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 السبعوناحلادية والدورة 
 من جدول األعمال املؤقت* 50البند 

تقرير اللجنة اخلاصة املعنيـة اـالتحقييف     
املمارسات اإلسرائيلية الـ  سـح وقـو     
اإلنســان للبــعف اليلســريي  و ــ   مــن 

    السكان العرب   األراضي احملتلة
املمارســات اإلســرائيلية الــ  أعمــال اللجنــة اخلاصــة املعنيــة اــالتحقييف      

وقــو  اإلنســان للبــعف اليلســريي  و ــ   مــن الســكان العــرب    ســح
 األراضي احملتلة  
 

 تقرير األمني العام  
  

 موجز 
 م تــو   مــا يلــ م  70/87 يتنــاول اــلا التقريــرم املقــدم عمــم اقــرار اجلمعيــة العامــة        

تسهيمت وموظيني لدعم أعمال اللجنة اخلاصة املعنيـة اـالتحقييف   املمارسـات اإلسـرائيلية      من
 .ال  سح وقو  اإلنسان للبعف اليلسريي  و    من السكان العرب   األراضي احملتلة

 
 

  

 
 

 * A/71/150. 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/87
http://undocs.org/ar/A/71/150
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مـن للـ     8وسبيا مـ  اليقـرة    .70/87ُيقدَّم الا التقرير عمم اقرار اجلمعية العامة  - ١
القرارم واصـلت األمانـة العامـة تقـد  مـا يلـ م مـن تسـهيمت ومـوظيني لـدعم أعمـال اللجنـة             
اخلاصة املعنية االتحقييف   املمارسات اإلسرائيلية ال  سح وقو  اإلنسان للبعف اليلسـريي   

م كانـت اللجنـة اخلاصـة ة لـة     20١6و  عـام   .السكان العـرب   األراضـي احملتلـة   و    من 
ــة أ ــا:امم واــم      ــة التالي ــم املتحــدة     ااألعضــاا ال م  ــدح األم ــدائم لســر  دنكــا ل ــا ال املم 

واملم ــا الــدائم ملالي يــا لــدح األمــم املتحــدة   نيويــورأم  ؛ان ا يــراوــنيويــورأ أمريــت رو  
واملم ا الدائم للسنغال لدح مكتف األمم املتحدة ومنظمات دولية أخـرح  ان إاراايم؛  رممن

 .  جنيفم مام اااا سيسي
وتلقت اللجنـة اخلاصـة دعمـا مبا ـرا خـمل اضـريمعها اوديتـها مـن ميوضـية األمـم            - 2

ف املتحدة حلقو  اإلنسـانم وإدارة  ـؤون السـممة واألمـنم وإدارة  ـــؤون اإلعـــممم ومكتـ       
ــم املتحــدة   األردن    ــيم لام ــ       .املنســيف املق ـــة اخلاصــة م ـــت اللجن ـــ م تعاون وإضــا ة إذ للـ

ميوضية وقو  اإلنسان   األرض اليلسريينية احملتلةم ووكالـة األمـم املتحـدة إل ا ـة وتبـغيا      
ــةم المجــ ني اليلســريينيني   البــر  األد   ومكتــف تنســييف   م ومنظمــة األمــم املتحــدة للرييول

 .اإلنسانيةالبؤون 
وكان الا الدعم يتصا   ج ا كب  منه ابع ـة التحقيـيف السـنوية الـ  تو ـداا اللجنـة        - ٣

ونظـرا  دسـتمرار إسـرائيا   مـا دأاـت عليـه مـن عـدم تعـاون مـ  اللجنـة             .اخلاصة إذ املنريقـة 
ات ولـلل م عقـدت اللجنـة اجتماعـ     .زيارة األراضي احملتلـة  اللجنة اخلاصةاخلاصةم تعلَّر على 

إذ للــ م أجــرت مبــاورات  وااإلضــا ة .20١6أيار/مــايو  5إذ  2  عمــان   اليتــرة مــن 
ومجعـت اللجنــة   .  جنيــف 20١6آلار/مـار    22و  2١مـ  عـدد مــن الـدول األعضــاا      

اخلاصة خمل البع ة ال  أو دهتا إذ عمان إ ادات ومعلومات من عدد مـن الضـحايا والبـهود    
تم  املد ي العاملني على تو ييف ومن  انتهاكات وقو  اإلنسان والقـانون  واملسؤولني وة لي اجمل

 ــادات مســجلة   تقريــر اللجنــة  واــل  البــهادات واإل .اإلنســا ي   األراضــي احملتلــة الــدو  
 .اجلمعية العامة   دورهتا احلادية والسبعني إذ
 

 إدارة  ؤون اإلعمم  
م واصلت إدارة  ؤون اإلعمم تغرييـة وتع يـ    70/87)د( من القرار  8عمم االيقرة  - ٤

ــاار        ــا من ــ  اكام ــالتقريرم واســتعانت   لل ــرة املبــمولة ا ــة اخلاصــة خــمل اليت أنبــرية اللجن
 .ادتصادت اخلاصة هبا الغات متعددة

http://undocs.org/ar/A/RES/70/87
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 لامم املتحدةم ااإلضـا ة إذ اللغـة  و ريت إلاعة األمم املتحدة االلغات الر ية الست  - 5
م مجيـــ  األنبـــرية الرئيســـية والبيانـــات ابـــ ن اـــلا املوضـــو م   الســـواويليةالربتغاليـــة واللغـــة 

 .هاوالبيانات الصادرة عناللجنة اخلاصة لل  اجتماعات    مبا
وواصلت اإلدارة تع ي  املسائا املتعلقة اعما اللجنة اخلاصة عن طرييف املوق  البـبكي   - 6
وُوزعت أيضا األخبار اجلديدة ال  تنبراا منـاار مركـ     .امم املتحدة االلغات الر ية الستل

اعيم مبــا  يهــا  يســبوأ وتــويترم  أنبــاا األمــم املتحــدة عــرب وســااات وســائج التواصــا ادجتمــ 
وعــن طريــيف اوااــة اد ــتراأ ااخلدمــة  Rich Site Summary طريــيف املل ــو الــوا  للموقــ  عــن

 .الربيد اإللكترو ياإلخبارية ا
ــة لـــ د   - 7 ــبكي التااعـ ــد الريلـــف  وقـــدمت خـــدمات البـــا البـ ــرة وعنـ ــة مبا ـ ارة تغرييـ
( جلميـ   webtv.un.orgاجلمهور العاملي من خمل املوق  البـبكي لتلي يـون األمـم املتحـدة )     إذ

 .اجللسات امليتووة املتعلقة اعما اللجنة اخلاصة
دارة تغرييـة  لتقـارير اللجنـة اخلاصـة لـدح تناو ـا       وو ر قسم تغريية اجللسات التـاا  لـ    - 8

 .مــن قبــا جلنــة املســائا السياســية اخلاصــة وإ ــاا ادســتعمار )اللجنــة الرااعــة( واجلمعيــة العامــة 
وقــام  .نبــرات صــحيية اــاللغتني اإلنكلي يــة واليرنســية  ١0اــلا الســيا م أصــدر القســم   و 
  الو ائيف اإلعممية املـرتبج هبـا اسرسـال    من وودة اعتماد وسائج اإلعمم وادتصال ومرك كا

تقارير اللجنة اخلاصة والنبرات الصـحيية املتعلقـة هبـا إذ املبـتركني   خـدماهتما عـرب الربيـد        
م كما است دما وسـائا التواصـا ادجتمـاعي لتوجيـه ااتمـام متااعيهمـا إذ أنبـرية        لكترو ياإل

 .اللجنة اخلاصة
املو ــو  اــه عــن األنبــرية     املرجــ م اوصــيها مملتحةة  حوليةةا مممةة   كمــا واصــلت   - ٩

 .والبوا ا السنوية للمنظمةم تغريية أعمال اللجنة اخلاصة اصورة منتظمة
من مراك  ودوائر ومكاتف األمـم املتحـدة    6٣كما نبريت  بكة اإلدارة املؤلية من  - ١0

األيـام الدوليـة   ل عمم   الترويج حلقـو  اإلنسـان للبـعف اليلسـريي  مـن خـمل ادوتيـال ا       
 .لات الصلة وادوتيادت واألنبرية اإلعممية

كما نوقبت املسائا املتعلقة ااملمارسات اإلسرائيلية ال  سح وقو  اإلنسـان للبـعف    - ١١
ــ  البــعف الي     ــدو  للتضــامن م ــوم ال ــال   اليلســريي    ســيا  الي ــل  جــرح ادوتي لســريي م ال

و  مجي  أحناا العامل من خـمل أنبـرية إعمميـة     20١5تبرين ال ا ي/نو مرب  2٣املقر      اه
ومشلـت األنبـرية عـرض أ ـمم      .ااد ة قامـت هبـا مراكـ  ودوائـر اإلعـمم التااعـة لامـم املتحـدة        

ــدياتم وإجــراا مقــاامت مــ      ب صــيات الرباا واخلــســينمائيةم وتنظــيم ولقــات مناقبــةم ومنت
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قــو  البــعف اليلســريي  وإ ــاا التمييــ  عــارضم واــا رســائا للتوعيــة  امليلســريينيةم وإقامــة ال
 .احملتلة الل  يتعرض له اليلسريينيون و  ام من العرب اللين يعيبون   األرض

ودعم مرك  األمـم املتحـدة ل عـمم   القـاارة ال يـارة السـنوية لتقصـي احلقـائيف الـ            - ١2
مـن خـمل التوعيـة     20١6 أيار/مايو 5إذ  2تقوم هبا اللجنة اخلاصة إذ املنريقة   اليترة من 

 .وادتصال اوسائا اإلعمم
  
 


