
P erm anent O bserver M issionP erm anent O bserver M issionP erm anent O bserver M issionP erm anent O bserver M ission     

of the State of P alestineof the State of P alestineof the State of P alestineof the State of P alestine    

to the U nited  N ato the U nited  N ato the U nited  N ato the U nited  N ationstionstionstions  

 

 

   البعثـة املراقبة ا�امئة
   �و� فلسطني 
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  واھنئ ايضا اعضاء المكتب على الطريقة الفعالة في ادارة اعمالنا ھذه.  بداية اود ان اھنئك على انتخابك رئيسة ةالرئيس ة السيد
  الحضور جميعا

  صباح الخير
  

ة ي22222مالتن ح22222اورھ22222م م، ف22222ان المس22222ألة الس22222كانية ھ22222ي أح22222د أ2015لم22222ا بع22222د مي22222ة نجن22222دة التأ ق22222رارونح22222ن نقت22222رب كثي22222را م22222ن ا
ھ222222م تجاھ222222ات النم222222و الس222222كاني، ھ222222و أن التنب222222ؤ المبك222222ر <إب222222، و< يغي222222ب ع222222ن بالن222222ا خ222222ذھا بع222222ين ا<عتب222222ارأ يج222222بالت222222ي 

نم222222و ي مجتم222222ع لھ222222زات عميق222222ة ف222222ي اتجاھ222222ات أتع222222رض و ،لس222222كانالمس222222تقبلي ل ھ222222ا التخط222222يط ين222222ى علبالعوام222222ل الت222222ي ي
، اغاثي222222ةجھ22222ود ال22222ى  التنموي222222ة ك22222ل الجھ22222ود ويح22222ول ،يرب22222ك ك222222ل الخط22222ط التنموي22222ة الموض22222وعة مس222222بقاه س22222كانوتوزي22222ع 

ساس222222يين الح222222روب والك222222وارث الطبيعي222222ة، وخي222222ر مث222222ال عل222222ى نتيج222222ة لع222222امليّن أتي ھ222222ذه الھ222222زات العميق222222ة ت222222أوع222222ادة م222222ا 
ل2222222ى ان  اواس2222222محو ،الحال2222222ة الفلس2222222طينيةھ2222222ي والھج2222222رات الجماعي2222222ة نتيج2222222ة الح2222222روب التغي2222222رات الديمغرافي2222222ة العميق2222222ة 

  ل الصھيوني ا<ول.زعاما ھي عمر مؤتمر با 117 منذھذه التغيرات استعرض امامكم 
 %  واليھ22222222ود  10% والمس22222222يحيين 85ش22222222كلوا  بمكونات22222222ه الثWث22222222ة المس22222222لمين وق22222222د ع22222222اش الش22222222عب العرب22222222ي الفلس22222222طيني

ف2222222ي  ت التغي2222222رات الديمغرافي2222222ة العميق2222222ةأب2222222د حي2222222ث 1897ذل2222222ك حت2222222ى الع2222222ام والتاريخي2222222ة،  عل2222222ى أرض فلس2222222طين%، 5
وص222222لت نس222222بة اليھ222222ود الفلس222222طينين واليھ222222ود  1922الع222222ام حل222222ول وم222222ع اليھ222222ا،  نتيج222222ة الھج222222رات الص222222ھيونية فلس222222طين

عW222222ن %، وف222222ي الي222222وم الث222222اني ^31تھم ال222222ى وص222222لت نس222222ب  ا<نت222222داب البريط222222انيانتھ222222اء وعش222222ية ، % 11 ال222222ى الص222222ھاينة
ذل22222ك الم22222ؤرخ  كم22222ا اك22222د ،تطھي22222ر عرق22222ي ض22222د الش22222عب الفلس22222طيني بيونية ح22222رش22222نت العص22222ابات الص22222ھ قي22222ام اس22222رائيل

مجموع2222222ة م2222222ن الم2222222ؤرخين اك2222222ده ايض2222222ا و "التطھي2222222ر العرق2222222ي ف2222222ي فلس2222222طين"يس ف2222222ي كتاب2222222ة ا<س2222222رائيلي بين2222222ي م2222222ور
وايW222222ن بابيي222222ه، ونتيج222222ة لعملي222222ة التطھ222222ر العرق222222ي ھ222222ذه فق222222د ط222222رد م222222ن  ،وش222222لومو س222222اند ،ك222222افي شW222222ييم ،ا<س222222رائيليين

 فلس2222222طين عل2222222ى م2222222ا تبق2222222ى م2222222ن ارضكWجئ2222222ين توزع2222222وا   ،ال2222222ف فلس2222222طيني 750<ج2222222داد م2222222ا يق2222222ارب ارض ا<ب2222222اء وا
بق222222ي م222222ن ا<ردن وس222222وريا والع222222راق ولبن222222ان، بينم222222ا وعل222222ى دول الج222222وار  ،وقط222222اع غ222222زة ةالض222222فة الغربي222222 ف222222يالتاريخي22222ة 
غ222222البيتھم ھج222222روا  يال222222ف فلس222222طين 150ل222222ى ا<راض222222ي الت222222ي اقيم222222ت عليھ222222ا دول222222ة اس222222رائيل م222222ا يق222222ارب ع نالفلس222222طيني

ك22222ان ق22222د وص22222ل ال22222ى اس22222رائيل  1951داخلي22222ا، ويش22222ير موق22222ع وزارة الخارجي22222ة ا<س22222رائيلية ال22222ى ان22222ه وم22222ع حل22222ول الع22222ام 
اس222222رائيل ف222222ي ن دول222222ة اس222222رائيل وذل222222ك نتيج222222ة لسياس222222تين اعتم222222دتھا اص222222ھيوني ليتض222222اعف ب222222ذلك ع222222دد س222222ك 687000

للع222222ام  194ق222222رار ا<م222222م المتح222222دة ن ال222222ى ق222222راھم وم222222دنھم تطبيق222222ا ليWجئي222222ين الفلس222222طينيلرفض222222ھم ع222222ودة ا ىحين222222ه ا<ول222222
الجنس222222ية  اقدام222222ة ارض فلس222222طين التاريخي222222ة بمج222222رد ان تط222222أو  والثاني222222ة ق222222انون الع222222ودة ال222222ذي يم222222نح اي يھ222222ودي 1948

  ا<سرائيلية.
تطھي222222ر العرق222222ي من222222ذ الي222222وم لسياس222222ة ا ومارس222222ت م222222ا تبق222222ى م222222ن فلس222222طين،س222222رائيل اح222222تWل اع222222ادت ا، 1967الع222222ام  ف222222ي

تل222222ة وھج222222رت الث222222اني لWح222222تWل حي222222ث ازال222222ت تمام222222ا ح222222ي المغارب222222ة المقاب222222ل لح222222ائط الب222222راق ف222222ي الق222222دس الش222222رقية المح
ت22222ل ابي22222ب وھ22222ي والق22222دس الواص22222ل ب22222ين خ22222ط الكلي22222ا ثW22222ث ق22222رى تق22222ع عل22222ى ع22222ن الوج22222ود مس22222حت المئ22222ات م22222ن س22222كانه، و

م222222ن ابنائھ222222ا ال222222ف  400فلس222222طيني  ق222222دت بي222222ت نوب222222ا وھج222222رت س222222كانھا ونتيج222222ة لھ222222ذه الح222222رب فق222222د فعم222222واس وي222222الو و
  ھجروا الى دول الجوار.

س22222كان اس22222رائيل بم22222ن ف22222يھم ق22222د وص22222ل ع22222دد لنكب22222ة وحس22222ب جھ22222از ا<حص22222اء المرك22222زي ا<س22222رائيلي فل 66ف22222ي ال22222ذكرى ال22222ـ
ھم، بينم222222ا وحس222222ب جھ222222از ا<حص222222اء % م222222ن75ال222222ف يش222222كل اليھ222222ود  8.180.000 ال222222ىس222222كان الق222222دس الش222222رقية المحتل222222ة 

ملي222222ون ف222222ي  5.35يع222222يش م222222نھم  ،ملي222222ون 11.8المرك222222زي الفلس222222طيني ل222222نفس الفت222222رة فق222222د بل222222غ ع222222دد الفلس222222طينيون قاطب222222ة 
  الضفة والقطاع والقدس الشرقية المحتلة فقط، والباقي يعيشون في دول الشتات والدياسبورا.

  
ي22222تم التعام22222ل م22222ع ك22222ل  مجموع22222اتين عل22222ى اس22222اس ارب22222ع يالس22222كان الفلس22222طين ،الس22222لطة القائم22222ة ب22222ا<حتWل ،تقس22222م اس22222رائيل

وال22222ذين يعيش22222ون ة الخامس22222ة ي ح22222ال م22222ن ا<ح22222وال بالمجموع22222ين مختلف22222ة، علم22222ا انھ22222ا < تعت22222رف ب22222أق22222وانوبطريق22222ة نھ22222ا م
ا<ول22222ى ھ22222م س22222كان العاص22222مة الفلس22222طينية الق22222دس الش22222رقية  ،لش22222تات ويش22222كلون اكث22222ر م22222ن نص22222ف الش22222عب الفلس22222طينياف22222ي 

انھ222222م مقيم222222ين ف222222ي الق222222دس الش222222رقية وليس222222و م222222واطنين وتم222222ارس ض222222دھم سياس222222ات  نفھم الق222222انون ا<س222222رائيلي عل222222ى ويص222222
عدي222222دة ت222222ؤدي ال222222ى ھج222222رتھم بھ222222دف تھوي222222د المدين222222ة وتغي222222ر المي222222زان ال222222ديمغرافي لص222222الح اليھ222222ود كالض222222رائب الباھض222222ة 

  مصادرة المستمرة لعقاراتھم.والتمييز العنصري  سيما في تقديم خدمات ا<سكان ورخص المساكن والھدم وال
ملي222222ون نس222222مة يخض222222عون جميع222222ا للحص222222ار العس222222كري  1.8والب222222الغ ع222222ددھم  ،قط222222اع غ222222زةھ222222م س222222كان ثاني222222ة الالمجموع222222ة 
ن س22222نوات و< يس22222مح لھ22222م ب22222العيش او ا<نتق22222ال للض22222فة الغربي22222ة او الق22222دس الش22222رقية المحتل22222ة، ويخل22222ص اثم22222 ذالمش22222دد من22222
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وم22222ع حل22222ول ان غ22222زة ال22222ى ن22222ا مWئم22222ا للس22222كن" ھ22222ل س22222تكون مكا 2020ام تقري22222ر ا<م22222م المتح22222دة المعن22222ون "غ22222زة ف22222ي ع22222
ا<عل22222ى ف22222ي الع22222الم ثاف22222ة الس22222كانية كا<نس22222اني حي22222ث مش22222اكل المي22222اة والطاق22222ة وال ل22222ن تك22222ون ص22222الحة للع22222يش 2020الع22222ام 

ف22222ي ح22222ا<ت  ا< الخروج م22222ن قط22222اع غ22222زة،و< تس22222مح اس22222رائيل ب22222لك22222ل كيل22222ومتر مرب22222ع،  انس22222ان 5835س22222تبلغ ف22222ي حين22222ه و
  العشرات يوميا.فW يتعدى المغادرون منه  ضيقة جدا وضمن شروط صعبة

  
ھ22222م الفلس22222طينيون ال22222ذي م22222ا يزال22222ون يعيش22222ون داخ22222ل اس22222رائيل وتس22222ميھم ع22222رب اس22222رائيل وف22222ي ح22222ال  ،الثالث22222ة المجموع22222ة

م ھكرياج للع222222يش م222222ع ش222222التح222222اق ا<زواو الض222222فة الغربي222222ة ف222222ان  ةان ت222222زوج او تزوج222222ت اي م222222نھم م222222ن فلس222222طيني غ222222ز
  تمنح في حدود ضيقة جدا. ا<خر داخل اسرائيل يعتبر مستحيW وان سمح بذلك فبموجب تصاريح خاصة

  
ج وخرلملي22222ون نس222222مة وھ22222ؤ<ء ايض222222ا < يس22222مح لھ222222م ب222222ا 2.5الض22222فة الغربي222222ة والب22222الغ ع222222دھم ھ22222م س222222كان  ،رابع222222ةالفئ22222ة ال

الق222222وة القائم222222ة  ،اس222222رائيلاق222222رت  1967ومن222222ذ الع222222ام ، و قط222222اع غ222222زةاش222222رقية المحتل222222ة لوالس222222كن ف222222ي ك222222ل م222222ن الق222222دس ا
 بموجبھ222222ا مارس222222ت التطھي222222ر العرق222222ي البط222222يء ، فق222222دالكثي222222ر م222222ن السياس222222ات والق222222رارات العس222222كرية الت222222ي ب222222ا<حتWل، 

 ،عن22222ه ح22222ق ا<قام22222ةاس22222قطت و ،الع22222ودةم22222ن س22222نوات  3الفلس22222طيني ال22222ذي يغ22222ادر الض22222فة والقط22222اع لم22222دة تزي22222د ع22222ن  تمنع22222
يومي2222222ة والت2222222ي تعرفونھ2222222ا ل، وعملي2222222ات الھ2222222دم للمس2222222اكن والمنش2222222ات ا1994السياس2222222ة س2222222ارية حت2222222ى الع2222222ام ت ھ2222222ذه وبقي2222222

ص222222222الح م222222222ن ارض الض222222222فة الغربي222222222ة والمص222222222ادرة اليومي222222222ة لWراض222222222ي ل %60س222222222ماح بتط222222222وير لا مجميع222222222ا وع222222222د
وك222222ذلك من222222اطق ت222222دريب عس222222كري الض222222فة الغربي222222ة مس222222احة % م222222ن 18ح222222والي   المس222222توطنات غي222222ر الش222222رعية واعتب222222ارو

   .ينيسياسات تؤدي الى ھجرة الفلسطينلية وغيرھا العشرات من امحميات طبيعمساحات واسعة 
  

  السيدة الرئيسة
وق222222د نقل222222ت ص2222222حيفة  ،ينيممارس222222ات جن222222ود ا<ح222222تWل ا<جرامي222222ة اليومي2222222ة تلع222222ب دورا خطي222222را ف222222ي تھجي2222222ر الفلس222222طين

الخدم222222ة س222222نتين ف22222ي ان الجن22222دي ي222222ارون ك22222ابWن ال222222ذي قض22222ى  2015ابري222222ل  6ھ22222ارتس العبري222222ة الص22222ادرة ي222222وم ا<ثن22222ين 
واقت22222بس ع22222ن الص22222حيفة " ف22222ي اللحظ22222ة  ،باب ض22222ميريةس22222عس22222كرية ق22222د رف22222ض ا<س22222تمرار ف22222ي اداء الخدم22222ة العس22222كرية <لا

الت2222ي وص2222لت فيھ2222ا الت2222دريب فھم2222ت م2222دى عن2222ف ھ2222ذا المك2222ان وف2222ي ك2222ل م2222رة ت2222دربنا عل2222ى اطW2222ق الن2222ار كن2222ا نبح2222ث ع2222ن 
وق22222د ھ22222ى ا<قتب22222اس، تن22222ار عل22222ى احم22222د " انلل22222ق ان22222ار عل22222ى محم22222د وم22222رة نطلين لقتل22222ه فم22222رة نطل22222ق اياح22222د الم22222ارة الفلس22222طين
ن22222ديم ن22222وارة وذل22222ك ي22222وم الطف22222ل  هللا عملي22222ة ق22222نص وقت22222لتج22222اري ف22222ي مدين22222ة رام لمراقب22222ة لمح22222ل ا توثق22222ت اح22222دى ك22222اميرا

 ادع22222ى فيھ222222ا الج22222يش ا<س22222رائيلي ان22222ه ت22222م وض22222ع رص22222اص مع222222دني ش22222ھور م22222ن الح22222ادث بع22222د س22222تةو، 2014م22222ايو   15
م222222ل م222222ن " ا<ن نأواقت222222بس م222222ا كتبت222222ه ص222222حيفة ھ222222ارتس بھ222222ذا الص222222دد  .مك222222ان الرص222222اص المط222222اطي بطري222222ق الخط222222أ

ح22222ي ف22222ي مخ22222زن الرص22222اص المط22222اطي لبش22222كل كام22222ل عل22222ى م22222ن ق22222ام بوض22222ع الرص22222اص االق22222انون المحكم22222ة ان تطب22222ق 
  ي خطر على حياته" انتھى ا<قتباس.واطلق النار على فتى وقف على مسافة بعيدة منه ولم يشكل ا

ا ص222222حيفة ھ222222ارتس العبري222222ة ع222222ن العقي222222د ف222222ي ج222222يش ا<ح222222تWل ا<س222222رائيلي عين222222اب نقل222222ت ايض222222 2014م222222ايو  21بت222222اريخ 
"يق22222ول علين22222ا تطھي22222ر الفلس22222طينين م22222ن  ش22222يلف خW22222ل جلس22222ة لجن22222ة الخارجي22222ة وا<م22222ن ف22222ي الكنيس22222ت ا<س22222رائيلي واقت22222بس

 واقت2222222بس ع2222222ن ،الواقع2222222ة ب2222222ين مس2222222توطنة معالي2222222ه ادوم2222222يم والق2222222دس وغ2222222ور ا<ردن" انتھ2222222ى ا<قتب2222222اس ا<ول E1من2222222اطق 
" ان العقي222222د عين222222اب ش222222يلف اعت222222رف ب222222ان الت222222دريبات الت222222ي يعلنھ222222ا الج222222يش ا<س222222رائيلي ونف222222س المق222222ال الص222222حيفة نفس222222ھا 

نين ال22222ذين يعيش22222ون ف22222ي تل22222ك فلس22222طيلالض22222فة الغربي22222ة تعتب22222ر وس22222يلة لتقل22222يص ع22222دد الس22222كان ا من22222اطق ت22222دريب عس22222كرية ف22222ي
  .المناطق" انتھى ا<قتباس الثاني

  
  السيدة الرئيسة

لW22222رض المحتل22222ة م22222ن مواطنيھ22222ا ال22222ف  550م22222ا يق22222ارب  1967ومن22222ذ الع22222ام  ،القائم22222ة ب22222ا<حتWلالس22222لطة  ،اس22222رائيلنقل22222ت 
 اتفاقي22222ة جني22222ف الرابع22222ة الت22222ي تمن22222ع عل22222ى دول22222ة ا<ح22222تWل نق22222ل مواطنيھ22222ا للمن22222اطق الت22222يم22222ن  49للم22222ادة بش22222كل مخ22222الف 

 يا<س22222رائيلية ومن22222اھج الم22222دارس الديني22222ة وھ22222نين ال22222ذين ترب22222وا حس22222ب المن22222اھج م22222ن المت22222دينس22222بة كبي22222رة م22222نھم تحتلھ22222ا، 
كم222222ا يؤك222222د الب222222احثين ا<س222222رائيليين د. عي222222دان ي222222ارون والبروفيس222222ير ي222222ورام ، من222222اھج ت222222دعوا للعنص222222رية وكراھي222222ة ا<خ222222ر

وھ22222و ا< كت22222ب عل22222ى البش22222رية جميع22222ا، الخط22222ر بأح22222د أ ايض22222ا ويس22222تھدون ھارب22222از ف22222ي كتابھم22222ا ص22222ور م22222ن حي22222اة المدرس22222ة،
س22222ي ايليتس22222ور ويع22222الجون في22222ه ج22222واز ك22222ل م22222ن الحاخ22222ام المتط22222رف يتس22222حاق ش22222ابيرا ويو الف22222ه ة المل22222ك ال22222ذيكت22222اب ت22222ورا

ا<رھابيت22222ان ت22222دفيع  نالمنظمت22222اوھ22222و الفك22222ر ال22222ذي ان22222تج واوج22222د ھ22222و ل22222يس يھ22222ودي،  نك22222ل م22222اي ھمي22222ة قت22222ل ا<غي22222ار وأ
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ير ثھ22222دف الت22222أب مس22222لمين ومس22222يحيين  ينيمث22222ال واض22222ح عل22222ى ا<رھ22222اب المم22222ارس عل22222ى الفلس22222طينكال22222ثمن وش22222بيبة ال22222تWل 
   العميق على ديمغرافيا المنطقة.

مس222222توطن  700م222222ن اج222222ل  جح222222يم < يط222222اقيعيش222222ون ف222222ي  ال222222ف م222222واطن 200 س222222كانھا  ددع222222 الب222222الغومدين222222ة الخلي222222ل 
، ويق22222وم عل22222ى حم22222ايتھم ال22222ذين يس22222كنون قل22222ب المدين22222ةا<س22222رائيليين ن يالمتط22222رفين والعنص22222ري ارھ22222ابي مت22222دين م22222ن غW22222ة

  من جنود ا<حتWل.ف �ا<
لم222222دة س222222بع وكث222222ر م222222ن نص222222ف ملي222222ون خلي222222ل والب222222الغ ع222222دد س222222كانھا ألا ، تحول222222ت ك222222ل محافظ222222ة2015ابري222222ل  2بت222222اريخ 

مل222222ة تفت222222يش ومداھم222222ة وعزل222222ت ت حعش222222رات الح222222واجز وب222222دأ اس222222رائيل ال222222ى س222222احة ح222222رب ونش222222رتس222222اعات تقريب222222ا 
لمج22222رد ان الجن22222دي حتي22222اط العس22222كري ج22222زء م22222ن ا<ك22222ادت ان تس22222تدعي وكملھ22222ا ع22222ن ب22222اقي الض22222فة الغربي22222ة المحافظ22222ة بأ

ذل22222ك  ليلف22222ت نظ22222ر ص22222ديقته ويثي22222ر عاطفتھ22222ا كم22222ا اعل22222ن اختطاف22222ه مان22222ه ت22222 ي22222ر اس22222راف " وبمس22222اعدة ص22222ديق ل22222ه ادع22222ىن"
  المتحدث العسكري ا<سرائيلي.

  
  السيدة الرئيسة 

  حضور جميعا لا
او تحص22222ى ول22222ذا كث22222ر م22222ن ان تع22222د ي أة عل22222ى الكارث22222ة الس22222كانية الت22222ي حل22222ت وم22222ا ت22222زال بالش22222عب الفلس22222طينش22222واھد الم22222رّ لا

اعتب22222ار الحال22222ة الس22222كانية الفلس22222طينية حال22222ة خاص22222ة تحت22222اج ال22222ى معالج22222ات مختلف22222ة عن22222د الح22222ديث  ان ي22222تمال22222ى  فانن22222ا ن22222دعو
  .2015عن دمج السياسات السكانية باجندة التنمية لما بعد 

  
  اشكركم جميعا.

 
 

 


