثاالو  - ٢٥

، ممـا أدى إىل حتـسن       ٢٠٠٧نـوفمرب   / قـوات األمـن يف نـابلس يف تـشرين الثـاين             أفـراد   من ٣٠٠



A/63/35 
 

9 08-53940 
 

 مـن  ٤٨٠شر حنـو  نُـ ، ٢٠٠٨مـايو  / أيـار ٣ويف .  يف املنطقـة    الـسائدة   األمنيـة  فظـرو كبري يف ال  
،  يف الـضفة الغربيـة     ه عمليات جيش الدفاع اإلسرائيلي  ومع ذلك، واصل    . ضباط األمن يف جنني   

يـة الـيت    األمن  هـذه األعمـال تقـوض علـى حنـو خطـري اجلهـود              واعُترب أن .  مبخاوف أمنية  اًمتذرع
 إال مــن خــالل تكثيــف اكــون حتــسني األداء األمــين مــستدام ولــن ي.ةلــسلطة الفلــسطينيتبــذهلا ا

ــرلني  وقــد .  والفلــسطينينيينيســرائيلاإلالتعــاون بــني  األمــن املــدين  املعــين بــدعم  ركــز مــؤمتر ب
 الــشرطة ييونيــه علــى تعزيــز قطــاع/ حزيــران٢٤ وم يــ الــذي عقــدالفلــسطيين وســيادة القــانون

  .نيالفلسطيني والعدالة
 أدى إىل   وسـاطة مـصرية   بطالق النـار    إوقف   أُعلن عن اتفاق ل    يونيه،/ران حزي ١٩ويف    - ٢٦

لكـن إسـرائيل مل متـدد وقـف         . بعض التحسن يف احلالة األمنية يف قطاع غزة وجنـوب إسـرائيل           
ت  مرارا الـسلطة الفلـسطينية، واسـتمر        ذلك ىلإإطالق النار ليشمل الضفة الغربية، كما دعت        

 يف يش الــدفاع اإلســرائيلي غــارة جلــ وأدت.الت االعتقــال تنفيــذ العمليــات العــسكرية ومحــيف
 مـع قـوات األمـن الفلـسطينية          مسبق  أي اتصال   إجراء  دون شنها،  هيوني/ حزيران ٢٤نابلس يف   

زعم يُـ  مؤسـسات     جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي      أغلـق  كمـا    . اثنني قتل فلسطينيني إىل م يف املنطقة،   
عـالم  إوسـائل   ومراكـز طبيـة     و مـدارس    هـا في، مبـا    ا معـداهت  دراصو ىل حركة محاس  إنتسب  ا ت هنأ

 منظمات اجملتمـع املـدين حمظـورة         منظمة من   ست وثالثون   وغدت .لمجتمع املدين لومنظمات  
  .يف املدينة

  فقــدل احلركــة،يسهتــل العراقيــل املاديــة ليــزت  بأهنــاإســرائيلادعــاء علــى الــرغم مــن  و  - ٢٧
عـدد متزايـد مـن      وأدى  .  الغربيـة   على حركة الفلسطينيني يف الـضفة       شاملة واصلت فرض قيود  

تـدهور    ىلإاحلركـة والوصـول واسـتمرار بنـاء اجلـدار والتوسـع االسـتيطاين               الـيت تعيـق     العقبات  
  . يف الضفة الغربيةجز إغالقاحو ٦٠٨  أقامت إسرائيلأغسطس،/ويف آب. احلالة اإلنسانية

 إســرائيل يف هتايت نفــذلــا هــدم املنــازل الفلــسطينية  عمليــاتزيــادة ملحوظــة يفحــدثت   - ٢٨
هـدم يف  عمليـة   ١٣٨، جـرت  مـارس /يناير وآذار/ بني كانون الثاينففي الفترة ما  . ٢٠٠٨ عام

رد حنـو  شُـ و. ٢٠٠٧يف األشهر الثالثة األخرية مـن عـام   عملية   ٢٩الضفة الغربية، باملقارنة مع     
مني جـزء كـبري مـن أوامـر اهلـدم الـصادرة يف العـا               وطـال    . من الفلـسطينيني نتيجـة لـذلك       ٤٠٠

. عقبــةلاجلفتلــك ووا فارســيةليديــة واداحلك يف وادي األردن،  البــدواملاضــيني يف اهلياكــل قــرى
قامــت وباإلضــافة إىل ذلــك، .  يف القــدس الــشرقية احملتلــة املنــازلواصــلت عمليــات هــدمتكمـا  

رت خزانــات  ودّمــة شــجر٣ ٢٠٠اقتالع بــوحــده  ينــاير/القــوات اإلســرائيلية يف كــانون الثــاين
ــاه و ــدرميـ ــةحجرجات مـ ــدران/يـ ــتجـ ــول يف احل تثبيـ ــي القرقـ ــال ة بـ ــت العـ ــن بيـ ــال  يفمـ  مشـ
  .اخلليل غرب
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ــزاليف قطــاع غــزة، و  - ٢٩  املفــروض مــن جانــب إســرائيل ردا علــى    املــستمر احلــصارال ي
ــة   و٢٠٠٦انتخــاب محــاس يف عــام   ــرانســيطرهتا الفعلي ــ/يف حزي لحــق خــسائر  ُي ٢٠٠٧ هيوني

لمعــابر لغــالق اخلــانق ومــا فتــئ اإل. ةمنــس مليــون ١,٥  القطــاع البــالغ عــددهمسكانبــكــبرية 
فيمـا يــشكل  ، نطالقـا منــها  داخـل املنطقــة وا  إىلعرقـل حركــة األشـخاص والبــضائع  ياحلدوديـة  

 مــن جــراء ني املــزارع وُشــلت حركــة.لــسكان املــدنيني الفلــسطينيني هنــاككــل ا لا مجاعيــاعقابــ
 القطـاع   عـاين وي. ىل األسـواق   إ اهتمنتجـ م  بوصـول  سمحيـ ا مل   وهـو مـ   استمرار إغالق احلـدود،     

 يةسـرائيل اإلالـسلطات  ألن الزراعي بـسبب الغـارات املتكـررة الـيت دمـرت البـساتني واحلقـول و         
 إىلن  و املزارعـ  تراً، لـذلك اضـطر    منتي سـ  ٤٠ هـا ارتفاع أي مساحة بأشجار يتعـدى       منعت زرع 

ادات، تــدفق بــدافع احلاجــة وتنــاقص اإلمــدو.  والبطــاطسلــةوفرامثــل الالنقديــة  احملاصــيل رعز
 كــانون ٢٣ مــصر يف  داخــلىلإ يــصل إىل نــصف عــدد ســكان قطــاع غــزة عــرب احلــدود  عــدد
 ألكثـر مـن      فعـال  ني معـزول  ظلـوا  نالـذي أهـايل غـزة     يعكس اليأس الذي شعر بـه        يناير، مما /الثاين

 يف ٧٧واردات إىل قطــاع غــزة بنــسبة الــينــاير، اخنفــضت /حبلــول كــانون الثــاينو. مثانيــة أشــهر
يناير، فرضـت   / كانون الثاين  ١٨ويف  .  يف املائة  ٩٨الصادرات من غزة بنسبة     خنفضت  ااملائة، و 
وقـف اسـترياد الوقـود واملـواد الغذائيـة والطبيـة            حيـث ت   قطاع غـزة،     على  شامال اغالقإإسرائيل  

لحـصول علـى    لل منتظمـة    سب يف املائة من سكان قطاع غزة        ٤٠نحو  ل  ومل ُتتح  .ومواد اإلغاثة 
 سـاعات و    ٨بـني   التيار الكهربائي   فيها  ات انقطع   فترشهدت مستشفيات غزة    و. اريةاجلياه  امل

وكانت املستـشفيات تعمـل     . ةيوي ح  عمليات جراحية   إجراء  دون لحا ساعة يف اليوم، مما      ١٢
 ومل  .وحدات العنايـة املركـزة فقـط      يف    تنحصر  أنشطتها مما جعل  املولدات الكهربائية،    بواسطة

 ٢٣٣  تـويف  أغـسطس، / آب ٨وحبلـول   . ني اخلـروج مـن غـزة       معظـم الفلـسطيني    يكن باستطاعة 
خلروج مــن غـزة لتلقــي  بـا  ا إذنــمــن جـراء رفــض مـنحهم  مـن املرضــى الفلـسطينيني علــى األقـل    

 عـن  تويف حني أن عدد الشاحنات الـيت دخلـ        .  يف منحهم إياه   تأخريال  بسبب العالج الطيب أو  
  أنئــة خــالل أربعــة أســابيع بعــد يف املا٥٤زاد بنــسبة ) كــارين(ار طــملنا صــوفا و معــربيطريــق

 وسـاطة   هما بفـضل  طـالق النـار بينـ     إوقـف   علـى   يونيه  / حزيران ١٩اتفقت إسرائيل ومحاس يف     
، ٢٠٠٧يونيـه   / يف املائة من مستوى ما قبل حزيران       ٣٠ حوايل   اتردلوابلغ مستوى ا   مصرية،
  .كثرياأهايل غزة مل خيفف معاناة  وهو ما
 فـتح ومحـاس،      حـركيت   التوتر بـني   تبديد أجواء ية إىل   مصر بذل اجلهود الرام   وواصلت    - ٣٠

. تنـــسيق مـــع األطـــرافبوال ســـيما يف قطـــاع غـــزة، وتـــسهيل إعـــادة فـــتح تـــدرجيي للمعـــابر  
 تنفيـذ املبـادرة اليمنيـة    ل من أجحوار وطين إجراء ىلإالرئيس عباس   دعا  يونيه،  /حزيران ٥ ويف

 اسـتئناف احلـوار مبـا يتماشـى مـع اتفـاق          الـيت دعـت إىل    وملصاحلة الوطنيـة الفلـسطينية      ا ب املتعلقة
 ٢٠٠٧ هيونيــــ/ قبــــل حزيــــران عليــــها كــــان مــــىلإمكــــة وعــــودة الوضــــع يف قطــــاع غــــزة 
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)S/2008/201، وأعـرب   ة للغاية ن الوحدة بني الفلسطينيني مهم    بأ األمني العام    وصرح. )املرفق 
  .قة سلميةبطريو مجيع القضايا من خالل احلوار ان املعنيانل الطرفحيعن أمله يف أن 

ــدر  - ٣١ ــؤون املفاوضـــات  توقـ ــرة شـ ـــ يف  دائـ ــسطينية أن ــر الفلـ ــة التحريـ ــة همنظمـ  إىل غايـ
ن يف الــــسجون أو يف ي فلــــسطيين حمتجــــز١١ ٠٠٠  مــــنقــــرب كــــان مــــا يأغــــسطس،/آب

، ٢٠٠٨ يف عـــام نـــهم م٢ ٧٠٠ ىمت القـــبض علـــ حيـــث اإلســـرائيلية، معـــسكرات االعتقـــال
هم نـ يب سياسـيني، مـن      معـتقلني   صـفة  ٩ ٠٠٠حنو  أُطلقت على   و. معظمهم من الضفة الغربية   و

رهـــن  أعـــضاء اجمللـــس التـــشريعي الفلـــسطيين مـــن ٤٩  وال يـــزال.رأةمـــا ٩٤  واً قاصـــر٣٢٦
 يف  ٨٥ ايل حـو   وتعـرض  .ملـدة سـنتني   تـهم    أو حماكم   هلم هتمةتوجيه أي    دون    اإلداري االعتقال

م اإلذالل قبــل اســتجواهباملائــة مــن احملتجــزين، وال ســيما األطفــال، لــسوء املعاملــة والــضرب و  
 ٠٠٠ مــا يقــرب مــن ١٩٦٧ منــذ عــام  وســجنتاعتقلــت قــدر أيــضا أن إســرائيلُيو. هوأثنــاء
 ٣ويف . ع الـسكان الفلـسطينيني يف األرض الفلـسطينية احملتلـة         ومـ جممخس   أي    فلسطيين، ٧٠٠

فـراج عـن    اإلأعقـب ذلـك   سـجينا،  ٤٢٩فرجت إسرائيل عن   أ،  ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 
 حــسن تــابادر’’ا مــ بأهن عمليتــا اإلفــراج هــاتنيصــفتُوو. أغــسطس/آب ٢٥ا يف  ســجين١٩٨
  .‘‘نية
سرائيل البناء غري املشروع جلدار الفصل الذي حييد عن خطوط هدنـة عـام              إواصلت  و  - ٣٢

 عـن حمكمـة العـدل    ةالـصادر الفتـوى  األمر الـذي يتعـارض مـع         فلسطينية، يضاعلى أر  ١٩٤٩
 يف املائـة    ٥٧أي    مـن اجلـدار،    ت كيلـومترا  ٤٠٩مـايو، بنـاء     / أيـار وقد مت، حىت شـهر      ٠الدولية

 ٢٤٨ومل يبــدأ بعــد بنــاء ،نــشاءقيــد اإل)  يف املائــة٩( كيلــومترا٦٦ومــازال . مــن املــسار املزمــع
 يف املائـة مـن الـضفة        ١١,٩سيـصبح    ،وعند االنتهاء مـن بنـاء اجلـدار        ). يف املائة  ٣٤(كيلومترا  
وهي مناطق يقطنـها     .رب اجلدار أو حماطة متاما أو جزئيا به       غ ،القدس الشرقية  مبا فيها    ،الغربية
ــسطيين،٤٩٨ ٠٠٠  ٩٢يعيــشون يف  ،) فلــسطيين يف القــدس الــشرقية  ٢٢٢ ٥٠٠منــهم (  فل

ــة  ــدة وقري ــضم اجلــدار  . بل ــع حبكــم وسي ــستوطنة ٦٠الواق ــها ( م ــدس  ١٢من ــستوطنة يف الق  م
قــد وافقــت يف شــهر    وكانــت وزارة الــدفاع    .ســرائيلي إ ٣٨١ ٠٠٠يعــيش فيهــا    )الــشرقية 

وسـتعيد   .كيلـومتر مـن جـدار الفـصل مشـال قلقيليـة           ٢,٤يوليه علـى تفكيـك جـزء طولـه          /متوز
وسيستعاض عـن اجلـزء      . دومن من األراضي الزراعية ملالكها الفلسطينيني      ٢ ٦٠٠هذه اخلطوة   

 كيلومتر بالقرب مـن اخلـط األخـضر حـسب احلكـم       ٤,٩الذي سيتم تفكيكه جبزء آخر طوله       
سـرائيلية   قـررت احلكومـة اإل     ،أغـسطس /ويف شـهر آب    .سـرائيلية عن احملكمـة العليـا اإل     الصادر  

أكـرب مـستوطنات الـضفة      “  أدوميم همعالي”تغيري مسار قطاع من اجلدار بالقرب من مستوطنة         
ــة، ــاء    الغربي ــسمح ببق ــا سي ــسطينية   ٤ ٠٠٠مم ــن األراضــي الفل ــى  دومن م ــشرقي  عل ــب ال اجلان

 .اجلدار من
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ــرة قيــد االســتعراض،  ائيل،ســرإاصــلت وو  - ٣٣ نــشاطها االســتيطاين يف الــضفة   خــالل الفت
بلــغ عـــدد   ،٢٠٠٨يوليــه  /متـــوز حــىت  و .ســيما يف القــدس الـــشرقية ومــا حوهلــا     ال ،الغربيــة 

 . وحـدة تقريبـا   ٤ ٠٠٠الوحدات االستيطانية قيد اإلنشاء يف الـضفة الغربيـة والقـدس الـشرقية              
ــشاء   ــدأ إن ــد ٢٧٥وب ــاطق مــن   ٨١ توجــد نة؛ مــستوط٥٣ يف ا مــبىن جدي ــها يف من ــة من  يف املائ

وتـشري التقـديرات إىل أن       .األراضي الفلسطينية احملتلة أصبحت تقـع اآلن غـرب جـدار الفـصل            
ــرائيلية   ٤٠ ــة اإلسـ ــة اســـتخدمت ألغـــراض البنيـــة التحتيـ  مثـــل -  يف املائـــة مـــن الـــضفة الغربيـ
 . علـــى الفلـــسطينينياحملظـــورة إىل حـــد كـــبري - عـــسكريةالقواعـــد الطـــرق والستوطنات واملـــ

ــة األراضــي إىل جيــوب   ــبعض   وقــسمت بقي ــة  و ،منفــصلة عــن بعــضها ال ــة بنقــاط مراقب حمكوم
القـدس  صـوتت جلنـة التخطـيط واإلنـشاء يف           أكتـوبر، / تـشرين األول   ١٥ويف   .وحواجز طـرق  

لصاحل الـسماح للمـستوطنني باإلقامـة يف مـبىن مكـون مـن مخـسة طوابـق يقـع يف قلـب سـلوان                      
   وكان من املقرر إخالء املبىن. بدون ترخيصأُنشئ رغم أنه  دس الشرقية،إحدى ضواحي الق

أعلنت وزارة التشييد واإلسكان اإلسـرائيلية عـن طـرح          ديسمرب،/األول كانون   ٤ويف    - ٣٤
بالقـدس  ) جبـل أبـو غنـيم     (“ ومـا حار  حـ ” سـكنية يف مـستوطنة       ات وحـد  ٣٠٧عطاءات لبناء   

ــشرقية، ــها حــوايل   ال ــيت يقطن ــ”ويف  .طن مــستو٤ ٠٠٠ال ــا حاره ــضا، اعتمــد جملــس  “ وم أي
 وحدة سـكنية    ١ ٠٠٠خططا لبناء أكثر من      يناير،/ كانون الثاين  ٧التخطيط ببلدية القدس يف     

 مـسكنا إضـافيا     ١٢٠واعتمدت عطاءات لبنـاء     .  اململوكة لفلسطينيني  “أراضي الغائبني ”على  
 وحـدة   ١ ٨٠٠ة علـى بنـاء      متـت املوافقـ    يوليـه، /ويف متـوز   مـايو، /أيـار  ٣٠يف  “ وماحار  ه”يف  

  .“بيسجات زئيف” و “ار حوماه”سكنية جديدة يف 
ســرائيلية عــن طــرح   أعلنــت إدارة األراضــي اإل  ،٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين ١ويف   - ٣٥

ــالبيوت الـــشرقية” وحـــدة يف مـــستوطنة ٤٤٠عطـــاءات إلنـــشاء  ويف  . بالقـــدس الـــشرقية”تـ
كنية يف مـستوطنة رأس العـامود بالقـدس          وحـدة سـ    ٦٠يناير، شـرع يف إنـشاء       / الثاين كانون ٧

 مــسكنا يف ٧٥٠اعتمــد رئــيس الــوزراء أوملــرت إنــشاء    ٢٠٠٨مــارس / آذار٨ ويف .الــشرقية
“ غيلـو ” وحـدة يف مـستوطنة       ٥٠مـد إنـشاء     واعُت. بالـضفة الغربيـة   ) جيفات زئيـف  (مستوطنة  

ــابوليسآبعــد مــؤمتر   ــاء    مــارس،/ آذار٣١و يف  .ن ــة القــدس عــن خطــط لبن  ٦٠٠ أعلنــت بلدي
ومتـت مـصادرة املزيـد مـن         . بالقـدس الـشرقية    “بيـسجات زئيـف   ”مسكن جديد يف مستوطنة     

املمتلكات الفلسطينية من أجـل مـد شـبكة سـكك حديديـة خفيفـة تـربط مـستوطنات القـدس                     
 وإمجـاال، . مما يعزل القدس الشرقية أكثر عن بقية الضفة الغربيـة  الشرقية احملتلة بالقدس الغربية،   

 وحدة سكنية جديدة يف القدس الشرقية خـالل الفتـرة القـصرية الـيت أعقبـت             ٩ ٦١٧مت إنشاء   
  .نابوليسآمؤمتر 
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أفادت تقـارير بـأن نائـب رئـيس الـوزراء حـاييم رامـون أكـد أن                 أبريل،/ نيسان ٨ويف    - ٣٦
دعـــت وزارة  أبريـــل،/ نيـــسان ١٨ويف . مـــستوطنة أنـــشئت علـــى أرض مملوكـــة لفلـــسطينيني

 مـسكنا   ٤٨البناء إىل تقدمي عروض للحصول على حقـوق إنـشاء           سكان شركات   إلالتشييد وا 
 أبريــل،/نيــسان ٣٠يف و. “إلكانــا” مــسكنا آخــر يف مــستوطنة ٥٢ و “يــلئأري”يف مــستوطنة 

 “E 1”بـدأت الـشرطة اإلسـرائيلية العمـل يف مركـز جديـد للـشرطة يقـع فيمـا تـسمى املنطقـة            
  .“ أدوميمهمعالي”بالقرب من مستوطنة 

سرائيلي بلدية جديدة يف الضفة الغربيـة تـضم         أنشا وزير الداخلية اإل    مايو،/رياأ ٩ويف    - ٣٧
“ أورانيـــت” و“ إفـــرامي إيتـــز ” و“ إلكانـــا”املؤلفـــة مـــن   “يـــلئأري”كتلـــة مـــستوطنات  

وقـد أدى هـذا اإلجـراء إىل         . مـستوطن  ١٣ ٢٠٠الـيت يقطنـها أكثـر مـن         “ افـ شعاري تيك ” و
ممـا ميهـد الطريـق أمـام        الـيت كانـت تابعـة هلـا،         صـلية   انتزاع املستوطنات األربـع مـن سـلطاهتا األ        
 .مزيد من التطوير والتوسع لتلك املستوطنات

 مــسكنا ٢٨٦أعلنــت وزارة التــشييد واإلســكان عــن خطــة لبنــاء  مــايو،/يــارأ ٢١ويف   - ٣٨
وافقـت وزارة   يوليـه، / متوز١٤ويف  . من بيت حلم    بالقرب “علييتبيار  ”جديدا يف مستوطنة    

 ،“يـل ئأري”علـى توسـيع املنطقـة الـصناعية يف مـستوطنة      اإلسـرائيلية   جارة والعمـل    الصناعة والت 
عية يف املـــستوطنة مبقـــدار   مـــصنعا وتوســـيع مـــساحة املنطقـــة الـــصنا    ٢٧يـــسمح ببنـــاء   ممـــا

  .أضعاف الثالثة
 ١ ٣٠٠بنـاء   لخطـط   وجـود   سـرائيلي   إلأكد وزيـر الداخليـة ا      يونيه،/ حزيران ١٣ويف    - ٣٩

قامـت   يونيـه، / حزيـران  ١٩ويف   .بالقدس الـشرقية  “ رامات شلومو ”نة  شقة إضافية يف مستوط   
 دومن مــن األراضــي يف املزرعــة القبليــة الواقعــة   ٥٠٠بتــسوية اجلرافــات العــسكرية اإلســرائيلية  

حيث من املقرر أن تستخدم إلقامة مـشاريع زراعيـة للمـستوطنني وإنـشاء               مشال غريب رام اهللا،   
أقـرت جلنـة الـشؤون اخلارجيـة والـدفاع يف الكنيـست              يـه، يول/ متوز ٢٤ويف   .مستوطنة جديدة 

متهيـدا إلنـشاء مـستوطنة جديـدة يف غـور           ،  “مـسكيوت ” وحدة سكنية جديـدة يف       ٢٠إنشاء  
  .وادي األردن بالضفة الغربية

ســرائيلية مــسؤولة عــن معظــم   اإلووفقــا للتقــارير الــيت تــوفرت للجنــة، فــإن احلكومــة    - ٤٠
ــات إ   ــادة الــيت شــهدهتا عملي ــشاء املــستوطنات الزي ــات، . ن ــبعض الرواي ــا ل فقــد زاد عــدد   ووفق

 األول مــن عــام  ستوطنات خــالل النــصف يف املــ اتإلنــشاءاملطروحــة احلكوميــة العطــاءات 
 .املائة  يف٥٥٠ بنسبة ٢٠٠٨

ــن     - ٤١ ــر مـ ــيم أكثـ ــضفة     ٤٨٠ ٠٠٠ويقـ ــع بالـ ــستوطنات تقـ ــرائيلي يف مـ ــستوطن إسـ  مـ
ويوجـد  . يعيـشون يف القـدس الـشرقية احملتلـة         مـستوطن    ٢٠٠ ٠٠٠منهم ما يزيد علـى      ،الغربية
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وخمفـرا أماميـا وقاعـدة عـسكرية       مـستوطنة، ٤٤٠يف األرض الفلـسطينية احملتلـة مـا يقـرب مـن      
 خمفــرا أماميــا داخــل حــدود ٩٦ و  مــستوطنة،١٤٤مــن بينــها  وغريهــا مــن مواقــع االحــتالل،

يني يـشكلون أكثـر   ومـع أن الفلـسطين  .  موقعـا آخـر  ٤٣ قاعدة عسكرية و    ٤٨ و املستوطنات،
 فقـــط ٧,٣ميكنـــهم البنـــاء ســـوي علـــى   يف املائـــة مـــن ســـكان القـــدس الـــشرقية، ال٥٠مـــن 
   أراضيها من
. ومازال الفلسطينيون يتعرضون للعنف والتحـرش والتخويـف مـن جانـب املـستوطنني             - ٤٢

قـــام مـــستوطنون يف اخلليـــل بـــإغالق مـــداخل ســـتة متـــاجر مملوكـــة   مـــارس،/ آذار ٣١ففـــي 
ويف  .براهيمـي إلكما أغلقـوا مـدخل مكتـب الوقـف اإلسـالمي يف احلـرم ا              .  بالغراء لفلسطينيني

  مستوطنا قرية بورين الفلسطينية بـالقرب مـن نـابلس،    ٢٠هاجم ما يزيد على      يوليه،/ متوز ٢٤
 وأعـرب مـسؤولون أمنيـون   . وحطموا السيارات والنوافـذ وقطعـوا الوصـالت الكهربائيـة عنـها          

. عن قلقهم مـن تزايـد عنـف املـستوطنني يف الـضفة الغربيـة            طس،أغس/ آب ١٨يف   إسرائيليون،
 النــار علــى ســكان قريــة “يتزهــار”أطلــق مــستوطنون مــسلحون مــن  ســبتمرب،/ أيلــول١٣ويف 

 .فخربوا ممتلكاهتم وأراضيهم الزراعية فلسطينية،

ود زالت القيود اإلسرائيلية املفروضة على الفلسطينيني السبب الرئيسي وراء الركـ           وما  - ٤٣
حيــث يعتمــد النــاتج احمللــي اإلمجــايل بــشكل متزايــد علــى اإلنفــاق احلكــومي           االقتــصادي،

ومثة موارد حمدودة لالستثمار األمـر الـذي يـؤدي إىل مزيـد مـن التقلـيص                  .ومساعدات املاحنني 
 يف  سـلبيا وكـان النـاتج احمللـي اإلمجـايل          .نتاج الالزمة لقيام اقتصاد حيقق اكتفاء ذاتيا      لقاعدة اإل 

 لكنـه بـدأ ينـتعش يف الـضفة الغربيـة خـالل النـصف الثـاين مـن                    ٢٠٠٧نصف األول مـن عـام       ال
مجـايل  قـدر النمـو احلقيقـي يف النـاتج احمللـي اإل      للوضع يف قطاع غزة، إال أنه نتيجة   .العام نفسه 

شهد الوضع االجتماعي واالقتـصادي      وخالل الفترة املشمولة بالتقرير،    .بصفر ٢٠٠٧يف عام   
 يف املائة من األسر يعتمـد علـى   ٨٠حيث أصبح حوايل   .غزة مزيدا من التدهور   لسكان قطاع   
 . يف املائـة   ٥٠ونـاهز معـدل البطالـة        .٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام        ٦٣نسانية مقابل   املساعدات اإل 

ــ مــصنعا ٣ ٩٠٠كــان مــا يقــرب مــن    ،٢٠٠٦ويف عــام  لكــن   شــخص،٣٥ ٠٠٠ستخدم ي
ــانون األول  ــول كـ ــسمرب /حبلـ ــق ،٢٠٠٧ديـ ــوى مل يتبـ ــصنعا ١٩٥ سـ ــا   مـ ــل هبـ  ١ ٧٠٠يعمـ

ممـا أدى إىل االسـتغناء        مليـون دوالر،   ٢٤٠ وتوقفت مشاريع بناء تقدر قيمتها حبـوايل      .شخص
 دوالر للفـرد يوميـا مـن    ١,٢٠وارتفع عدد األسر اليت يقـل دخلـها عـن        . عامل ٤٢ ٠٠٠عن  
سائر إيــرادات قــدرت خــ  ، احلدوديــةغــالق املعــابر ونظــرا إل . يف املائــة٧٠ يف املائــة إىل ٥٥

وبـــدأ .  ماليـــني دوالر٧حبـــوايل  ٢٠٠٨-٢٠٠٧مبيعـــات الفراولـــة وحـــدها خـــالل موســـم  
 فربايـــر،/ويف شـــباط .٢٠٠٧أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٨االخنفـــاض يف إمـــدادات الوقـــود يف 
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ــديزل حبــوايل     ــود ال ــدادات وق ــا ا ٦٧اخنفــضت إم ــة كم ــسبة    يف املائ ــبرتين بن  يف ٨٠خنفــض ال
 .تقريبا املائة

 بوضــع مــن أجــل دفــع التنميــة االقتــصادية، قامــت الــسلطة الفلــسطينية خــالل العــام،و  - ٤٤
 وبدأت يف تنفيذ ما يقـرب مـن         ٢٠١٠-٢٠٠٨صالح والتنمية للفترة    إلطة ا الصيغة النهائية خل  

 مـشروعا   ٢٢٦واعتمـدت احلكومـة      . مليـون دوالر   ٢٥٠ مشروع إمنائي بتكلفـة بلغـت        ٢٠٠
الرباعيـة تـوين بلـري جمموعـة مـن التـدابري لتحفيـز            اجملموعـة   ل  أعلن ممثـ   مايو،/يارأ ١٣ويف   .آخر

قيــود معينــة مفروضــة علــى احلركــة وتوقيــع عقــد       بإزالــة وبــدأ التنفيــذ  . التنميــة االقتــصادية 
التقـدم احملـرز يف      بيـد أن     .لالتصاالت الـسلكية والالسـلكية بـني إسـرائيل والـسلطة الفلـسطينية            

ــا بــضائع الودخــول األفــراد وال جمــال تيــسري احلركــة  ــزال بطيئ ومل ينفــذ بعــد اتفــاق التنقــل   .ي
ــور لعــام   ــشيء،    .٢٠٠٥والعب فقــد  ومــع أن األداء املــايل للــسلطة الفلــسطينية حتــسن بعــض ال

أكتـوبر  / مليـون دوالر خـالل الفتـرة مـن تـشرين األول            ٤٠٠قـدره   واجهت عجـزا يف امليزانيـة       
مـا مل    ،مما يعين أهنا قـد يتعـذر عليهـا دفـع الرواتـب خـالل تلـك الفتـرة                   ،٢٠٠٨حىت هناية عام    

  .جهوا مساعداهتم لدعم امليزانيةيف املاحنون بتعهداهتم اليت مل تسدد ويو
 يف  ٥٦الذين ميثلـون     األطفال حتديدا، على   و ،وكان تأثري عزل قطاع غزة على النساء        - ٤٥

يـث أثـر نقـص الغـذاء وامليـاه واألدويـة بـشكل              ح .أكثر مأساوية من غريهم    املائة من السكان،  
وولد كثري مـن األطفـال وهـم يعـانون        .خطري على األطفال حديثي الوالدة واألمهات احلوامل      

 مـن سـوء التغذيـة    ٢٨ ميـوت   مولـود، ١ ٠٠٠ومـن بـني كـل     .من فقر دم ورثوه عـن أمهـاهتم   
 يف املائــة مــن ١٩ان كــ ،٢٠٠٢ويف عــام . وفقــر الــدم وغريهــا مــن األمــراض املرتبطــة بــالفقر  

يتلقـى  و .٢٠٠٨ يف املائـة يف عـام        ٧٧,٥وبلغت هذه النسبة    . سكان غزة يعانون من فقر الدم     
 يف املائـة يف املتوســط مـن الــسعرات احلراريـة الــيت حيتاجوهنـا مــن إمـدادات األمــم      ٦١األطفـال  
 مل يتلــق العديــد  مــن الــصم وضــعاف الــسمع،٢٥ ٠٠٠يقــرب مــن  وكــان هنــاك مــا .املتحــدة

حيـث   . طفـل عـن الدراسـة      ٢ ٠٠٠ما يقرب من    انقطع  و .منهم أي مساعدة من املتخصصني    
ــوم الدراســي     ت حــاالت أد ــدروس وتقــصري الي ــل ال ــاء إىل تعطي ــدل  .انقطــاع الكهرب ــغ مع وبل

 وازدادت فيما بني الصف الرابـع والـصف التاسـع،        وسط التالميذ    يف املائة تقريبا     ٨٠الرسوب  
  . يف املائة٩٠إىل لتصل ضيات نسبة الرسوب يف مادة الريا

سـرائيل  إمـن تعقيـد أزمـة امليـاه سياسـة           تزيـد   شمل املـشاكل الـيت       ن ويف ظل االحتالل،    - ٤٦
اليت تنطوي على متييز يف توزيع املوارد املشتركة للمياه يف الضفة الغربيـة والقيـود الـيت تفرضـها       

 ٢٠٠٨زمـة سـوءا يف عـام    وازدادت األ .على قدرة السلطة الفلسطينية على حفر آبـار جديـدة   
  لتـرا يوميـا،    ٦٦وكان نصيب الفرد من املياه يف الضفة الغربية حوايل           .بسبب اجلفاف الشديد  
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به منظمـة الـصحة العامليـة وهـو مائـة لتـر لـضمان               توصي  الذي  ىن  ثلثي احلد األد  وهو ما يعادل    
بيـة مـن امليـاه      نـصيب الفـرد مـن مـستوطين الـضفة الغر          يصل  و .تلبية مجيع االحتياجات الصحية   

ويف قطـاع غـزة، أدى      .  لتـر يوميـا    ٢٠٠الفلسطيين أي ما يزيد علـى       نصيب   أضعاف   ٣,٥إىل  
إىل تـسرب ميـاه البحـر وأصـبحت         مفـرط   استخراج املياه اجلوفية القريبـة مـن الـساحل بـشكل            

علـى قطـاع غـزة منـذ كـانون          املفروض  كما أوصل احلظر     .موارد املياه اجلوفية شديدة التلوث    
 قطاعي املياه والصرف الـصحي إىل حافـة االهنيـار نظـرا لقلـة االسـتثمارات                 ٢٠٠٦يناير  /الثاين

 لتـرا مـن امليـاه للفـرد     ١٤فقـط علـى   املنـاطق الـسكنية     بعـض   حتصل  و .املوجهة هلذين القطاعني  
 شـركة توليـد الطاقـة يف غـزة قطـع إمـدادات الكهربـاء،               تعـني علـى      ونظرا لقلـة الوقـود،     .يوميا

مما يقلل فـرص     تصل إىل مثاين ساعات يوميا،    لفترات  ن شخص بدون كهرباء     وي مل ١,٥لتترك  
  .حصوهلم على مياه الشرب

وأصبح الوضع اإلنساين ملليون ونصف املليون شخص يف قطاع غزة خطريا علـى حنـو                 - ٤٧
اثـة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف         إلغمما زاد من صعوبة قيام وكالة األمم املتحدة          متزايد،
وأصــبح ســكان غــزة واقعــني بــني مطرقــة اإلغــالق اإلســرائيلي  .أونــروا بعملــها، ق األدىنالــشر

وأثـر نقـص   . العقاب اجلمـاعي وسـندان اهلجمـات العـسكرية املتكـررة      يرقى إىل مستوى    الذي  
حيــث أجــرب األونــروا للمــرة األوىل علــى وقــف ،مــستويات الوقــود علــى مجيــع قطاعــات احلياة

  . شخص٦٥٠ ٠٠٠توزيع األغذية على 
ومـشاريع رفـع الفـضالت       منحت األونـروا األولويـة لتوزيـع األغذيـة،         وتوفريا للوقود،   - ٤٨

واضـطر األطبـاء واملمرضـون واملدرسـون واملرشـدون االجتمـاعيون            . الصلبة واملتعلقـة باجملـاري    
 يف املائـة مـن   ٥٠  و٣٠ومل يتـسن اسـتخدام مـا بـني     . إىل الذهاب ألعماهلم سريا على األقـدام      

إلقـاء  وكان مـن نتـائج هـذا املوقـف أيـضا             .ات اإلسعاف نظرا لنقص الوقود وقطع الغيار      سيار
 لتــر يوميــا مــن ميــاه اجملــاري اخلــام أو املعاجلــة جزئيــا يف ميــاه البحــر   ٥٥ ٠٠٠مــا يقــرب مــن 

ــران. املتوســط ــه /ويف حزي ــدأ تطبيقهــا علــى    ، ٢٠٠٨يوني ــدة الــيت ب ــسببت اإلجــراءات اجلدي ت
مبــا يف ذلــك عمليــات تفتــيش ممتلكاهتــا   املتحــدة يف الــضفة الغربيــة، حتركــات وكــاالت األمــم  

ــائق ورفــض قبــول   ــدة ملوظفيهــا     وث ــة متزاي ــة األمــم املتحــدة، يف شــواغل وصــعوبات عملي هوي
  .األرض على
ووفقا لدراسة استقصائية شـاركت يف إجرائهـا منظمـة األغذيـة والزراعـة مـع برنـامج                    - ٤٩

واخنفـاض  للغايـة   أدت أسـعار األغذيـة املرتفعـة         ،٢٠٠٨مايو  /اريأاألغذية العاملي واألونروا يف     
الدخول وازدياد نسبة البطالة إىل اخنفـاض القـوة الـشرائية للفلـسطينيني إىل مـستوى قياسـي يف                   

إىل ديون باهظة وتغيريات يف العـادات       ى  وأد لفلسطينيني،مبصادر رزق ا  مما أضر    ،٢٠٠٨عام  
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إىل جانب نظام اإلغـالق الـذي فـرض     ار األغذية والوقود،ونظرا الرتفاع أسع  . الغذائية لألسر 
وجـدت وكـاالت املعونـة أن توصـيل املـساعدات إىل الـضفة الغربيـة وقطـاع                   على قطاع غزة،  

كمـا كـان لتـصاعد العنـف يف قطـاع غـزة وحولـه عواقـب              . غزة أصبح مكلفا على حنو متزايد     
  طفـال فلـسطينيا يف قطـاع غـزة،         ٦٨ قتـل  يناير،/ومنذ شهر كانون الثاين   . وخيمة علي املدنيني  

   من بينهم تالميذ يف مدارس األونروا
 أسـرة   ١٧٠ ٠٠٠ملـساعدة مـا يقـرب مـن         مناشـدة طارئـة     وبدأت األونروا يف توجيـه        - ٥٠

 مل تـتمكن    ونظـرا لـنقص التمويـل،      .اإلضـافية الجئة علـى التكيـف مـع الـصعوبات االقتـصادية            
  .تياجات املتزايدة باطرادمن االحيسري من تلبية جزء إال الوكالة 

ــامج تقــدمي املــساعدة إىل الــشعب الفلــسطيين     - ٥١ ــدأ برن ــامج األمــم املتحــدة  وب ــابع لربن الت
التزامـه    لتعزيـز ٢٠١١-٢٠٠٨لفتـرة  لستراتيجي ملنتصف املـدة  ال ا هيف تنفيذ إطار عمل   اإلمنائي  

 واستكـشاف هنـج جديـدة،     بدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية يف األرض الفلسطينية احملتلة،         
ومشلـت األولويـات احلـد مـن الفقـر           .االسـتراتيجية املؤسـسية وشـراكاته      هواالستفادة من قدرات  

وجاءت الوثيقة نفسها نتاجا للتعاون والتنـسيق بـني برنـامج األمـم             . احلكم الدميقراطي وإرساء  
قــام  ،١٩٩٤عــام ومنــذ نــشأة الــسلطة الفلــسطينية يف  . والــسلطة الفلــسطينية املتحــدة اإلمنــائي

ــسطيين،     ــشعب الفل ــساعدة إىل ال ــدمي امل ــامج تق ــة وخاصــة      برن ــع مؤســسات عام ــتراك م باالش
  . مليون دوالر لدعم الشعب الفلسطيين٧٠٠ باستثمار ما يزيد على ،احننياملدين واملتمع اجملو

عراب عـن تقـديرها كـذلك لعمـل مكتـب األمـم املتحـدة لتنـسيق                 وواصلت اللجنة اإل    - ٥٢
والحظـت أن نطـاق عمـل النـداء املوحـد لعـام              .نسانية يف األرض الفلسطينية احملتلة    إلالشؤون ا 
 وتعزيــز رصــد ، وتــوفري محايــة أكــرب للمــدنيني ،نــسانيةركــز علــى تقــدمي املــساعدة اإل ي ٢٠٠٨

نــسانية الــيت  وتعزيــز هياكــل تنــسيق املــساعدات اإل ،عــداد تقــارير عنــهاإنــسانية واألوضــاع اإل
  .ةتقدمها األمم املتحد
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  الفصل اخلامس
  اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة    

  
  ٦٢/٨٠ العامة اجلمعيةاإلجراءات املتخذة وفقا لقرار   -ألف   

استمرت اللجنة، سعيا منها إىل تنفيذ واليتها، يف تعبئة اجملتمع الـدويل مـن أجـل دعـم                    - ٥٣
ظمــات احلكوميــة واحلكومــات واملن املتحــدة األمــمالــشعب الفلــسطيين، بالتعــاون مــع هيئــات  

  .الدولية ومنظمات اجملتمع املدين وغريها من املنظمات، على النحو املبني أدناه
 املتحـدة   األمـم ، عقدت اللجنة اجتماعا خاصا يف مقـر         ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٢٠ويف    - ٥٤

  .إحياء لذكرى مرور ستني عاما على نزع ملكية الالجئني الفلسطينيني
  

  جملس األمناإلجراءات املتخذة يف   -  ١  
  ات جملس األمنجلس
خـالل الفتــرة املـشمولة باالســتعراض، واصــل جملـس األمــن رصـد احلالــة علــى األرض       - ٥٥

وعقد اجمللـس جلـسات إحاطـة شـهرية طيلـة الـسنة يف              . واجلهود املبذولة لتنفيذ خريطة الطريق    
  .“احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني”إطار البند املعنون 

، بنــاء علــى طلــب ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين٢٢ يف ٥٨٢٤وعقــد اجمللــس جلــسته   - ٥٦
ــة   ــيس اجملموعــة العربي ــشة مفتوحــة حتــدث فيهــا   ). S/2008/31(رئ  متكلمــا ٢٨وأجريــت مناق

)S/PV.5824 و Resumption 1.(  
 اجلماهرييـة ، بنـاء علـى طلـب        ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١ يف   ٥٨٤٧وعقد اجمللس جلـسته       - ٥٧

، للنظــر يف احلالــة املتــدهورة يف األرض الفلــسطينية احملتلــة بــسبب )S/2008/142(لليبيــة العربيــة ا
  ).S/PV.5847(استمرار اهلجمات العسكرية اإلسرائيلية على السكان املدنيني 

، نظمــت مناقــشة مفتوحــة، يف أعقــاب جلــسة إحاطــة      ٢٠٠٨يوليــه /متــوز ٢٢ويف   - ٥٨
  ).S/PV.5940 Resumption 1(جي، ببيان شهرية، ألقى فيها رئيس اللجنة، بول باد

 اململكـة ، بنـاء علـى طلـب        ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول ٢٦ يف   ٥٩٨٣وعقد اجمللس جلسته      - ٥٩
، للنظــر يف األنــشطة االســتيطانية اإلســرائيلية يف األراضــي الفلــسطينية احملتلــة   العربيــة الــسعودية

)S/2008/615 .( وزراء خارجيـــــة  ١٠ متكلمـــــا مـــــن بينـــــهم ١٨وحتـــــدث أثنـــــاء املناقـــــشة
)S/PV.5983.(  
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  اإلجراءات اليت اختذها مكتب اللجنة  -  ٢  
، أصدرت اللجنة بيانا مبناسبة مـرور أربعـني عامـا           ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠يف    - ٦٠

  ).GA/PAL/1067) (١٩٦٧ (٢٤٢على اختاذ جملس األمن للقرار 
بيانـــا بـــشأن مـــؤمتر ، أصـــدر مكتـــب اللجنـــة ٢٠٠٧نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٣٠ويف   - ٦١

  ).GA/PAL/1070(آنابوليس 
، أصـدر مكتـب اللجنـة بيانـا بـشأن تـدهور األوضـاع يف        ٢٠٠٨فربايـر  /شـباط  ٤ويف   - ٦٢

  ).GA/PAL/1071(األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية 
، أصــدر مكتــب اللجنــة بيانــا بــشأن تــصاعد العنــف يف ٢٠٠٨فربايــر /شــباط ٢٩ويف   - ٦٣
  ).GA/PAL/1080(ض الفلسطينية احملتلة، خاصة يف قطاع غزة، وقتل مدنيني أبرياء األر
 العـام   األمـني ، التقـى رئـيس اللجنـة، بـول بـادجي، بوكيـل              ٢٠٠٨مارس  / آذار ٤ويف    - ٦٤

  .للشؤون السياسية وحبثا آخر التطورات السياسية وبرنامج أنشطة اللجنة
  

 اجلمعيـة عبة حقوق الفلسطينيني وفقا لقـراري       اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة وش      -باء   
  ٦٢/٨١ و ٦٢/٨٠العامة 

  برنامج االجتماعات واملؤمترات الدولية  -  ١  
واصلت اللجنة، عن طريـق برناجمهـا لالجتماعـات واملـؤمترات الدوليـة، توعيـة اجملتمـع                   - ٦٥

الفلـسطيين،  الدويل باجلوانب املتعددة لقـضية فلـسطني، وتعبئـة الـدعم الـدويل حلقـوق الـشعب                  
  .والتسوية السلمية لقضية فلسطني

وخــالل الفتــرة املــشمولة باالســتعراض، جــرى تنظــيم املناســبات الدوليــة التاليــة حتــت     - ٦٦
  :رعاية اللجنة

الدراسية املعنية بتقـدمي املـساعدة إىل الـشعب الفلـسطيين،            املتحدة   األممحلقة    )أ(  
  ؛٢٠٠٨ر فرباي/شباط ٢٠ و ١٩املعقودة يف عمان يف يومي 

الــدويل املعــين بــالالجئني الفلــسطينيني، املعقــود مبقــر       املتحــدة األمــممــؤمتر   )ب(  
  ؛٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣٠ و ٢٩اليونسكو يف باريس يف يومي 

الدويل املعين بقـضية فلـسطني، املعقـود يف قـورة مبالطـة            املتحدة   األمماجتماع    )ج(  
  .٢٠٠٨يونيه /حزيران ٤ و ٣يف يومي 
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يع املناسبات املذكورة أعاله ممثلـون عـن احلكومـات وفلـسطني واملنظمـات              وحضر مج   - ٦٧
، فضال عن ممـثلني للمجتمـع املـدين ووسـائط        املتحدة األمماحلكومية الدولية وكيانات منظومة     

ــسطينيني،     . اإلعــالم ــشعبة حقــوق الفل ــشورات ل ــارير االجتماعــات يف شــكل من وصــدرت تق
للمعلومات املتعلقة بقـضية فلـسطني ويف موقـع     تحدة   امل األمموأصبحت متاحة من خالل نظام      

  .الشعبة على اإلنترنت
ويف عمان، استقبل رئيس وزراء األردن، نادر الذهيب، وفد اللجنة، أثناء انعقاد حلقـة                - ٦٨

األمم املتحدة الدراسية املعنية بتقدمي املساعدة للشعب الفلسطيين، كما زار وفد اللجنة خميمـي              
ينيني يف احلسن وإربد يف مشال األردن، اللذين تقـدم فيهمـا األونـروا خـدمات         الالجئني الفلسط 

ــة إىل الالجــئني  ــاريس، مبناســبة انعقــاد مــؤمتر األمــم     . اجتماعي ــة يف ب ــاء وجــود وفــد اللجن وأثن
املتحدة الدويل املعين بالالجئني الفلسطينيني، عقـد وفـد اللجنـة اجتماعـات يف وزارة اخلارجيـة            

وأثنـاء وجـود وفـد اللجنـة يف     . ري إداريت األمـم املتحـدة والـشرق األوسـط    الفرنسية ومـع مـدي    
مالطة، مبناسبة اجتماع األمم املتحدة املعين بقـضية فلـسطني، اسـتقبله الـرئيس املـالطي، إدوارد                 
فيــنش أدامــي، يف القــصر الرئاســي، واســتقبله نائــب رئــيس الــوزراء ووزيــر اخلارجيــة املــالطي،  

ويف أعقاب زيارة الوفد ملالطـة، اسـتقبله يف مدينـة الفاتيكـان             . خلارجيةتونيو بورغ، يف وزارة ا    
  .أمني العالقات مع الدول يف الكرسي الرسويل، كبري األساقفة دومينيك مامربيت

  
  التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية  -  ٢  

ز ومنظمـة   واصلت اللجنة طوال العام تعاوهنا مع االحتاد األفريقي وحركة عدم االحنيـا             - ٦٩
  .املؤمتر اإلسالمي

وواصـلت اللجنــة أيــضا تعاوهنـا بــشأن قــضية فلــسطني مـع الــدول األعــضاء يف االحتــاد      - ٧٠
وأثناء االجتمـاع مـع وزيـر اخلارجيـة الفرنـسي، نـاقش املكتـب القـضايا الـيت حتظـى                     . األورويب

ملـشاورات يف   وتواصـلت تلـك ا    . باهتمام مشترك، يف ضوء تويل فرنسا رئاسة االحتاد األورويب        
 مــع املمثــل الــدائم لفرنــسا لــدى األمــم املتحــدة   ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول١٠اجتمــاع عقــد يف 

  . 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              - ٧١
اجملتمع املدين يف مجيع االجتماعات اليت نظمت حتـت رعايـة اللجنـة، مبـا فيهـا االحتفـال بـاليوم                

ووفـرت هـذه    . ٢٠٠٧نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٩الدويل للتـضامن مـع الـشعب الفلـسطيين يف           
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ىل دعـم  االجتماعات فرصة ملمثلي اجملتمع املدين ملناقشة احلالـة علـى األرض وبـراجمهم الراميـة إ              
كما حـضر العديـد مـن ممثلـي منظمـات اجملتمـع             . الشعب الفلسطيين، وحتسني تنسيق أنشطتهم    

 إحيــاء لــذكرى ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٢٠املــدين االجتمــاع اخلــاص الــذي عقدتــه اللجنــة يف  
 عاما على نـزع ملكيـة الالجـئني الفلـسطينيني، وكـان مـن بينـهم متكلمـون بـارزون               ٦٠مرور  

وأعربت اللجنـة عـن تقـديرها للعمـل     .  حتليالهتم حلالة الالجئني الفلسطينيني   أطلعوا اللجنة على  
الذي تضطلع به منظمات اجملتمع املدين، وشـجعتها علـى مواصـلة إسـهامها يف اجلهـود الراميـة                   

  .إىل التوصل إىل سالم عادل ودائم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني
  

 والدوليـة   ا مع آليـات التنـسيق الوطنيـة واإلقليميـة         اتصاالهتمبواصلة وتطوير   اللجنة  قامت  و  - ٧٢
والتقـى  . املنظمـات فـرادى    باإلضافة إىل اتـصاالهتا القائمـة مـع عـدد كـبري مـن                اليت تتعاون معها،  

 يف كـذلك منظمات اجملتمع املـدين يف نيويـورك و  رئيس اللجنة، على مدار السنة املاضية، مبمثلي   
  .ة خارج املقرإطار االجتماعات املنظمة برعاية اللجن

 الـذي حيمـل  اإلنترنـت  شعبة حقوق الفلسطينيني تشغيل موقعها على شـبكة  وواصلت    - ٧٣
ــم ــات  ” اســـــــ ــبكة منظمـــــــ ــدين شـــــــ ــع املـــــــ ــسطني  اجملتمـــــــ ــضية فلـــــــ ــة بقـــــــ  “ املعنيـــــــ

)http://www.un.org/depts/dpa/ngo ( لتعـــاون بـــني اجملتمـــع لوبوصـــفه أداة لتبـــادل املعلومـــات
 اسـتمرت الـشعبة أيـضا يف إصـدار نـشرهتا اإلخباريـة             وبناء على طلـب اللجنـة،        .املدين واللجنة 
الـيت تغطـي   ) أنباء منجزات املنظمـات غـري احلكوميـة   (“ NGO Action News” نصف الشهرية

  .أنشطة اجملتمع املدين املتعلقة مبختلف جوانب قضية فلسطني
  

  ات الربملانية الدوليةالربملانات واملنظم    
 اللجنة تطوير اتصاالهتا مع الربملانـات الوطنيـة واإلقليميـة ومنظماهتـا، ودعـت               واصلت  - ٧٤

 وفيما يتعلـق باالجتماعـات الدوليـة، عقـد          .اجتماعاهتاعددا من الربملانيني إىل إلقاء كلمات يف        
س الـشيوخ، وكـذلك   وفد اللجنة اجتماعات يف باريس مع نواب اجلمعية الوطنية وأعضاء جملـ       

مع أعضاء ومـسؤويل اجلمعيـة الربملانيـة ملنطقـة البحـر األبـيض املتوسـط، الـيت يوجـد مقرهـا يف                       
  . سانت جوليانس مبالطة

  
  البحوث والرصد واملنشورات  -  ٤  

ت علـى طلبـات احلـصول علـى         دقامت الشعبة بأنشطة يف جمايل البحوث والرصد، ور         - ٧٥
الــيت ، بتوجيــه مـن اللجنــة  أعـدت الــشعبة كمــا  . فلــسطنياملعلومـات واإلحاطــات بــشأن قـضية  

 املنـشورات الـواردة أدنـاه     كررت تأكيدها على أمهية برنـامج البحـوث والرصـد واملنـشورات،             
  :نظام األمم املتحدة للمعلومات املتعلقة بقضية فلسطنيمن أجل تعميمها بوسائل بينها 

http://www.un.org/depts/dpa/ngo
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ملتحدة واملنظمـات احلكوميـة   نشرة شهرية عن اإلجراءات اليت تتخذها األمم ا    )أ(  
  قضية فلسطني؛بشأن الدولية 
 املتعلقة بقضية فلسطني حسب تسلـسلها الـزمين،         حداثاألعن  تقرير شهري     )ب(  

  مستمد من تقارير وسائط اإلعالم وغريها من املصادر؛
  اليت تنظم حتت رعاية اللجنة؛واملؤمترات الدولية تقارير عن االجتماعات   )ج(  
عن االحتفـال بـاليوم الـدويل للتـضامن مـع           إعالمية   اتصة ومذكر  خا اتنشر  )د(  

  الشعب الفلسطيين؛
ـــ    )هـ(   ــورات املتـ ــا التطــ ــستعرض فيهــ ــة ُتــ ــارير دوريــ ــة صلةتقــ ــسالم يف بعمليــ  الــ
  األوسط؛ الشرق

ــة          )و(   ــن املتعلق ــس األم ــة وجمل ــة العام ــررات اجلمعي ــرارات ومق ــنوي لق ــع س جتمي
  .فلسطني بقضية

  
 حدة للمعلومات املتعلقة بقضية فلسطنينظام األمم املت  -  ٥  

واصلت شعبة حقوق الفلسطينيني، بالتعاون مع الدوائر التقنية واملكتبيـة املعنيـة التابعـة                - ٧٦
 وتوسـيع وتطـوير نظـام األمـم املتحـدة للمعلومـات             يانةلألمانة العامة لألمم املتحدة، إدارة وصـ      

املوجـود علـى صـفحة االسـتقبال         “طنيقـضية فلـس   ” وموقـع اإلنترنـت      املتعلقة بقضية فلسطني  
عمـال بالواليـات الـسنوية املتتاليـة        ،  “الـسلم واألمـن   ”ألمم املتحدة حتت عنـوان      اخلاصة مبوقع ا  

 املـستمرين   التحـسني العمليـات الـصيانة و    لـك   ت تومشلـ . من اجلمعية العامـة   الصادر هبا تكليف    
توسـيع  كمـا مشلـت     إلنترنـت،   من غـري انقطـاع علـى ا       وجوده  لمكونات التقنية للنظام لكفالة     ل

وإضـافة إىل ذلـك،     . الوثائق احلديثة والقدمية ذات الصلة باملوضوع     حبيث تضم   جمموعة الوثائق   
، )http://unispal.un.org ( وزيـادة فائدتـه  لتحسني سهولة استعمال النظام    خطواتاستمر اختاذ   
 وقامـت الـشعبة بإعـادة    .بإدراج حمتوى متعدد الوسائط وتزويده بأداة حبث ميـسرة   مبا يف ذلك    

تصميم موقع نظام األمم املتحـدة للمعلومـات املتعلقـة بقـضية فلـسطني وموقـع قـضية فلـسطني                    
ــة          ــشعبة دراس ــال، وأجــرت ال ــى االكتم ــة عل ــذه العملي ــت، وأوشــكت ه ــبكة اإلنترن ــى ش عل
استقصائية على اإلنترنت، ملستخدمي املوقعني الشبكيني من أجـل تقيـيم الـسبل الـيت ميكـن هبـا                   

  . مواصلة حتسني النظام
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 برنامج تدريب موظفي السلطة الفلسطينية  -  ٦  

ــمشــارك   - ٧٧ ــدرييب    اوظف ــامج ت ــسطينية يف برن ــسلطة الفل ــة ال ــن وزارة خارجي ــه ن م  نظمت
 مــع الــدورة زامن، بــالت٢٠٠٧ديــسمرب / إىل كــانون األولســبتمرب/ أيلــولالــشعبة يف الفتــرة مــن

 بـاالطالع علـى جوانـب شـىت مـن عمـل األمانـة          انم املتدرب وقا.  للجمعية العامة  ستنيالية و ثانال
  .ا حبوثا تتعلق مبواضيع حمددةيالعامة وغريها من األجهزة، وأجر

  
 اليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيين  -  ٧  

 تـــشرين ٢٩جـــرى االحتفـــال بـــاليوم الـــدويل للتـــضامن مـــع الـــشعب الفلـــسطيين يف    - ٧٨
ومبناسـبة االحتفـال هبـذا      .  يف جنيـف وفيينـا     يهـا  املتحـدة ومبكتب    مبقر األمـم   ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين

 ، برعايــة اللجنــة،اليــوم يف املقــر، نظمــت البعثــة املراقبــة الدائمــة لفلــسطني لــدى األمــم املتحــدة 
وحفـال موسـيقيا أحيـاه سـيمون شـاهني           “تراث مـستمر  : فلسطني”عنوان  رضا ثقافيا حتت    مع

والحظــت .  عقدتــه اللجنــة وأنــشطة أخــرىاســتثنائيضــافة إىل اجتمــاع باإل، وجمموعــة قنطــرة
باليوم الـدويل للتـضامن    قد احتفلت أيضا  يف شىت أحناء العاملعديدة االلجنة مع التقدير أن مدن   
 .شعبةال تصدرهااليت اصة اخلنشرة الوترد تفاصيل االحتفال يف . مع الشعب الفلسطيين

م االحتفال باليوم الدويل للتـضامن مـع         تنظي ، عملها برنامج عند إقرار    ،وقررت اللجنة   - ٧٩
  .٢٠٠٨ الشعب الفلسطيين على حنو مشابه يف عام
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  الفصل السادس
اإلجراءات اليت اختذهتا إدارة شؤون اإلعـالم وفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة                  

٦٢/٨٢  
، تنفيـذ برناجمهـا     ٦٢/٨٢واصلت إدارة شـؤون اإلعـالم، عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة                 - ٨٠

ويتمثل هدف الربنامج يف توعية اجملتمع الـدويل هبـذه          . ي اخلاص املتعلق بقضية فلسطني    اإلعالم
القــضية وبالوضــع يف الــشرق األوســط بغيــة اإلســهام بفعاليــة يف إجيــاد منــاخ يــؤدي إىل احلــوار  

  .ويدعم عمليات السالم
ميـة  وقامت اإلدارة بتغطيـة االجتماعـات احلكوميـة الدوليـة وجلـسات اإلحاطـة اإلعال                - ٨١

 ١٣٠وأعـدت اإلدارة مـا جمموعـه       . ذات الصلة باستخدام كل مـا لـديها مـن وسـائط إعالميـة             
بيانا صـحفيا تـضمنت معلومـات مـوجزة بـاللغتني االنكليزيـة والفرنـسية لالجتماعـات الرمسيـة                   
وجلسات اإلحاطة اإلعالمية، ووفرت تغطيـة تليفزيونيـة مباشـرة حملطـات البـث يف مجيـع أحنـاء                   

كمــــا أتيحــــت التغطيــــة التليفزيونيــــة علــــى . ريــــق تليفزيــــون األمــــم املتحــــدةالعــــامل عــــن ط
وقامــت شــبكة يونيفيــد اإلخباريــة التابعــة . تيــسريا ملتابعتــها) بالبــث الــشبكي(اإلنترنــت  شــبكة

 جمموعة من املواد اإلعالميـة عـن قـضية        ١١ بإنتاج وتوزيع    (UNifeed)لتليفزيون األمم املتحدة    
 بينـها اسـتجابة األمـم املتحـدة للتطـورات علـى األرض، وأعمـال        فلسطني، تناولت مسائل مـن   

اإلغاثــة والــدعم املقدمــة إىل الالجــئني، باإلضــافة إىل أنــشطة جملــس األمــن وجملــس حقــوق         
  .اإلنسان

وأعدت وحدة اللغة العربية بإذاعة األمم املتحدة تقارير عن االجتماعات اليت نظمتـها               - ٨٢
  .الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرفاللجنة املعنية مبمارسة الشعب 

وقام مركز أنباء األمـم املتحـدة، وهـو الـصفحة البابيـة اإلخباريـة ملوقـع األمـم املتحـدة                 - ٨٣
ــست       ــة ال ــسطني باللغــات الرمسي ــة بقــضية فل ــار املتعلق ــإبراز األخب ــصفة منتظمــة ب ــشبكي، ب . ال

خـاص واجهـة متعمقـة    باإلضافة إىل ذلك، وفرت صفحة تركز علـى الـشرق األوسـط بـشكل         
  .وسهلة االستخدام للوصول إىل املعلومات املتعلقة بالقضية

ــر ويف       - ٨٤ ــسطينيني شــباب، يف املق ــدريبيا خلمــسة صــحفيني فل ونظمــت اإلدارة برناجمــا ت
ــن    ــرة مـ ــف، يف الفتـ ــمة ويف جنيـ ــنطن العاصـ ــاين ٥واشـ ــشرين الثـ ــوفمرب إىل / تـ ــانون ١٤نـ  كـ

ــز مهــارات املــشاركني بوصــفهم مــن    واســتهدف هــذا الرب . ٢٠٠٧ديــسمرب /األول ــامج تعزي ن
إعالميي اإلذاعة والتلفزيون، وتزويدهم باملهارات التقنية الالزمـة إلعـداد مواقـع شـبكية باللغـة              

  . العربية
وقامت اإلدارة بتحديث وعرض مواد املعرض الـدائم املتعلـق بقـضية فلـسطني، باللغـة                  - ٨٥

وأصــدرت اإلدارة .  مكتــب األمــم املتحــدة يف جنيــفاالنكليزيــة يف املقــر، واللغــة الفرنــسية يف
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 باالنكليزيــة ولغــات قــضية فلــسطني واألمــم املتحــدة أيــضا طبعــة حمدثــة مــن الكتيــب املعنــون   
  .أخرى رمسية
علومـات عـن    املواصلت شبكة مراكز ودوائر ومكاتب األمـم املتحـدة لإلعـالم نـشر              و  - ٨٦

د اجملـاالت الرئيـسية الـيت انـصب عليهـا           أحـ  وكان .قضية فلسطني وتنظيم األنشطة ذات الصلة     
ليوم الـدويل للتـضامن مـع الـشعب الفلـسطيين يف          لالحتفـال بـا     الترويج و ه تركيز هذه األنشطة  

 هـذه املناسـبة علـى       بـشأن وجرى تعميم رسالة األمني العـام       . ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩
  .نطاق واسع باللغات الرمسية وغري الرمسية

أسونسيون، وأكرا، وأنقـرة،    كل من   يف  اإلعالم  دوائر  /ه الذكرى مراكز  هبذاحتفلت  و - ٨٧
وبـــراغ، وبروكـــسل، وبريتوريـــا، وبـــريوت، وجاكرتـــا، ودار الـــسالم، والربـــاط، وريـــو دي  

ــاهرة، ومكــسيكو، وموســكو     ــا، والق ــو، وفيين ــودهلي، وواشــنطن   ســييتجــانريو، وطوكي ، وني
ــة أو باال ، العاصـــمة ــا ملناســـبات بـــصورة فرديـ ــتراك مـــع احلكومـــات، واملنظمـــات  بتنظيمهـ شـ

 .وسائط اإلعالمواإلقليمية، واجملتمع املدين، 
ــدم    - ٨٨ ــد االســتعراض، ق ــرة قي ــساعدة ذات صــلة بوســائط    وخــالل الفت  بعــض املراكــز م

ملراكـز  هتـا  ا لألونـروا خـالل زيار  ةاإلعالم، مبا فيها تنظيم املؤمترات الصحفية، إىل املفوضة العام    
 أيـضا يف الـصحف مقـاالت رأي بقلـم املفوضـة العامـة ووكيـل                 راكـز  تلـك امل   ونـشرت  .عملها

ــة يف حــاالت الطــوارئ     ــسانية ومنــسق اإلغاث ــشؤون اإلن ــام لل ــام بعــض مراكــز  . األمــني الع وق
 ة لألمــني العــام املعنيــة اخلاصــةه املمثلــتبيــان عــن العنــف يف غــزة أصــدر   ونــشراإلعــالم بترمجــة

 .باألطفال والرتاع املسلح
، تغطيـة كاملـة للـدورة       ةوقائع األمم املتحد   تها جمل مندارة يف موضع بارز     ونشرت اإل  - ٨٩

جلنـــة املـــسائل الـــسياسية اخلاصـــة وإهنـــاء  (الرابعـــةالثانيـــة والـــستني للجمعيـــة العامـــة واللجنـــة 
 مبا فيها تقارير األونروا واللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسـرائيلية             ،)االستعمار
 .ن العـرب يف األراضـي احملتلـة       االـسك  حقوق اإلنسان للـشعب الفلـسطيين وغـريه مـن         اليت متس   

عمليـات  ” ةونشرت أيضا مقاالت غطت مواضـيع ذات صـلة بقـضية فلـسطني، مبـا فيهـا مقالـ                  
متويـل التنميـة مـن أجـل        ”مقالـة    و “إغالق حدود غزة تصاحبها خمـاوف بوقـوع أزمـة إنـسانية           

 .“لتجربة يف املنطقة العربيةا :بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية
 يف طياهتـا  ،  وقائع عن األمـم املتحـدة     اليت حلت حمل    جملة األمم املتحدة اليوم،     وضمت    - ٩٠

استعراضــا شــامال لعمــل األمــم املتحــدة يف الــشرق األوســط، مبــا يف ذلــك املــشاركة يف عمليــة  
لـدعوة لتلبيـة احتياجـات       وا ،السالم اجلارية، وتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية لالجـئني الفلـسطينيني           

 .بالفلسطينينيالشعب الفلسطيين وتقدمي الدعم حلقوق اإلنسان اخلاصة 
جمموعــة الوثــائق  لــصاحل ذات الــصلة،وواصــلت مكتبــة داغ مهرشــولد رقمنــة الوثــائق   - ٩١

 .لكتروين للمعلومات املتعلقة بقضية فلسطنينظام األمم املتحدة اإلاخلاصة ب
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  الفصل السابع
 جات اللجنة وتوصياهتااستنتا    

 النتــزاع ملكيــة الفلــسطينيني أو يــوم  ٦٠ الــذكرى الــسنوية الـــ ٢٠٠٨يــصادف عــام  - ٩٢
 أُجـرب  فقـد  .الذي يستخدمه الفلـسطينيون للداللـة علـى خـسارة وطنـهم     وهو املصطلح النكبة، 

عـت  الـيت وق  القتـال   مئات اآلالف من الفلسطينيني على ترك بيـوهتم وممتلكـاهتم نتيجـة ألعمـال               
يف اجتمـاع خـاص عقدتـه       ،   جمـددا   اللجنـة  وكـررت . ١٩٤٨بني العرب واإلسرائيليني يف عـام       

، تأكيد املسؤولية الدائمة لألمم املتحدة إزاء قضية فلـسطني إىل أن يـتم حلـها مـن                  املناسبةهبذه  
 وحثت اجملتمع الدويل علـى مواصـلة دعمـه لعمليـة الـسالم              ،كافة جوانبها وفقا للقانون الدويل    

  .الشرق األوسطيف 

ــه أصــحاب      األمــور املــشجعة  و - ٩٣ ــذي ظهــر علي ــزام ال ــد مــن االلت ــة املــستوى اجلدي للجن
أدى إىل انعقـاد مـؤمتر أنـابوليس ومـؤمتر بـاريس            الـذي   املصلحة الرئيـسيون مـن مجيـع املنـاطق و         

للمــاحنني اللــذين أســفرا عــن اســتئناف مفاوضــات الوضــع النــهائي بــني إســرائيل والفلــسطينيني  
ونظمــت  . مــن الــدعم للــسلطة الفلــسطينية وبرناجمهــا لإلصــالح االقتــصاديكــبريمي قــدر تقــدو

اللجنــة أنــشطتها خــالل العــام لــدعم منــاخ يفــضي إىل الــدفع مبفاوضــات الوضــع النــهائي بــني    
وجود دولتني وإعمـال حقـوق الـشعب الفلـسطيين     الذي يقوم على ل  احلالطرفني هبدف حتقيق    
ــة للتــصرف  ــة علــى احلاجــة ل وشــددت  .غــري القابل وقــف كامــل جلميــع أعمــال العنــف،   اللجن

إســرائيل، الــسلطة أهابــت بو.  واألعمــال اإلرهابيــة، والتــدمري،اهلجمــات العــسكريةيــشمل  مبــا
سياساهتا غري املشروعة وممارساهتا القمعيـة يف األرض الفلـسطينية          بأن تنهي   القائمة باالحتالل،   

ل األنـشطة االسـتيطانية، وبنـاء اجلـدار، وفـرض العديـد             احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، من قبيـ       
خريطــة  مــا مبوجــب التزاماهت الطــرفنينفيــذأن تاللجنــة  توأكــد. مــن تــدابري العقــاب اجلمــاعي

ورحبـت اللجنـة باسـتئناف املفاوضـات بـني الطـرفني، مبـا يف ذلـك                 .  أمر مهـم لكليهمـا     الطريق
  مـؤمتر  وفـره  ذي أن الزخم السياسي ال    ىاملرة تلو األخر   توأكد. على أعلى مستوى  استئنافها  

ميــع اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق  جل هــادعمأبــدت وضيع، يــبــاريس جيــب أال مــؤمتر أنــابوليس و
  .٢٠٠٨لوضع النهائي حبلول هناية عام بشأن ا إىل اتفاق املتمثل يف التوصلدف اهل
تحــسينات  بمــصحوبة الفلــسطينية مل تكــن اإلســرائيلية املفاوضــات وممــا يؤســف لــه أن  - ٩٤

واصـلت الــسلطة القائمـة بـاالحتالل تغــيري واقـع احليــاة يف     فقـد  . رضاألملموسـة للحالـة علــى   
واهلياكـل  األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس الـشرقية، مـن خـالل توسـيع املـستوطنات                   

ــا    األساســية  ــة باســتخدام نق ــة األرض الفلــسطينية احملتل ــصلة، مبــا فيهــا اجلــدار، وجتزئ ط ذات ال
إىل ركــود العمليـة الــسياسية واســتمرار  الوضـع  وأدى هــذا . التفتـيش وغــري ذلـك مــن العقبـات   
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 اجلهـود الـيت تبـذهلا       تقـويض زاد مـن    ممـا   ،   الفلـسطينية  لظروف االجتماعية واالقتـصادية    ا تدهور
وتـرى اللجنـة أن    .دولـتني حل علـى أسـاس وجـود      السلطة الفلسطينية واجملتمع الدويل لتحقيق      

 يـسمح   ممـا إلسرائيلي غري املشروع لألرض الفلسطينية جيب أن ينتهي دون شروط،           االحتالل ا 
مبـا فيهـا    ،  ١٩٦٧عـام   يف   مـستقلة علـى مجيـع األراضـي احملتلـة            ةإقامـة دولـ   بللشعب الفلسطيين   

وتؤيـد  .  مبـا فيهـا احلـق يف تقريـر املـصري           ،القدس الشرقية، وممارسة حقوقه غري القابلة للتصرف      
) ١٩٦٧ (٢٤٢دولتني وفقا لقرارات جملس األمـن       أساس وجود    علىالقائم  احلل  ة  قو ب اللجنة

 بـــــأنعلـــــى اقتنـــــاع واللجنـــــة ). ٢٠٠٣ (١٥١٥و ) ٢٠٠٢ (١٣٩٧و ) ١٩٧٣ (٣٣٨و 
ق تــسوية ســلمية وتفاوضــية يــحقتستدامة هــي وحــدها الكفيلــة باملــو ادةاجلــدوليــة الشاركة املــ

 الـيت تـروج للعنـف ولـُنُهج       املتـشددة   لقـوى   ل تزايد على الدعم امل   القضاءو العالقة القضاياجلميع  
 عاجلـة   اختـاذ خطـوات   بدعم  الـ ىل  إ عملية دبلوماسية    ةأيوحتتاج  .  إلهناء الصراع  أحادية اجلانب 

دفع لــ لةبالغــبأمهيــة اجملتمــع الــدويل املقــدم مــن دعم الــاســتمرار يتــسم و. رضاأل علــى وجمديــة
، وإدراج الـشركاء    الطـرفني الرباعيـة و  عة  اجملمو بني    متسق حواريتمثل يف إجراء    هو  وعملية،  بال

الـسالم  يف الـسعي إىل حتقيـق       عنـصرا حامسـا     تشكل  مبادرة السالم العربية    وال تزال   . اإلقليميني
يقــوم علــى  االضــطالع بــدور علــىالــدول األعــضاء يف االحتــاد األورويب وتــشجَّع . يف املنطقــة

ثابـت  الدعم  بالـ وترحـب اللجنـة  . الـرتاع حـل   الراميـة إىل     يف اجلهـود الدوليـة     املزيد من املبـادرة   
الحتــاد األورويب وغــريه مــن اجلهــات املاحنــة  اوفرهيــالــذي يزانيــة الــسلطة الفلــسطينية مل كــبريالو

وضـمان  بتربعاهتـا املعلنـة   ميـع اجلهـات املاحنـة الوفـاء         جب يف الوقت نفسه،     ،هي هتيب  و .الرئيسية
  .استمرار عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية

ــضاالطــرفني تم علــى يتحــو  - ٩٥ ــا  أن أي ــقخريطــة  مبوجــبا مــبالتزاماهتيفي بوجــه و. الطري
 ةهناء عملياهتا العسكرية يف األرض الفلسطينية احملتلـة ووقـف أيـ           إسرائيل  إباللجنة  هتيب  خاص،  

 وتعــارض اللجنــة بــشدة بنــاء. تــدابري أخــرى تــؤدي إىل زيــادة تقــويض املؤســسات الفلــسطينية
غـري  بنـاء اجلـدار    عمليـة    وكـذلك ،  بصورة غري مـشروعة   فة الغربية    املستوطنات يف الض   وتوسيع

ومـرة  . دائمـة التـسوية   ال مـع املفاوضـات بـشأن        تتعـارض هذه األنشطة   أن  هي ترى    و ،قانونيةال
تفاقيـة جنيـف املتعلقـة      باأهنـا ملزمـة     ب، السلطة القائمـة بـاالحتالل،       ئيل إسرا أخرى تذكّر اللجنة  

احلــرب، الــيت، يف مجلــة أمــور ، تلــزم األطــراف يف االتفاقيــة   زمــن املــدنيني يف الــسكانحبمايــة 
 إسـرائيل فـورا ودون قيـد أو شـرط، عـن             أن تفـرج  وجيـب   . القتـال أعمـال   ماية املدنيني أثناء    حب

اللجنـة   وتـدين    .الربملـان وأعـضاء احلكومـة      الـسجناء مـن    فيهمن  مجيع السجناء الفلسطينيني، مب   
 اهلجمـات الـصاروخية علـى إسـرائيل     وتـشجب . ءبريـا لمـدنيني األ لأي مـن اجلـانبني      بشدة قتل 
وقـف إطـالق    ب اللجنـة    رحبـت و. اجلماعات الفلـسطينية املـسلحة لوقـف هـذه األنـشطة           وتدعو
ميكـن   وال. الضفة الغربية ليشمل  توسيع نطاقه    ب طالبت يف غزة و   عليهجرى االتفاق   الذي   النار
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 مجيـع وقـف وإبطـال    إسـرائيل ذا قامـت  إوقف إطالق النار والعملية السياسية إال    يف  االستمرار  
  .١٩٦٧ غري املشروعة يف األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام اإلجراءات

ــبوت  - ٩٦ ــة طل ــادة   إىل  اللجن ــسطينية، وق ــادة الفل ــةالقي ــسطينيني   كاف ــع الفل ــصائل ومجي  الف
ــا    التوحــد  يف دعــم الــرئيس عبــاس وحكومتــه ومجيــع املؤســسات الفلــسطينية املنتخبــة دميقراطي

حـوار وطــين شــامل  إجــراء إىل وتـدعو اللجنــة  .  الـسياسية بالوســائل الــسلمية اتـسوية خالفاهتــ و
سـتعادة الوحـدة الوطنيـة وإعـادة توحيـد غـزة والـضفة              التدابري بناء الثقة لبدء عملية      إىل  يستند  

الفــصائل الفلــسطينية ن تــضع ومــن األمهيــة مبكــان أ . لــسلطة الفلــسطينيةحتــت حكــم االغربيــة 
وتعتقد اللجنـة   .  اهتمامات حزبية  ةملصاحل الوطنية وتطلعات الشعب الفلسطيين قبل أي      املختلفة ا 

اعتقــادا راســخا أن وحــدة الــشعب الفلــسطيين شــرط أساســي لتحقيــق حــل نــاجع لقــضية           
  .فلسطني

ــأن    - ٩٧ ــة ب ــة مقتنع ــها وواللجن ــامج عمل ــشطة برن ــصادر األن ــتكليــف هبــا ال شعبة حقــوق ل
  البحــث عــن حــلودوهلــا األعــضاء يفرية مــن األمــم املتحــدة  مــسامهة كــبنثالميــالفلــسطينيني 

شامل وعادل ودائم لقضية فلسطني، وفقا للقانون الدويل وقرارات األمم املتحـدة ذات             سلمي  
ــصلة ــة وستواصــل. ال ــة اللجن ــسطني،   با  مــضاعف وعــي دويلهتيئ ــضية فل ــة لق جلوانــب املختلف

ــسوية الــ    بو ــسطيين والت ــشعب الفل ــوق ال ــدويل حلق ــدعم ال ــسطني ال ــضية فل ــذا . سلمية لق ويف ه
إىل متكــني الراميــة بنــاءة للــشعبة يف دعــم واليتــها الفيــدة وأن املــسامهة املالــصدد، تؤكــد اللجنــة 

مــع االرتيــاح اللجنــة الحــظ تو. الــشعب الفلــسطيين مــن ممارســة حقوقــه غــري القابلــة للتــصرف
 هـا أهـداف برناجم  يـة حتقيـق     بغمستوى احلوار واملشاركة والدعم من اجملتمع الدويل         )أ: (يلي ما

املـواد  املـشاركة يف االجتماعـات املعقـودة واسـتخدام          بكـل مـن     ، على سبيل املثال،     فيما يتصل 
اســـتمرار مـــشاركة ) ب( و ؛الـــشعبةتوفرهـــا لكترونيـــة واملـــواد الـــيت اإلاملطبوعـــة و اإلعالميـــة

صـول إىل   وال يف سـبيل  ة   اللجنة واألمم املتحد   اهل اجلهود اليت تبذ   منظمات اجملتمع املدين يف دعم    
ــم شــامل وعــادل  حــل ــدويل  ) ج(  لقــضية فلــسطني، و ودائ ــوعي ال ــادة ال ــزي سياسات األمــم ب

 عـدد متزايـد مـن الوثــائق    يف بـشأن قـضية فلــسطني علـى النحـو املـشار إليــه      تهااملتحـدة وأنـشط  
يف  علـى مـستوى العـامل      وناملـستخدم يقرأهـا    الـيت    ،القـضية  ذات الصلة بشأن     واملواد اإلعالمية 

وتــرى اللجنــة أيــضا أن برنــامج التــدريب الــسنوي ملــوظفي . الــشعبةاخلاصــة بمواقــع اإلنترنــت 
  .السلطة الفلسطينية أثبت فائدته وتطلب مواصلته

الجتماعـات واملـؤمترات الدوليـة يـساهم يف تركيـز اهتمـام             ل هـا وترى اللجنـة أن برناجم      - ٩٨
ــة الدوليــة ومنظمــات اجمل املنظمــات احلكومــات و علــى عمومــا تمــع املــدين واجلمهــور  احلكومي

 وحشد املـساعدات الـيت متـس إليهـا احلاجـة إىل الـشعب               للرتاعتعزيز تسوية سلمية    إىل  احلاجة  
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تقيـيم نتـائج االجتماعـات واملـؤمترات        ب، من خالل مكتبها،      بانتظام اللجنةوستقوم  . الفلسطيين
هـذه   ةلالزمـة لتعزيـز مـسامه     بشأن اخلطـوات ا    ات تقتضي احلاجة، قرار   وتتخذ، عندما الدولية،  

ــراف يف حتقيــق  ــة  األط ــداف املقــررة للجن ــةموتعتــز.  األه ــا لعــام    ، اللجن يف برنــامج اجتماعاهت
 حتقيــق هبــدفأمهيــة اســتمرار احلــوار الــسياسي بــني الطــرفني مــن قبيــل ، معاجلــة قــضايا ٢٠٠٩

فلــسطينية  يف األرض الاحلالــةأمهيــة حتقيــق حتــسن ملمــوس يف وتــسوية دائمــة لقــضية فلــسطني؛ 
ــشرقية؛ واحلاجــة امللحــة     ــة، مبــا فيهــا القــدس ال علــى مجيــع أصــحاب املــصلحة  ن يبقــى ألاحملتل

رصد وتقييم التطـورات واسـتخدام اآلليـات        ولقيامهم ب ميع جوانب قضية فلسطني،     التزامهم جب 
نـة   اللجسلطوستـ .  علـى العمليـة  للتأثري بقوة  األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة،      من قبيل املتاحة،  

  حـل علـى  تحقيقب  فيما يتعلق وبناء اجلداريةسياسة االستيطانلأيضا الضوء على اآلثار السلبية ل     
وضـرورة  املسؤولية اجلماعية الدوليـة حلمايـة الـشعب الفلـسطيين؛           على  و دولتني؛   أساس وجود 
ــاةختفيــف حــدة ــة املعان ــة النــساء واألطفــال هــااالقتــصادية، مبــا في -  اإلنــسانية واالجتماعي   حمن
 . يف غزةاحلالة امللحة لتحسني مع التركيز بشكل خاص على احلاجة ،الفلسطينيني

دعـم الـشرعية الدوليـة    جلهودهـا املبذولـة يف    وتثين اللجنة على منظمات اجملتمـع املـدين           - ٩٩
بادراهتـا الراميـة إىل ختفيـف       ملو،  قضية فلسطني من خالل الدعوة وتعبئة الـرأي العـام         خيص  فيما  

 العـامل   علـى مـستوى    املنظمـات    بذلتـها  بـاجلهود الـيت       اللجنـة  ورحبـت . لفلسطيينحمنة الشعب ا  
 الـوعي العـام هبـذه       يـد زممـا ي   عامـا علـى انتـزاع ملكيـة الفلـسطينيني،            ٦٠مـرور   إلحياء ذكـرى    

وتعرب اللجنة عن تقديرها للدعم الذي تتلقاه مـن األمانـة           . القضية املأساوية واليت طال أمدها    
منظمات اجملتمـع املـدين علـى توسـيع        اللجنة  وتشجع  . عاون مع اجملتمع املدين   العامة يف تعزيز الت   

تركيـز ومواءمـة جهـود      علـى   قاعدهتا، وإشراك نقابات العمال وغريها من املنظمات الكبرية، و        
إىل قـدما   وتتطلـع اللجنـة     . ة والدوليـ  ة واإلقليميـ  ة والوطنيـ  ةعلـى الـُصعد احملليـ     اليت تبذهلا   الدعوة  

وتــرى اللجنــة أن خــربة املــشّرعني  . عاوهنــا مــع الربملــانيني ومنظمــاهتم اجلامعــة مواصــلة تطــوير ت
 يف توطيد العملية الدميقراطيـة وبنـاء املؤسـسات يف األراضـي         يفيداونفوذهم السياسي ميكن أن     

تطبيـق قواعـد القـانون      يف  و ،اخلاضعة للسلطة الفلسطينية، وتعزيز احلوار السياسي بني الطـرفني        
  .هود الرامية حلل الرتاعالدويل على اجل

 ودعــم األمانــة؛ وأن تواصــل   الفــينوتطلــب اللجنــة إىل الــشعبة أن تواصــل دعمهــا      - ١٠٠
زيـادة  لبحث والرصد واملنشورات وغريها من األنـشطة اإلعالميـة، مـن قبيـل              با  املتعلق برناجمها

 تعزيـز   هابطـرق منـ   ،   املتعلقـة بقـضية فلـسطني      توسيع وتطـوير نظـام األمـم املتحـدة للمعلومـات          
؛ وبرنامج التدريب الـسنوي ملـوظفي       بالبيانات املصورة  على اإلنترنت    “قضية فلسطني ”موقع  

  .السلطة الفلسطينية؛ واالحتفال السنوي باليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيين
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ــامج اإلعالمــي اخلــاص    - ١٠١ ــة أن الربن ــابع إلقــضية فلــسطني  بوتــرى اللجن دارة شــؤون الت
.  يف تعريـف وسـائط اإلعـالم والـرأي العـام بالقـضايا ذات الـصلة        ل مسامهة هامـة   شكياإلعالم  

وتطلب اللجنة مواصلة الربنامج، مع تـوخي املرونـة الالزمـة، حـسبما تقتـضيه التطـورات ذات                  
  .الصلة بقضية فلسطني

 عادلـة ودائمـة لقـضية فلـسطني،       ة شـامل  تسويةحتقيق  يف   ورغبة من اللجنة يف املسامهة       - ١٠٢
 اللجنـة   فـإن تواجه الشعب الفلـسطيين وتكتنـف عمليـة الـسالم،           اليت  كثرية  الرا للصعوبات   ونظ

 اللجنــة، وتــدعو االنــضمام إىل هــذا املــسعى وتقــدمي تعاوهنــا ودعمهــا إىل ميــع الــدول هتيــب جب
  .ة املنوطة هباواليالاجلمعية العامة مرة أخرى إىل االعتراف بأمهية دورها وإعادة تأكيد 
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