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 موجز تنفيذي  
اشـــــــــيك  ال تنايم االجتماش الدوأ بشـــــــــُ  مســـــــــُلة القدم جلنة  األمم املتحد  املعنية  مار ـــــــــة   

ــ م . وكا    ــرر وحتومة  وورظة تركيا ومنامة التعاو  ا  ــ ــهيغ  قوقا لة القابلة للتصــ ــعف الفلســ الشــ
ا ل و ائم. وأعرب  اهلدر منا هو التوعية  ســُلة القدم ومناقشــة تعزظز الدعم الدوأ مل أجا  حا  حا ع

املشــــاركو ل ا ل املداوالت وال مداا ام واجللســــات العامةل عل قلقوم الحمالال مل راوالت   ــــرائيا مل  
القدمل وشـــــد وا علم ا ـــــتمرار تدهور الويـــــت االجتماع  واالقتصـــــا يل و عوا أظ ـــــا   ل   “اوظد”أجا 

 . يلولة  و  فصا القدم عل عملية الس مزاي   مشاركة اجملتمت الدوأ ال  ا اش   رائيا للمساءلة وا
ــحمة لت اي  التوحيدظة الث  ةل   وبينما أكد اخلرباء علم الهابت الفرظد للقدم و ورها املقدم ابلنســـــ

ــا   ل “تهوةا  عرقيا  ”فقد ركزوا ال االجتماش علم ممار ــــات   ــــرائيلية رد   اتل اعتحمارها   . وأشــــاروا أظ ـ
ة  ل از راء املســـــــــــــاد األقصـــــــــــــم واألماكل الدظنية األار ل ال  أ ـــــــــــــحمح  هدفا  احملاوالت األاة  الرامي

ــرائيا  ــوء علم ما تقوم با   ـ ــافة  ل ول ل فقد  ـــلهوا ال ـ ــتفزازات متترر . اب يـ ــترظة وا ـ ــهة عسـ ألنشـ
 نسج للرواايت الزائفة و لف للووظة ك  تربرِّر مصا راا لتراي . مل

ال املائة مل األ ــــــــــــر املعيشــــــــــــية   77ة ب ــــــــــــرر ابلالل وأ   ووكر اخلرباء أ  القدم مدظنة مصــــــــــــاب 
اليوو ظة فقة  وأ  السـلهات ا  ـرائيلية ادر بويـوىل  ل تقييد او الفلسـهينيني وتنميتوم مل ا ل  لة

ــرامة  ل    ــييد جدار الفصـــا والتو ـــت ال ناام شـــدظد التعقيد والصـ ــتوتنات وتشـ ــتمرار ال بناء املسـ اال ـ
 وات األار  املســــت دمة ال تنفيذ الســــيا ــــة اال ــــتيهانية ا  ــــرائيلية  مثا املتنزهات املنافذ. وتســــاهم األ

 الوتنية واآلاثر( ال انق القدم اقتصا اي .
وظســـوم الويـــت التار   لقهاع  الصـــحة والتعليم ال رو اهلوظة الفلســـهينيةل وظتفاقم هذا الويـــت  

تشـتما علم فصـا القدم عل بقية األر    “لسـهيغ زالة الوجو  الف”بسـحمف ا ـياتياية   ـرائيلية قواموا  
الفلســهينية احملتلةل ويميد تســايا األرايــ ل و لواء حقو  ا قامةل وتشــييد املســتوتناتل و نشــاء الهر  

 خلدمة املستوتنني ا  رائيليني  و  لةهم.
ت ال   ــارِّ ــوء علم أ  الهابت الفرظد للقدم اتل أ  ظتو  حافزا  ظشــــ ــلخ عد  ارباء ال ــــ ــ م  و ــــ ســــ

الشــــــر  األو ــــــخل لة أ م أشــــــاروا  ل أ  عنا    ــــــرائيا و ف اا مل العقاب  وال   و  ول . وحثوا   ال
اجملتمت الدوأ علم االيه ش جبوو  أكرب  عمال الدبلوما ية املتعد   املساراتل و شراك اجلوات الفاعلة  

 .لويت ا اأ وكفالة مساءلة   رائياال اجملتمت املدينل وتعزظز وجو ه ال القدم مل أجا كسر  و  ا
ــات الســـــــــــ م وأ  اهلدر النوائ    واتفق اخلرباء  يعا  علم أ  القدم جزء ال ظتازأ مل مفاويـــــــــ

 ـقاـمة  وـلة فلســــــــــــــهينـية عـا ــــــــــــــمتوـا الـقدم الشــــــــــــــرقـية. و  عـي  اجلوـات امـلا ـة والوكـاالت اـلدولية  ل  هو
ــرقية مل هذا املنهلق و حا  تر  ــهينية ال املدظنة.   الت هيخ للقدم الشـ عاجلة لدعم راي   األعمال الفلسـ

واتاما ل و كر  نا  وا كا  االحت ل متلرِّفا  ابلنسـحمة   ـرائيا   ا ظشـما  ـحف اال ـتثمارات مل املشـارظت 
ال  تفيد االحت ل(ل فر ا ظعو  قا اا حبسل نية  ل املفاويات املقحملةل ال  ظنحمو   عا   النار ال  يوتوا 

    هيتلتوا ل ما  تواز  ال املواقف.و عا
  



4/164 

 19-18340 (A) 

 

 مقدمة  - أوال   
ل برعاظة 2014أاير/ماظو    13و    12ع قد االجتماش الدوأ بشُ  مسُلة القدم ال أنقر  ظوم    - 1

ــة الشــــعف الفلســــهيغ  قوقا  مشــــيكة مل حتومة تركيا ومنامة التعاو  ا  ــــ م  واللانة املعنية  مار ــ
ــوش االجتماش 68/13و    68/12ألحتام قراري اجلمعية العامة    لة القابلة للتصــــرر ووفقا   . وكا  مويــ

 .“تعزظز الدعم الدوأ مل أجا  حا  حا عا ل و ائم ملسُلة القدم”هو 
جتمــاش وزظر اــارجيتوــال أوــد  اوو  أوللول ومســــــــــــــ ولو  حتوميو  ومثــرا حتومــة تركيــا ال اال - 2

آارو . وكا  علم رأم وفد منامة التعاو  ا  ــــ م  أمين وا العامل الســــيد  اي  أمني مدين. ومثرا اللانة 
را  وفد ظ ـم السـيد عحمد السـ م  ايلو  السـنوال(ل الرئيسا و اهر )نني  أفوانسـتا (ل لئف الرئيسا و ظسـ 

   ندونيســــــــيا(ل لئف الرئيسا وفيلفر   .  افوال  لميحميا(ل لئف الرئيسا وكرظســــــــتوفر لراا  مالهة(ل بِّركااي
 املقررا وراي  منصور   ولة فلسهني(.

وأتلف االجتماش مل جلســـــة افتتاحيةل و  ا جلســـــات عامة وجلســـــة اتامية. وكان  موايـــــيت   - 3
 ور اجملتمت  ”ا و “الويـت ا اأ ال القدم ”ا و “ويـت القدم ال القانو  الدوأ”اجللسـات العامة ه   

 .“الدوأ ال التشايت علم  حا  حا عا ل ملسُلة القدم 
 ولة ع ــوا  و ولة فلســهني وح ــره التر ــ    70الجتماش  احمةا  عرويــا . وح ــرت ا  13وقدَّم   - 4

مل منامات اجملتمت املدين احمللية والدولية و   ة كيالت   23الر ــــــــــــــوأ وأربت منامات حتومية  ولية و 
 )بعة لتمم املتحد .

ــة مل ااتتاما وهو متاىل  - 5 ــر موجز الرئيس عل نتائج االجتماش  املرفق األول( بعد وق  قصــــ ون شــــ
ملوقت ا لتيوين لشـعحمة حقو  الفلسـهينيني ال األمانة العامةل وكذل  النصـول التاملة ألورا  اخلرباء ال ا

 .(1 الذظل قدموا نس ا  منوا لتوزظعوا
  

 اجللسة االفتتاحية  - اثنيا   
حتمت أ ل وزظر اارجية  وورظة تركيال أود  اوو  أوللول بحميا . وقال    القدم مدظنة عايمة   - 6

فيوا التارظخ مت امليتافيزظقا و   أولئ  الذظل ال ظدركو  ماهية القدم  ــــــــــــياعلو ا متال  للدمار. والقدم 
ــانية وع مة  الة علم اتلف األنحمياء والســــــــــ تني. فقد ادد اجلميت ال القدم كقا   عاماء  رمز لإلنســــــــ

ــانيــة. وابلرلم مل النار  ل ه الء ابعتحمــارهم أنحميــاء أل  ــا  لإلنســـــــــــــ اي  اتلفــةل فقــد كــا  ظ نار  ليوم أظ ـــــــــــــ
 ابعتحمارهم جزءا  مل ع ر ر مشيك.

وأيار الوزظر  او  أوللو قولا    القدم ليس  جمر  ق ية  يا ية وأ  واظتوا و و ا واجٌف  - 7
ــهيغ  ظنحمت مل ال ـــــمة ا نســـــاين. فالت لإل مل هذا ا را لل ظتو  عم  موجوا  يـــــد الشـــــعف الفلســـ

 ــــيتو  موجوا  أظ ــــا  يــــد )رظخ الحمشــــرظة. وكذل ل ف  ظنحمو  اعتحمار القدم منهقة نزاشل فحســــفل و اا  
با منهقة  ــ مل  ثرِّا ال ــمة ا نســاين كتا. وهناك مســ ولية عل واظة هذا ال ــمة ونقا هذه الر ــالة 

  ل األجيال القا مة.
__________ 

 http://unispal.un.org/databases/dprtest/ngoweb.nsf/f12fded4d0597000852573fc005b9471/8cda78انـــــــــــاـــــــــــر  (1  

ab0a8f099e85257cc100712a11?OpenDocument. 

https://undocs.org/ar/A/RES/68/12
https://undocs.org/ar/A/RES/68/12
https://undocs.org/ar/A/RES/68/13
https://undocs.org/ar/A/RES/68/13
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أي مسُلة اتل أ  تتو  عذرا  وأشار الوزظر  ل تشييد جدار الفصا وأيار قائ   نا ال توجد   - 8
لعزل القدم عل ال ـــــــــمة ا نســـــــــاين أو اعتذارا  عنا. وم ـــــــــم ظقول  نا ال ظلزم أ  ظتو  املرء  ـــــــــيا ـــــــــيا  

ــال . ومل املوم الوفاء ابملســـــــــ ولية  أو ــيا  أو احمةا  ال هذا املويـــــــــوشل  اا ظلزم فقخ أ  ظتو   نســـــــ  بلوما ـــــــ
 املفروية علم و ول املصلني  ل املساد األقصم.األا قية والتحرك مل أجا  زالة القيو  

وو ــــــــــــف الوزظر القدم  نا  را  قاال هامل وشــــــــــــد  علم أنا ال اتل ااتزالا ال  ظل أو عر   - 9
واحـد. فقـد كـاـن  القـدم مفتوحـة أمـام  يت العقـاـئد واأل اي  عـندمـا كـاـن  دـ   ــــــــــــــيهر  املســــــــــــــلمني. 

ــد ل و ا أ  القرارات االنفرا  وال ــتتو  مثا  هذا الصــــــ ــ م ال الشــــــــر    “الدظنامي ”ظة  ــــــ ال عملية الســــــ
 األو خل ف  بد مل رفض أي  جراءات انفرا ظة ال ما ظتعلق ابلقدم.

ووكر الوزظر أ  القـدمل وفقـا  للقـانو  اـلدوأل  قليم واقت دـ  االحت لل وأولـئ  اـلذظل ظعيشــــــــــــــو    - 10
  وار الت ـــــــــــامل مت الفلســـــــــــهينينيل وواظة العدالة والقانو .  . وظلزم اآل  1948املدظنة ظعانو  منذ عام  ال 

وـقال الوزظر    األمم املتحـد  ظنحمو  أ  ت  ي  ورا  أكثر فـعالـيةل ووكرر املشــــــــــــــاركني بلاـنة التوفيق الـتابـعة لتمم  
ــســـــ  ال عام  ــة بفلســـــهني ال  أت ـــ ــا  1948املتحد  واخلا ـــ ــاء هم  تركيا وفرنســـ ل وال  يـــــم     ة أع ـــ

ــية  والوالاي  ــيخ هذه اللانةل وكفالة ايــــه ش منتدايت أار  بق ــ ت املتحد  األمرظتية. ومل املوم  عا   تنشــ
أ  الويـــــــت ا اأ ظشـــــــتا ادظدا  اهةا  للســـــــلم واألمل الدوليني. و عا  ل عقد اجتماش  ـــــــنوي   القدمل  و 

 .م املتحد  املتعلقة بفلسهني بشُ  القدم وقال    تركيا  تدعم  ائما  محما رات منامة امل  ر ا   م  واألم 
وأكد األمني العام ملنامة التعاو  ا  ــــــ م ل  اي  أمني مدينل مل جدظد موقف املنامة الثاب   - 11

اـلذي مـفا ه أ  الـقدم تشــــــــــــــتـا جزءا  ال ظتازأ مل األر  الفلســــــــــــــهينـية ال  دتلوـا   ــــــــــــــرائـيا مـنذ عام 
الفلســــــهيغ  ل جانف  عموا للاوو  الدولية . وجد  كذل  التزام املنامة ابلدفاش عل الشــــــعف  1967

  اء االحت ل ا  ــــرائيل  ويــــما  عو   املدظنة  ل الســــيا   الفلســــهينيةل كعا ــــمة للدولة الفلســــهينية. 
 وشد  األمني العام بشتا اال علم مس ولية األمم املتحد  عل الق ية الفلسهينية.

ــارظعوا املتنوعة وقال    منامة امل  ر ا  ـــ م  )بع  بقل - 12 ــرائيلية ومشـ ــيا ـــات ا  ـ ق عميق السـ
الراميـــة  ل توية الهـــابت اجلوراال والـــداوراال للمـــدظنـــةل ورو هوظتوـــا العربيـــة ومتـــانتوـــا الـــدظنيـــة والتـــار يــة. 
فالعمليات املستمر  لتشييد املستوتنات ا  رائيلية وتو يعوال  واء  ااا القدم أو حوهلاا واالعتداءات 

ــا ر  املمتلتات وهدموال  ا ال ول   املتترر  ــيحية ال املدظنةا ومصـــــــ ــ مية واملســـــــ ــات ا  ـــــــ علم املقد ـــــــ
ا ا ء القســريا وراوالت فر  الســيا   ا  ــرائيلية علم املســاد األقصــم مل ا ل قوانني لة عا لة 

 ولة شرعيةل كلوا أمور ظقال   ا تشتا ادظدا  لتمل واال تقرار ال املنهقة   رها.
ال   ار ــوا   ــرائيال   “الفصــا العنصــري”وأر ر بقولا    الواجف ظقت ــ  مواجوة  ــيا ــات   - 13

وال تســــام    “الفصــــا العنصــــري”وأعرب عل آراء قوظة ووايــــحة مفا ها أنا ال متا  ال عاي اليوم لدول  
ــات ــل   ليا مفاويـ د ال املُز  الذي و ـ ــَّ ــيا ـــ  حرسل ظتاسـ الســـ م   معوا. فاألمور  ر اآل   نعهف  ـ

 اظة في  تســـــــــــعة أشـــــــــــور بعد أ  أللق    ـــــــــــرائيال الســـــــــــلهة القائمة ابالحت لل  يت األبواب أمام  ال
 تقدم ممتل  و تسوظة  يا ية عا لة وشاملة. أي

و)بت بقولا    جســامة االنتواكات ا  ــرائيلية للقانو  الدوأ تقت ــ  شــت  اتلفا  مل أشــتال  - 14
املقحمول أ  تسـتمر   ـرائيا ال التصـرر كما لو كان   ولة فو  القانو . لذل ل   التداا الدوأ. فمل لة



6/164 

 19-18340 (A) 

 

ــام أ ا  ــ ولية  ولية عل التصــــدي هلذه االنتواكات علم أ ــ ــســــات مســ تقت علم عاتق  يت الدول وامل  ــ
 تشتا ادظدا  للسلم واألمل الدوليني.

قحمة لة ع ـــــو ظنحمو  أ  ظشـــــتا وا ـــــتمر قائ     و ـــــول فلســـــهني  ل األمم املتحد  كدولة مرا - 15
أ ــا ــا  منا ــحما  ل نه    و دقيق حا الدولتني ولدعم اجلوو  الدولية املســتمر  لتنشــيخ عملية الســ م. 
ــام  ومت ول ل  تاس الفلســــــــــــهينيو   ل جوو  اجملتمت الدوأ ملرافقتوم ال عملية الســــــــــــ م و  اء االنقســــــــــ

 ل عقد اجتماش  ـــنوي بشـــُ  مســـُلة القدمل   لمدين  ل العامالســـيا ـــ   ل األبد. وال اخلتامل  عا األمني
 ووافق علم االشياك ال رعاظة وا ت افة أي اجتماعات مقحملة ابلنار  ل أمهية املسُلة.

ــالة نيابة  - 16 ــر  األو ــــــــخل روبرت  .  ــــــــةيل ر ــــــ ــق اخلال لعملية الســــــــ م ال الشــــــ ووجَّا املنســــــ
ــالتــا  ل األمني العــام لتمم املتحــد  الــذي لب  عل عنــا ال االجتمــاش. وأشــــــــــــــــار األمني العــام ال ر ــــــــــــــ
االجتماش ظ عقد بعد أ حموعني مل املوعد النوائ  للمحا اثت ال  جرت بني   رائيا وفلسهني بو اتة  أ 

 الوالايت املتحد  للتو ا  ل اتفا  شاما.
  حا الدولتنيل وأ  ووكر األمني العام أ  اجلمو  الســيا ــ  ا اأ ظشــتا ااتر كحمة  علم آفا - 17

ا ــتمرار اجلمو  اتل أ  ظ  ي  ل مزظد مل عدم اال ــتقرار. ونحما  ل أ  الهرفني ظنحمو  أ  ظدركا أ  عدم 
اعتما  ايار ظصــــف ال  ــــاو الســــ م والتعاظو ال  تار الدولتني هو اخليار األكثر يــــررا  علم ا ت  . 

 ظة تفاقم ا الة وتقلرِّإل آفا  ا تئنار احملا اثت.و عا الهرفني  ل االمتناش عل اختاو اهوات انفرا 
وقال األمني العام    املسـتوتنات ال ال ـفة الوربيةل  ا فيوا القدم الشـرقيةل لة شـرعية  وجف  - 18

القانو  الدوأ وتشـــتا عقحمة كحمة  أمام دقيق الســـ م. وأشـــار  ل أ  هدم املنازل واملمتلتات الفلســـهينية 
ت التزام   ــــرائيا حبماظة املدنيني الذظل ظعيشــــو  د  االحت ل. وال الوق  نفســــال ف   األار  ظتناقض م

ا ــــتمرار العنف واهلامات يــــد املدنينيل  ا ال ول   ت   الصــــوارظخ مل قهاش لز  علم   ــــرائيال ظعد 
النقإل مليو   والر ملعــاجلــة  1.5أمرا  لة مقحمول. وبينمــا اعير بتعوــد حتومــة تركيــا الســــــــــــــ   بتقــد  

ــانية ال لز  وحىل علم فت  املعابر امل  ظة  ل  ال ــدظد  ل ا الة ا نســـ ــار بقلق شـــ ــيةل أشـــ ــا ـــ األ وظة األ ـــ
 قهاش لز  كلوا بشتا كاما.

وم ـــــــــــم األمني العام ظقول    مســـــــــــُلة القدم ر ا تتو  أكثر مســـــــــــُلة مثة  لل  ر مل بني  - 19
التوترات املتصـــــــاعد  حول املدظنة والو ـــــــول  ل املســـــــائا األ ـــــــا ـــــــيةل و نا ظشـــــــعر بوجا اال بقلق مل  

األماكل املقد ــــــة. ووكر أ  القدم تثة مشــــــاعر ا اا  واالشــــــتيا  لد  املســــــلمني واليوو  واملســــــيحيني 
وحف أ  تتو  أبواهبا مفتوحة ال وجا اجلميت وظتو  و ــــوهلم  ليوا ميســــورا . وال اتل أ  تصــــحم  القدم 

ــمة لدولتني  ال  حا  حا   ــة تتو  مقحمولة عا ــــــ ــت ترتيحمات لتماكل املقد ــــــ قائم علم التفاو ل مت ويــــــ
 لد  اجلميت.

وال الوقـ  نفســـــــــــــــال ظنحمو  جلميت األترار أ   تنت عل رـاولـة فر  ا قـائق ال امليـدا  لتوية  - 20
تــابت الحملــد  القــداــة أو الســــــــــــــمــاىل ابال ــــــــــــــتفزازات. وقــد حــا  الوقــ  اآل  لت  ظعمــا الهرفــا ل بــدعم 

ــعيا  لتحقيق اجمل مل تمت الدوأ واألمم املتحد ل لتحقيق التزاموما حبا الدولتنيل و  اء االحت ل والنزاشل  ـــ
 السلم واألمل الدائمني لتا مل ا  رائيليني والفلسهينيني.
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وأعرب عحمد الســــ م  ايلول رئيس جلنة األمم املتحد  املعنية  مار ــــة الشــــعف الفلســــهيغ  قوقا  - 21
للتصـــــررل عل االإل تقدظره وامتنانا  تومة تركيا ومنامة امل  ر ا  ـــــ م  لتقداوما الدعم لة القابلة  

 ومشاركتوما ال تنايم االجتماش مت اللانة.
كان   ــــنة  ولية للت ــــامل مت الشــــعف الفلســــهيغ هبدر   2014وأشــــار الرئيس  ل أ   ــــنة   - 22

د. وأكد زاي   الوع  ابلق ـــــــــااي والعقحمات الرئيســـــــــية ال  دول   و  ا ـــــــــتمرار عملية الســـــــــ م بشـــــــــتا جم 
جدظد بقو  أ  اللانة متمســتة  اما  حبا الدولتنيل وأعرب عل امتنانا الشــدظد للمشــاركة الدبلوما ــية  مل

 املذهلة مل جانف وزظر اارجية الوالايت املتحد  جو  كةي.
اا  م ئما  للمفاويـات وأ  وقد تلف  ل  يت أترار النزاش أ  تتصـرر  سـ ولية وأ  ايم منا - 23

دا  يت ق ــااي الويــت النوائ  وأ  تنو  االحت ل ا  ــرائيل  الذي ظشــما االنســحاب ا  ــرائيل  التام 
 ل  ا ال ول  القدم الشرقية.1967مل األراي  احملتلة منذ عام 

يهاينل ا ــــتمر وقال  نا علم الرلم مل  عوات اجملتمت الدوأ   ــــرائيا  ل وقف النشــــا  اال ــــت - 24
ــحواب  هبدم منازل  ــرقيةل مصـ ــفة الوربيةل  ا فيوا القدم الشـ ــتوتنات  عدل ظ نذر ابخلهر ال ال ـ ــيت املسـ تو ـ

ــهينيةل ال انتواك للما تني   ــا ر  األر  الفلســــــ ــهينيني ومصــــــ مل اتفاقية جنيف الرابعة.   53و   49الفلســــــ
 جراء لة قانوين. وال اخلتامل وكر وأيـــــــــــار    أي تدبة ظرم   ل تو ـــــــــــيت املســـــــــــتوتنات أو  جموا هو  

الرئيس يــــــــــرور  أ  تتذكر الدول األع ــــــــــاء ال األمم املتحد  املســــــــــ ولية اجلماعية عل القدمل ابلنار  ل 
 القرارات املتعاقحمة للامعية العامة وجملس األمل ال  تتناول هذه املسُلة.

وأعرب رمو  اهلحماشل وزظر األوقار والشــــــــ و  الدظنية وممثا  ولة فلســــــــهنيل عل امتنانا العميق  - 25
 تومــة تركيــا ولتمم املتحــد  ومنامــة امل  ر ا  ــــــــــــــ م ل لتنايم االجتمــاش ال الوقــ  الــذي ظتــذكر فيــا 

 .1948ال عام  “النتحمة”الشعف الفلسهيغ ال كا متا  األي الذي ظشعر با منذ 
وقال الوزظر اهلحماش أ  مراجعة التارظخ تعلرِّمنا أ  الفلســـــــــــهينيني قد أ ـــــــــــســـــــــــوا القدم قحما حواأ  - 26

ــفوا    5 000 ــنة بو ــــ ــ م” ــــ ــعوب و ول عدظد  ال القدمل “مدظنة الســــ . ومنذ ول  الوق ل مرت شــــ
املســــــــــــــلمني منوم  واحتلتوــا العــدظــد مل اجليوش. ومت ولــ ل فــ   الثــابــ  فيوــا هو وجو  الفلســــــــــــــهينينيل

 واملسيحيني علم حد  واء.
وقال    الفلســــــــــهينينيل مل  و  القدمل  ــــــــــيفقدو  )ر وم و ــــــــــحمف وجو هم. فالقدم جزء  - 27
ــابـــة الروىل جلميت  ال ــة  ثـ ــة. واملـــدظنـ ظتازأ مل الياا الـــدظغ للفلســــــــــــــهينينيل أاي  كـــانـــ  معتقـــداام الـــدظنيـ

والهاقة لت  ظســـتمروا ال ا يا . وقال الوزظر    الفلســـهينيني   الفلســـهينينيل وه  الروىل ال  أعهتوم ا يا 
 مل  و ا  يموتو ل مشةا   ل أ  الدولة الفلسهينية  تتو  بلدا  ميتا  مل  و  القدم.

ل فقال    املدظنة تعيو منذ ول  التارظخ ال حز  1967وأشــــار الوزظر  ل  ــــقو  القدم عام   - 28
  ظعانو  ال القدم واملناتق احمليهة هبا مل القمت والعدوا  بشتا ظوم ا ومعال . وأيار    الفلسهينيو 

لة أ  ول  ي ظ  رِّ هبم  ل الت ل  عل املدظنة أو منعوم مل الحمقاء. وقال  نا وفقا  للقانو  الدوأل  ـــــتاا 
الســيا     القدم أريــا  رتلة  ل أ  تعو  حر  و ل أ  ظســيجعوا الشــعف الفلســهيغل وهو الوحيد الذي لا

 .2012تشرظل الثاين/نوفمرب  29امل رخ  67/19علم املدظنة  وجف قرار اجلمعية العامة لتمم املتحد   
وأر ر قائ    نا لل ظتو  هناك  ـ م  و  االعيار ابلقدم عا ـمة لدولة فلسـهني. وعلم الرلم   - 29

دظد مل التنازالت امل ملة مل أجا الســـــــــ مل توا ـــــــــا   ـــــــــرائيا ال املقابا  نتار وجو  الشـــــــــعف  مل تقد  الع 

https://undocs.org/ar/A/RES/67/19
https://undocs.org/ar/A/RES/67/19
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الفلســــهيغ. وحف علم العاي أ  ظدرك أنا مل أجا واظة الســــ مل حف منت ا رب والق ــــاء علم أ ــــحماهبا. 
 .عاىن منوا وظتعني علم العاي أ  ظعور  الشعف الفلسهيغ علم وجا اال تعاال عل كا اآلالم ال  

وـقال الوزظر  ـنا ظنحمو  لتمم املتحـد  واجملتمت اـلدوأ اآل  أ  ظـقدرِّـما  عمـا  عملـيا  ملحـما ر  الســــــــــــــ م  - 30
ــار  العربيةل ا ــــــــتنا ا   ل حا الدولتنيل الذي قد ظصــــــــحم  مســــــــتعصــــــــيا  أو لة عمل  ال املســــــــتقحما. وأيـــــ

شـــــــــتلة ا قيقية ليســـــــــ   ظنيةل ولتنوا ق ـــــــــية الفلســـــــــهينيني ال  اربو  الداينة اليوو ظةل م كدا  أ  امل   
 احت ل. وااتتم قائ     القدم مدظنة   م للحمشرظة  عاء وحف أال تحمقم اايعة ل حت ل.

وألقم وزظر شــ و  القدم ال  ولة فلســهنيل عدل  ا ســيغل كلمة رئيســية. وقال    القدم هلا  - 31
. “ املدظنة ا دظثة الرهينة ”لة موجو )  اليوم ال هذه    تابت اال وظشار اليوا حبف وعاتفةل ومها مستا 

ل رفت اجليو ا  ــــــرائيل  العلم ا  ــــــرائيل  علم قمة املســــــاد األقصــــــمل مر ــــــ   ر ــــــالة 1967وال عام  
هلم. و ســـــل ا تل ي ت قحما الر ـــــالةل وأ ـــــر العاي العرة بقو  علم  زالة العلم ابلرلم   “مل ”مفا ها أنا  

 يا ال ول  اليوم.انتصار   رائ مل
ل ومثل  1993ووفقا  للوزظر ا ســـــــيغل فقد كان  املفاويـــــــات  ثابة م ـــــــيعة للوق  منذ عام   - 32

ادمة لســــــيا ــــــة   ــــــرائيا التو ــــــعية. لقد كان  ا رب  قليمية. وح رم الفلســــــهينيو  الحمعيدو  عل القدم 
نيل  ل ـما ظصــــــــــــــا  ل ا ق ال  اول امـلدظـنةل وحصـــــــــــــــل  عملـيات تر   ـاع  وفر ي للفلســــــــــــــهيني مل

 ل ال االفة للقانو  الدوأ.1967أ ر  منذ عام  600 000
وقال    اال ـــــــتعمار متوا ـــــــال و   املســـــــتوتنني ا  ـــــــرائيليني أتوا لتودظد وتر  الفلســـــــهينينيل  - 33

املســــــلمني منوم واملســــــيحيني علم حد  ــــــواء. كما   م ظود و  الهحميعة الداورافية للقدم مل أجا الق 
ــاء ــار أ  هناك  و    ف ــــ ــة. وأيــــ ــهيغ مودَّ  ابلتدمة   50  000اال هبم ال املدظنة املقد ــــ منزل فلســــ
ــيمـا األمم املتحـد   وجـف “عـدم االمتـثال للقـانو ”ـبذرظعـة   . وـقال  ـنا ظتعني علم اجملتمت اـلدوأل وال  ــــــــــــ

 عا الوزظر  ل الفصـــــــــا الســـــــــابت مل ميثاقوال أ  ظعما علم وقف تل  العملية اهلدامة و حا  حا ملزم. و 
 التداا الدوأل وال وخ علم   رائيال وفقا  للمعاظة الدوليةل مشد ا  علم أ  هناك حا للمشتلة.

ــو  ال القدم ال ظتمتعو   ي حقو  مدنية.  - 34 ــهينيني الذظل ظعيشــــ ــم الوزظر ظقول أ  الفلســــ وم ــــ
نما اتل لإل ـرائيليني السـفر  ل وأ م  وا توجووا  ل بلد آار ملد   ـحمت  ـنوات  ـيفقدو  حق العو  ل بي

أي متا  ألي مد  ظشــاهنو ا  و  أ  ظتو  لذل  أي عواقف علم ويــت  قامتوم. وأيــار أ  املمار ــة 
اـدرِّ  الوجو  الفلســــــــــــــهيغ ال القـدم. واهلـدر منوـا   “قـانو  ممتلتـات الوـائحمني”املشـــــــــــــــار اليوـا اب ــــــــــــــم 

 ذه القوانني أ  تنقَّ .اال تي ء علم أم ك األش ال الوائحمني. وظنحمو  هل هو
وقال الوزظر    تدمة األجزاء املتونة للقدم مســــــتمر علم أ ــــــام ظوم ل مما ظوة تحميعة املدظنةل  - 35

علم الرلم مل أ  منامة األمم املتحد  لليبية والعلم والثقافة  اليونســـــــتو( تعتربها مدظنة وات تراا  قاال 
وياها العواما اخلارجيةل مشةا   ل أنا لو أرا ت   رائيا حقا    ومود  . و عا اليونستو  ل القيام بدورها

. وااتتم كلمتا “أراحميا”الســـــ م ي تتل لتعما علم تقهيت أو ـــــال مدظنة القدم ودوظا فلســـــهني  ل  
موجوا  الشــــــــتر ل دا  األوروة علم النوج الذي ظتحمعا ال ما ظتعلق ابملنتاات املصــــــــنعة ال املســــــــتوتنات 

 يةل وقال    مدظنة القدم  توا ا التفاىل حىت ظتحقق الس م.اال رائيل
ــرفةل و ـــــف   - 36 ــ ر  املشـــ ــم املحمارك وقحمة الصـــ ــاد األقصـــ ــندو  اهلام   عمار املســـ وت  مدظر الصـــ

التي ينل ر ــالة ابلنيابة عل األمة لازي بل رمدل مســتشــار مل  األر   للشــ و  الدظنية والثقافية. وقال 
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لفلسهينيني لة القابلة للتصرر تتعر  اب تمرار للتوميو واالنتواك مل قحما االحت ل األمة    حقو  ا
ــرائيل   ــرائيل ل كما ظتالم ال العدظد مل قرارات األمم املتحد . ومل املوم   راك أ  العدوا  ا  ـــــــــــ ا  ـــــــــــ

علم الويـــــــــت ما ظتعلق هبذه ا قو  ظشـــــــــتا جزءا  مل اهو  أكرب ملنت  قامة  ولة فلســـــــــهينية وا بقاء   ال
الراهل. واـدر ا جراءات ا  ــــــــــــــرائيليـة ال القـدم  ل الق واقت ظوو ي مت العمـا علم تفتيـ  ترظقـة 

 ا يا  الفلسهينية.
ــار  - 37 ــة ال القدمل تقوم بدور هام. وأيــ ــ  علم األماكل املقد ــ ــفوا الو ــ وقال    األر  ل بو ــ

ــاكــا ا قيقيــة حــف أ  تعــا ل  ــا ال ولــ   تراا القــدم وتــدمة املنــازل وعنف  “اوظــد”قــائ      املشـــــــــــــ
ــهينينيل  ــال علم النحو الواجف لدعم حقو  الفلســــــ ــحمة وبناء جدار الفصــــــ ــرائيلية املتعصــــــ اجلماعات اال ــــــ

عرب عنوا املل  عحمد هللا الثاينل مل  األر  ل ا ل املناقشــة العامة للدور  الســابعة والســتني للامعية  كما
 .2012العامة ال عام 

ل  عـا املشـــــــــــــــاركو  “الهرظق  ل القـدم”األمة  نـا ال م  ر عقـد م ارا  ال عمـا  بعنوا   ووكر  - 38
وينُّف ويـت  ـيال ااتئة للتارظخ.   “التووظد”االدا  األوروة واألمم املتحد   ل النار بعناظة ال جوانف  

وم ـــــــم األمة ظقول    حق النقض للوالايت املتحد  هو  حد  العقحمات الرئيســـــــية ال  تعي  الســـــــ م 
وتشــات   ــرائيا علم اال ــت فار بقرارات األمم املتحد . وااتتم كلمتا معراب  عل اعتزام األر   مناشــد  

 جملس األمل االلتزام  س ولياتا.
  

 اجللسات العامة  -   اثلثا  
 اجللسة العامة األوىل -ألف   

 وضع القدس يف القانون الدويل  
الناام الدوأ للقدم واجلوو  ”تناول املتتلمو  ال اجللسـة العامة األول املوايـيت الفرعية التالية    - 39

. “ املتحد  بشــــــــُ  القدم قرارات األمم ”ا و  “األماكل املقد ــــــــة”ا و  “ال  تحمذهلا األمم املتحد  لتنفيذه
 وترأم الدور  األمني العام املساعد ملنامة التعاو  ا   م  لش و  القدم وفلسهنيل مسة بتر.

وأعرب رئيس اجلمعية الفلسـهينية األكا اية للشـ و  الدوليةل مودي ر. عحمد اهلا يل عل قلقا  - 40
وقال    الصـور  األكرب تعتس تقسـيما    القدم الذي ال  اظة لا.  “اوظد”و    “تسـولم  اال ـتعمار”مل  

ــما  و  ــرلة  ”ويزئة ويــــ ــحمة   “أ ــــ ــصــــــ  نســــ ــفة الوربيةل ال  دول   ل جمموعة كانتولتل حيىل ا صــــ لل ــــ
ال املائة فقخ مل األر  للفلســـــهينيني. وتســـــاءل عما اتل القيام با للتولف علم هذا التقســـــيم  ل  17

   واايا  جدار الفصا والعزلة.كانتولت والسماىل للحيا     تسة بشتا تحميع
وأيـــــــــــار  نا ال ظتف  القول    هذا لتج عل أفعال   ـــــــــــرائيا. فالســـــــــــ ال املهروىل هو ما  وا  - 41
ــيتم تنفيـــذ قرار جملس األمل التـــابت لتمم املتحـــد   مـــا امـــة وقرار اجلمعيـــة العـــ  (1967  242كـــا   ــــــــــــ

ــرائيا  ي منوما. وقال  نا ظنحمو  لتمم املتحد  أ  تعيد النار 2-   181 (ا وحىت اليومل ي تعير   ــــــــ
قرارااا وموقفوا بشـُ  مسـُلة القدم وأال تتتف  ابلتصـدي  قائق األمر الواقت فقخ. فاألر  واجملتمت  ال

وأر ر ظقول أ  مثة مســُلة اهة    مشــتَّتا ل وظنحمو  أ  تتو  هناك ترظقة لوقف تقســيم   ــرائيا للقدم.
ل الذي ظ زعم أنا ظقت ال ح   ـــلوا  ابلقدم الشـــرقيةل جبوار الحملد  “ا و  املقدم”أار  ه  أ ـــهور   

https://undocs.org/ar/S/RES/242%20(1967)
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. ومت ول ل فليس 2000القداة. وقد بدأت   ـــــرائيا ا شـــــار   ليا ا ل م  ر قمة كامف  ظفيد لعام  
 اات   مل جانف   رائيا.هناك ش ء مل هذا القحمياا وقال    الفتر  جمر  

 وقال    هناك حاليا  أربعة عنا ر رئيسية تشتا مسُلة القدم  - 42
ــة الواقعية   25ال  تعمـا أكثر مل   -  األمم املتحـد  •  ـــيا ــــــــــــ مل منامـااـا ووكـاالاـا ال  تـار الســــــــــــ

ــرائيلية بدال مل القانو  الدوأ. وهذا الويــــــــت ظ ــــــــعف موقف األمم املتحد  وقدراا علم  ا  ــــــ
 العما ال امليدا 

وه  ياهر آبرائوا بشــــتا جيد جدا  علم عد  جحمواتل لتنوا   -  املنامات ا  ــــ مية والعربية • 
 تفتقر  ل ا ياتيايات وايحة وا تاابة منسَّقة ياه الشعف الفلسهيغ

ل وال  1974وه  املمثا الشــرع  الوحيد للفلســهينيني منذ عام   -  منامة التحرظر الفلســهينية • 
ــية لائحمة  ــهينية الرئيســـ ــات الفلســـ ــســـ ــرظ  بدو  موام. فمعام امل  ـــ ــلو كشـــ تعما منذ اتفا  أو ـــ

القدمل وقد آ  األوا  أل  ظتو  للمنامة وجو  مســـــتمر و اهر ومشـــــروش ال املدظنة بدعم  عل
 اجملتمت الدوأ مل

 الذي  حقتا  قافة اخلور والتقسيم ا  رائيلية. - اجملتمت املدين الفلسهيغ • 
وااتتم الرئيس ها ي كلمتا بقولا    ا را   الســــيا ــــية يــــرورظة لتوية الســــيا ــــات واملمار ــــات  - 43

اال ــرائيلية اهلا فة  ل تفتي  اجملتمت الفلســهيغ وتقســيما. وتتمتت   ــرائيا ابلســيهر  والســلهةا وقد حا  
ارات األمم املتحد  امللزمة. وااتتم مقيحا  أ  ظنشـــم اجملتمت الدوأ مفويـــية للقدم الوق  جلعلوا تهحمق قر 

 وأ  تقوم جامعة الدول العربية ابملثا.
وقال كحمة األ ـــــــاقفة أنهونيو فرانتول املندوب الر ـــــــوأ الســـــــابق للقدم وفلســـــــهنيل    مســـــــُلة   - 44

ــ  الر ـــوأ ــميم اهتمامات التر ـ ــار  القدم كان  علم الدوام مل  ـ ل وأ ا مل أهم أولوايتا الدولية. وأيـ
   السحمف واي   فالقدم ه  املدظنة املقد ة ابلنسحمة لت اي  التوحيدظة الث  ةل ولذل  فو  تتمتت بقيمة  

 .فرظد  ليس فقخ ابلنسحمة للمنهقةل ولتل أظ ا  ابلنسحمة للعاي   رهل أل ا ت م أهم األماكل املقد ة
ار  ه  أ  هناك شــعحمني ظزعم كا منوما أ  املدظنة ملتا وظرظد أ  تتو  ومثة حقيقة أ ــا ــية أ - 45

ـــيا ــــــــــــــ  أكربل و   كـا  ـلا العـدـظد مل اجلواـنف األا قـية  عـا ــــــــــــــمـتا. وهـذا اجلـاـنف الـثاين وو تـابت  ــــــــــــ
ا سا ة. وال حني ظ كد التر   الر وأ عدم ااتصا ا ال املسائا السيا ية الحمحتةل مل قحميا النزاعات 

ني الحملــدا ل فــ نــا ظ كــد علم حقــا وواجحمــا ال تــذكة األترار اباللتزام حبــا اخل فــات بهرظقــة ا قليميــة ب
  لميةل وفق ا ملحما ئ العدل وا نصار ال ا تار القانوين الدوأ.

ــر. فقد  عا  - 46 ــوأ  ائم ا اهتمام رد  ومحماشـ ــ  الر ـ وال ما ظتعلق ابلحمعد الدظغ للقدمل ف   للتر ـ
ا  ا  ل يــــــــــــــرور  االلتزام اـلدوأ حبمـاظة الحـماابوات  ائمـ   ل وـاـظة هوـظة الـقدم و أبوا علم توجـيا االنتحـماه  ائمـ 

الهابت الفرظد واملقدم للمدظنة. وظرلف التر ـــــــــــــ  الر ـــــــــــــوأ ال ا فاج علم الهابت املتفر  ألقدم أجزاء 
اء أ ا ملٌ  لا القدمل وه  األماكل املقد ـــــــــــةل حبيىل ال اتل ألي مل أترار النزاش ال املســـــــــــتقحما ا ع

 و  لةهل أل ا جزء مل الياا العامل . وابلنسـحمة للتر ـ  الر ـوأل ف   األماكل املقد ـة ليسـ  متاحف 
ــاام اخلةظة ال   ــســــــ ــائحنيل با ه  أماكل ظعيو فيوا امل منو  بني لةهم مت  قافتوم وم  ــــــ أو آاثر ا للســــــ

 حف ا فاج علم قد يتوا  ل األبد.
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أل ـاقفة  نا مل أجا واظة األبعا  الدظنية وا نسـانية للقدم مل أي تارئ  ـيا ـ ل وقال كحمة ا - 47
ف   الهابت التار   واملا ي والدظغ لتماكل املقد ـةل وكذل  حرظة الو ـول  ليوا للسـتا  وا ااس علم 

ل ناام حد  ـــواءل  ـــواء احملليني أو مل أجزاء أار  مل العايل ه  أمور ال اتل يـــما ا  ـــو  مل ا 
ــامل الدوأ هلذا الناام  ــا ــــــ  اال تتفلا يــــــمالت  ولية. واتل أ  تتو  األمم املتحد  ه  ال ــــ أ ــــ
ــاقفة  ل أنا لل ظتو  هناك  ـــ م  ائم ال القدم  ل أ  تتعلم  يت  ــار كحمة األ ـ ــا ـــ  اخلال. وأشـ األ ـ

اتاما ل  ـــــــرىل أ  الحمااب فرانســـــــيسل األترار املعنية االعيار هبوظة املدظنة الفرظد  ور ـــــــالتوا واحياموما. و 
ا ل رحلة رمسية مقحملة  ل املنهقةل  ــيزور القدم حام  معا ر ــالة أمال و ــور ظدعم وظشــات اجلوو  

 ا الية الرامية  ل دقيق الس م واملصا ة.
ــهينيةل    القدم بشـــــــتا  - 48 ــيخ رمد أود حســـــــنيل املف  العام للقدم والداير الفلســـــ وقال الشـــــ

فلســــــهني بشــــــتا عام ق ــــــيتا  اما  العاي العرة وا  ــــــ م  وكذل  العاي   ــــــره. والقدم هلا اال و 
 متانة اا ةل وه  مدظنة مقد ة هبا اثلىل أهم مساد ال العاي و ثا موقع ا موم ا للحج.

ــرائيلية واحملاوالت   - 49 م تابعوا. ومنذ األاي   “لتووظد”وقد تعريـــ  املدظنة للعدظد مل اهلامات ا  ـ
ــرائيا هبدم   1967األول مل حرب عام   ــهينيةل  ا ال ول  القدمل قام    ــــــــــ واحت ل األر  الفلســــــــــ

ــيمـا حـار  املوـارـبة ال الحملـد  القـداـة و يت  ــــــــــــــحـما الو ــــــــــــــول  وـتدمة العـدـظد مل جواـنف املـدظـنةل وال  ــــــــــــ
 املساد األقصم.  ل

ل  ــيا ــة األمر الواقت والتثة و اول ا  ــرائيليو  اميو الفلســهينيني وتمس هوظتوم مل ا  - 50
مل التدابة. فعلم  ــــــحميا املثالل أحاتوا املســــــاد األقصــــــم ابملســــــتوتنات وحاولوا الت لإل مل الســــــتا  
الفلســــــــــــــهينيني ال الحملـد  القـداـة. كمـا أ  الســــــــــــــلهـات ا  ــــــــــــــرائيليـة تقوم  عمـال ا فرل وحفر األنفـا  

ــاحـــة ا رم موق 60املســــــــــــــاـــد وحولـــا. ودـــدرا املف  عل حواأ  دـــ  ت حفر ال املنهقـــة احمليهـــة بســــــــــــــ
 الشرظف. القد  

وم ـــــــــــم املف  قائ      الوارات ا  ـــــــــــرائيلية علم ا رم الشـــــــــــرظف متترر ل حيىل بلال جمموعوا  - 51
لار  ا ل الشــور املايــ ل  ا ال ول  راوالت قام هبا  ــيا ــيو    ــرائيليو  مثا ع ــو التنيســ   35

يولِّل ووزظر السياحة ا  رائيل  عوزي النداو. وع و  علم ول ل فقد حاول ولئف رئيس الربملا  موشيا ف
املســــتوتنو  ا  ــــرائيليو   لواء الويــــت الدظغ للمســــاد األقصــــمل الذي ظداا يــــمل والظة األر   وه  
الو ـ  ا اأ علم األماكل املقد ـةل وأبدوا رلحمتوم ال ا ـتحمدال ول  بو ـ    ـرائيل . كما ها وا م ار ا 

 رم املساد األقصم وكذل  املصلني الذظل أتوا للص    ااا املساد.حا
وو ــف هدم املنازل  نا جانف آار وايــ  لتيفية منت الفلســهينيني مل ا فاج علم أرايــيوم  - 52

ــحم  جمر  ويـــــــت  ــهينية لتصـــــ ــرائيليو  علم ااتزال املواتنة الفلســـــ و  ار  املحماين ال هذه املناتق. وظعما ا  ـــــ
ــا ر  هوظتوم. وااتتم قــــائ     الفلســــــــــــــهينيني لة رميني للمقيمني ال  القــــدمل  ــــا ظعغ فعليــــا  مصـــــــــــــــ

اهلامات ا  ــرائيليةل ال  أيــرت حىت  قابر املســلمني. وال اخلتامل  عا املف   يت الدول ا  ــ مية  مل
املسـتو  السـيا ـ    والعربيةل وكذل   يت الدول األع ـاء ال األمم املتحد ل  ل واظة القدم وترا وا علم

 والدظغ والتار  .
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وددا و ــف  التي ينل مدظر الصــندو  اهلام   عمار املســاد األقصــم املحمارك وقحمة الصــ ر   - 53
املشـرفةل عل الويـت القانوين وقدم أمثلة رد   علم االنتواكات ا  ـرائيلية اهلا فة  ل توية الويـت الراهل 

 واملناتق احمليهة با.ال القدم وا رم القد   الشرظف 
وقال الســــيد التي ين    الويــــت القانوين للقدم هو ويــــت مدظنة رتلةل مت كو   يت القرارات  - 54

ا. وال ما ظتعلق حبالة األماكل املقد ـة واملناتق احمليهة هبال ف   املدظنة  واملقررات املعنية معروفة ومو قة جيد 
ــيم  ل  “اوظد”تعاين مل عملية   ــيم أحياء رد  ل ل ومل عمليات ا ا ء والهر  والتقســـــ كانتولت وتقســـــ

وكذل  مل راولة تقســـــيم املســـــاد األقصـــــم نفســـــا. وال  تار ا دظىل عل هدم املنازلل ا ل األشـــــور 
عملية  14  000منزال ل وهو رقم اتل  يافتا  ل    234ل مت هدم حواأ  2014اخلمسة األول مل عام  

تنو  ال القدمل منوم حواأ شــــــ إل ظـســـــ   900  000. وكا  هناك حواأ  1967هدم    منذ عام  
ل كا  بناء جدار الفصــــا 2010و    2008مل املقد ــــيني العرب. ومت ول ل فحمني عام     300  000

ش إل آارظل علم االاتيار   100  000ش إل علم الذهاب  ل املنفم وأرلم    100  000قد أجرب  
 بني ا قامة  ااا املدظنة أو اارجوا.

حد  ا ــــــــــــتيهانية منذ اجلولة األاة  مل املفاويــــــــــــاتل ال  و   50  000وقد مت بناء ما جمموعا   - 55
وحد  حول املســــــــــاد األقصــــــــــمل لهي  عل حار    119ل  ا ال ول   2013 وز/ظوليا    29بدأت ال  

اليوو  ال الحملـد  القـداـة. وقـد تعر  املســــــــــــــاـد األقصــــــــــــــم ل قتحـام بشــــــــــــــتـا منتام مل جـانـف اجلنو  
ل املســـــادل مما أ   ال بعض األحيا   ل وقوش اشـــــتحماكات. ا  ـــــرائيلينيل منعوا املصـــــلني مل الو ـــــول  

 واملساد األقصم هو املتا  األكثر ا توداف ا ال القدم ال الوق  ا اأ.
واملسـاد لا أمهية حامسة وهو علم  رجة كحمة  مل ا سـا ـيةل ليس فقخ ألنا أحد املواقت الث  ة  - 56

ا أل   يت   مدر ـــــة   42مســــــاد و   101ممتلتات الوقف مرتحمهة با   األقدم ال ا  ــــــ مل ولتل أظ ــــــ 
مِّل  أ حمح    3  000وقفا  مل أوقار العائ تل تشما    50كنيسة. وهناك أظ  ا    100وقف وحواأ  

مود   اآل  واتل أ  تصا رها السلهات ا  رائيلية. وال الحملد  القداةل أقام  الحملدظة ا  رائيلية شحمتة 
م الشرقية مل أجا اال تي ء علم املزظد مل األراي . وال بعض األحيا ل ال القد  “ا دائق العامة”مل  

 تشة السلهات أظ  ا  ل ا رم القد   الشرظف كمتنزه عامل وليس كمتا  مقدم.
ــرظفل كما جر   ت ش األمم املتحد  عليال  - 57 ــ  الشــــــــــ ــمل التعرظف الرمس  للحرم القد ــــــــــ وظت ــــــــــ

بئرا  و ــــــــورحا . ولتل   42 واا  د  األر ل ت ــــــــم    60ألر  و ميا  مربعا  فو  ا  111 واا  و   144
التعرظف ا  ــــــــرائيل  ي ظت ــــــــمل  ــــــــو  املتانني املقد ــــــــنيل معتربا  أ ما اهليت   الوحيدا  اللذا  بنامها 

ائفة املسـلمو . وظ نار  ل املناتق احمليهة ابملقد ـات علم أ ا بقااي للمعحمدل مما ظشـة  ل الرواظة اليوو ظة الز 
واخلهة . ومل األاهار األار  ال  ظتعر  هلا املســــــــاد األقصــــــــم األنفا  ال  ح فرت حولا علم مدار 
السـتني عام ا املايـية. ومل امل كد  اما  أ  بع ـوا قد اايق  جدرا  املسـاد. وحىت اآل ل ال ظعرر أحد 

 أظل تنتو  تل  األنفا .
ة ت م ال السابق حواأ أربت مدارم وحواأ    ة مساجدل وكان  حار  املواربة ال املدظنة القدا - 58

ا ومت ولـ ل فقـد 1967وكـذلـ  عـائ ت مرموقـة تعيو هنـاك. ومت تـدمةهـا ابلتـامـا ا ل حرب عـام 
وويــــــــــــــت ا ـائخ الورةل   1967. وابلعو    ل ـما قحـما عـام 2004ـبدأ هـدم ـما تحمقم مل بوابتوـا ال عـام  
ــا وات مر     ة أمت ــا اآل  حواأ    22ار وتولا  فقد كا  عريـــــــــ مي ا وتولا   90مي ا. لة أنا ظحملال عريـــــــــ

ل كان  هناك ق ـــــــــية قانونية 1933 ل    1929ميل وظتم تو ـــــــــيعا ظوم ا بعد ظوم. وال الفي  مل   100
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معرويـــــــــــــــة علم جلـنة عينتوـا حتومـة اململتـة املتحـد ل الصـــــــــــــــ   ل أ  منهقـة ا ـائخ الورة ه  مـل  
 منفصلة عنا.للمساد األقصم وليس  

ــاء التنيســــــ   - 59 ــيد التي ين أ  أع ــــ ــرىل الســــ ــيم املســــــاد األقصــــــمل  ــــ وال ما ظتعلق خبهر تقســــ
وا ااامات ظشــــــاعو  املتهرفني ا  ــــــرائيليني ال كثة مل األحيا  علم اقتحام املســــــاد وراولة الصـــــ   

 ــية لليوظج لســر  ظوو ي فيال وابلتاأ توية ويــت األماكل املقد ــة. كما جر   عدا  وتنفيذ و ت مدر 
حب  ال ما ظتعلق اب رم القد ــ  الشــرظف وتهحميت فتر  أ  املســاد األقصــم  ــي ودم ظوما  ما و ــيعا  بناء 

ــرائيليني ابلتاول 2012كانو  الثاين/ظناظر    1اهليتا. وال   ــرائيلية للانو  ا  ــــــــــ ل مسح  ا تومة ا  ــــــــــ
جندي بشـــتا منتام ومعوم   100 ل    60اوىل بني املســـاد. ومنذ ول  ا ني  اا  ل اجملمت ما ظي  ال

أ ــــلحتوم بهرظقة ا ــــتفزازظة للواظة. واب يــــافة  ل ول ل ف   اجلنو  ا  ــــرائيليني حاليا   حمســــو  املصــــلني 
 املسلمني  ااا املساد بينما ظسمحو  للمتهرفني اليوو  بزاير  ا رم القد   الشرظف.

ــرائيل  وايـــ  حملو ا - 60 ــوُّر   ـ الحملد    “اوظد”ملســـاد األقصـــم و عا   بناء اهليتا وتعزظز  وهناك تصـ
القداة مل ا ل دوظا املسـاجد  ل معابد و زالة اخلزر العثماين وكذل  الرموز العربية األار  ومصـا ر  
ــا  هـدـفا  هلامـات منتامـة. وااتتم  املـقابر ا  ــــــــــــــ مـية ودوظلوـا  ل مـقابر ظوو ـظة. ولـدت التـنائس أظ ــــــــــــ

ــيـد ابلقول    مـا و كر هو جمر  بعض ا قـائقل وأ  مـا تعـانيـا القـدم ال الواقت ليس معروفـا   كي ين الســــــــــــ
 اتلف أ اء العاي. ال

ــاكر أوزكا  تورون رل يربتا ال العيو  - 61 ــهنيل شـ ــابق واألول لد   ولة فلسـ ــفة تركيا السـ ــر   ـ و ـ
ــنواتل شـــــــــود ا هلا تقرظحما   يت اجلو  ال انف لة القانونية ل حت ل. وعلم القدم ملا ظقرب مل أربت  ـــــــ

الرلم مل العشــــــرات مل القرارات ال  اختذها اجملتمت الدوأل ال ظزال االحت ل مســــــتمرا  بتا   لا القا ة 
 علم حيا  الفلسهينينيل املسيحيني واملسلمني الذظل ظعيشو  ال مدظنة القدم.

هينيني مل االيــه ش بواجحماام واال ــتي ء فنقا  التفتيو وهدم املنازل ومنت الســيا ــيني الفلســ  - 62
علم ممتلتات املقد ـــيني بقرارات احملاكم بناء  علم واثئق مزور ل واعتقال واحتااز ممثل  اجمللس التشـــرظع  

علم األماكل املقد ــــــــةل وتدمة املقابر وتشــــــــوظا شــــــــواهد القحمورل   “تدفيت الثمل”الفلســــــــهيغ وهامات  
ات ا نســــانية للمقد ــــينيل  ا ال ول  عد   ــــيارات ا  ــــعارل ورفض والقيو  املفرويــــة علم االحتياج

ــرائيل  ال املدارم  ــهينيني وفر  منوج   ـــــــ ــية جدظد  لتتفال الفلســـــــ ــاء حارات  را ـــــــ الســـــــــماىل  نشـــــــ
الفلسـهينيةل ما ه   ال بعض مل أشـتال امل ـاظقات ال  تقوم هبا السـلهات ا  ـرائيلية أمام أعني اجملتمت 

 لدبلوما ينيل الذظل ظحملوو  عوا موم بتا ش ء تقرظحم ا.الدوأ وممثليا ا
م القدمل ظفر   - 63 ــرِّ ــار الســـفة  ل أ  جدار الفصـــال الذي أقيم بشـــتا لة قانوين والذي ظقسـ وأشـ

بني العائ ت. كما اإل ابلذكر  لة أمور منوا منت األنشهة ال جامعة القدمل وا ل   املستمر لحمي  
ظونية املولقة علم مدار الســاعة توال أايم األ ــحموش لتحياء ا  ــ مية واملســيحية ال الشــر ل واملراقحمة التليفز 

ــيحيني ا ل مواكف عيد الفصـــــ  وترحيا العائ ت. وتشـــــتا  ــيني املســـ ــاظقة املقد ـــ الحملد  القداةل وم ـــ
ائيلية مل معاهد  الســــ م ا  ــــر   9 جراءات يدظد تصــــارظ  ا قامة عائق ا آار للمقد ــــيني. ووفق ا للما    

ــم  1994األر نية لعام   ــتسـ ل ف   الدور اخلال لتر   معير باا ومت ول ل ال ظ عرر  ل أي مد   ـ
  ـــرائيا لتر   ابلقيام هبذا الدور اخلال. وظداا املســـتوتنو  ا  ـــرائيليو  تقرظحم ا كا ظومل برفقة الشـــرتة 

ندما ظقاوم املســــــلمو  الذظل ظصــــــلو  ا  ــــــرائيليةل  ل ا رم القد ــــــ  الشــــــرظف أل اء الهقوم والوناء. وع
ــال املهات  والواز  ــتوتننيل ف  م ظواجوو  ر و  أفعال مفرتةل  ا ال ول  الر ـــ  ااا اجملمت وجو  املســـ
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ــلهة القائمة ابالحت ل تدع  حقوا  ــيا للدموشل  ا ظتعار  مت القانو  الدوأ حىت لو كان  الســـــــــ املســـــــــ
 الدفاش عل نفسوا. ال

ىل هو ما  وا كا  احملتا ظرظد بصــــــــــــــد  حا الدولتني أم ال. وتاملا أ  شــــــــــــــركاء والســــــــــــــ ال املهرو  - 64
ــة وجو   ــرائيلية قد نفوا بشــــتا فر ي  متانية حا الدولتنيل ف   فر ــ االئت ر الرئيســــ  ال ا تومة ا  ــ

ل 2006 ولة فلســهني  ــتتو  يــئيلة. وال أعقاب االنت اابت التشــرظعية الفلســهينية ال  جرت ال عام  
للانة الرابعية جمموعة مل املحما ئل تشـما عد  أمور مل بينوا االعيار   ـرائيا. و ـرىل العدظد ويـع  ا

مل الدبلوما ــــــيني  ــــــرا  أنا مل العحمىل مل مناور القانو  الدوأ أ  ظ هلف مل حزب  ــــــيا ــــــ  االعيار 
 جلانحمني. بدولة. وال حف ا ت دام هذا كشر  مسحمق ما ي ظتم تهحميقا علم  يت األترار مل ك  ا

وكـاـن  تركـيا مل الحملـدا  الراـئد  ال  عم الفلســــــــــــــهينيني ال حقوم ال تلـف رفت مســــــــــــــتو  مركز  - 65
. والســـــــحمف ال ول  هو أ   يت اجلوو  الو ـــــــاتة ال  ب ذل  2012فلســـــــهني ال األمم املتحد  ال عام  

اقت. وأ   من  حىت ول  ا ني قد ابءت ابلفشــــــــــــال بينما وا ــــــــــــا االحت ل زاي   وجو ه علم أر  الو 
ــفة املراقف  ل  حداا توية ال قواعد اللعحمةل وهو األمر الذي اتل  ــو هلا  ـ ــهني مركز  ولة لة ع ـ فلسـ
م حاتـــا مل ا ل اجلوو  ال  قـــا اـــا الوالايت املتحـــد  ال اآلونـــة األاة  واملحمـــا ئ التوجيويـــة ل دـــا  

لية العاملة ال املســــتوتنات. واب يــــافة  ل ول ل األوروة ال   نت  وظا امل  ــــســــات والشــــركات ا  ــــرائي
ــُ ا أ  ت ســــــــــوم ال نيا الشــــــــــعف  ف   الوحد  الفلســــــــــهينيةل ال  تتمرِّلوا االنت اابت الداقراتيةل مل شــــــــ

 الفلسهيغ حرظتا.
ــائا اهلار ل    العدظد مل اخلهف  - 66 ــة ال  تل  ول ل قال  نور علوا ل ممثلرِّة ولة ر ـ وال املناقشـ

ــرائيا ال القدم. وأكدت أ  ما حري ال فلســـهني هو ألقي  ب ــُ  األنشـــهة التثة  ال  ت ـــهلت هبا   ـ شـ
ــانية ظتم التعر  هلا  ــية لة  نســ ــتوتنات ونقا  تفتيو وتدمة و رور معيشــ ــوأ مل ا ربا فوناك مســ أ ــ

ك حاجة ظوميا . وأشـارت  ل أ  ال ـوء ظ سـلخ علم املشـت ت ال القدم ال كثة مل األحيا ل ولتل هنا
  ل اهخ وحلولا وجمر  الدعم لة كار.

وقال رئيس اجلمعية الفلسهينية األكا اية للش و  الدوليةل مودي عحمد اهلا يل    األزمة ا الية  - 67
هلا مســـــتوايت عدظد ل وتت ـــــمل ا الة واملســـــائا ال   ـــــرائيا وفلســـــهنيل ف ـــــ  عل العدظد مل الرواايت 

لة. أما املســــــــتو  األول فوو أال نقت ال فخ الرواظة اليوو ظة الصــــــــويونية ال  املتناق ــــــــة املهروحة علم الهاو 
تزعزش أ ــــس التارظخ وا قائق وتدمرِّرها وأ  نويــــ  الرواظة العربية املســــلمة واملســــيحية. واملســــتو  الثاين هو 

ــيخ الوع  العام اب قائق واألرقام واملعلومات الدقيقة عل القدم. ُنا أ  ظحمق  وهذا مل ـشــــ   النااىل ال تر ـــ
مســــــُلة القدم حايــــــر  ال وجدا  العاي. وأيــــــار أ  األمم املتحد  وجامعة الدول العربية ومنامة امل  ر 
ا  ـ م  ظنحمو  أ  تتو   اهر  للعيا  وحايـر  ال املدظنةل وظنحمو  أال  تثا للقواعد والسـيهر  ا  ـرائيلية 

 القائمة حبتم األمر الواقت.
فوالل املمثـا الـدائم لنـاميحميـا لـد  األمم املتحـد  ولئـف رئيس اللانـةل    هنـاك وقـال فيلفر   .  ا - 68

مل ال ظســــــــــــــمت  حنــة الفلســــــــــــــهينيني  ال مل ا ل االجتمــاعــات أو عل ترظق تقــارظر املقررظل واملمثلني 
هنيل لة أ  العدظد مل ه الء النام ال ظفومو  حقا  ما  دا ال فلس  واملحمعو ني اخلا ني لتمم املتحد .

ــهينيني ممل  ــرها وفد مل م ظدي الفلسـ ــوه. وحىل علم عقد املزظد مل االجتماعات ال    ـ أل م ي ظعاظشـ
ــا  علم الفلســــــــهينيني بتنايم  ــار لئف الرئيس أظ ــــــ ــا  الفلســــــــهينية. وأشــــــ ــية واملُ ــــــ اتنوم أ  ظحمينوا الق ــــــ
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نية الحمشـــــــر. وااتتم ك ما اجتماعات وزايرات  ل العوا ـــــــم ال شـــــــىت أ اء العاي مل أجا مناشـــــــد   نســـــــا
 اب ىل علم بذل املزظد مل اجلوو ل وال  يما ال عام الت امل ا اأ.

وقال السـيد عحمد اهلا ي    الوق  قد حا  لف ـ  االنتواكات ا  ـرائيلية  قو  ا نسـا  وبناء  - 69
ــلع ــااا وجامعااا و ـــ ــســـ ــياتيايات الرامية  ل مقاتعة م  ـــ ــُ  اال ـــ وا وع قااا وعزل توافق ال اآلراء بشـــ

  ــــــــرائيا. وأكد أظ ــــــــا  أمهية أ  تقوم الحملدا  ال   ــــــــوت  لصــــــــاو رفت مركز فلســــــــهني ال األمم املتحد  
بلدا  بي ة هذا التصـــــــــــوظ   ل اعيار كاما علم أر  الواقت. وقال املمثا عل  ـــــــــــفار    132وعد ها  

أمهية القدم وزاير  املدظنةل وحىل  ولة فلســـــــــهني ال أنقر ل فا ي ر. حســـــــــيغل    اجلميت متفقو  علم  
 عقد اجتماش مثا هذا ال املدظنة ال العام املقحما. علم
وقال مدظر الصـــــندو  اهلام   عمار املســـــاد األقصـــــم املحمارك وقحمة الصـــــ ر  املشـــــرفةل و ـــــف   - 70

يت العرو  التي ينل    اجللســـــــة العامة ركزت علم اجلوانف امل ملة ال القدم وا الة اخلهة . وأكد أ   
ــرور  أ  األترار امل تلفة ال تحمذل جوو ا  تيحمة  ــاوظة وبيَّن  ا قيقة.  ال أ  ول  ال ظعغ ابل ـ كان  مُ ـ
علم أر  الواقت. ومثـة حـاجـة  ل  حـا  واقياىل حلول أكرب ترم   ل   ـاء االحت ل. وأكـد علم ا ـاجـة 

ل وهذه ه  مســـــــ ولية الدول األع ـــــــاء  ل أ وات ملمار ـــــــة ال ـــــــوخل وال  ـــــــيما مل جانف جملس األمل
 األمم املتحد . ال
 

 اجللسة العامة الثانية -ابء  
 الوضع احلايل يف القدس  

ــة العـامـة الثـانيـة املوايــــــــــــــيت الفرعيـة التـاليـة    - 71 التـدابة ال  تت ـذهـا ”تنـاول املتحـد و  ال اجللســـــــــــــ
. وترأم اجللســة “املســائا االجتماعية واالقتصــا ظة”ا و  “مصــا ر  األرايــ  واملســتوتنات”ا و “  ــرائيا

 املمثا الدائم ألفوانستا  لد  األمم املتحد  ال نيوظورك ولئف رئيس اللانةل  اهر )نني.
القدمل جا    ــــــحقل    القدم ه  ب ر  الصـــــراش  -  وقال املدظر العام ملعود األحباا التهحميقية - 72

ظد ال املســــيحية وا  ــــ م واليوو ظة كا  ظنحمو  أ  ظتو  نعمة وأكد أ  ويــــعوا الفر   ال الشــــر  األو ــــخ.
مل شـُ ا التحفيز علم تعزظز السـ م. بيد أ ا دول   ل لعنة بسـحمف  ج اللعحمة وات احملصـلة الصـفرظة الذي  

حـيا  ال الـقدم الوربـية مل  ــــــــــــــتـا ـا اـلذظل أ جربوا علم    37ل مت  ا ء  1967تتحمـعا   ــــــــــــــرائـيا. فف  عـام  
ال    “نزش اهلوظة الفلســـهينية ”  ل القدم الشـــرقية وبي   م ورام هللا. واعتمدت   ـــرائيا ا ـــياتياية   املوا ر  

ــرائيال ويميد  تقوم علم فصـــــــــــا القدم عل بقية األر  الفلســـــــــــهينية احملتلةل و ع  ا جزءا  ملحقا    ـــــــــ
ر  األرايــ  الفلســهينيةل تســايا األرايــ ل وتشــييد املســتوتناتل وبناء الهر  خلدمة املســتوتننيل ومصــا 

وتمس األمساء الثقافية والتار ية الفلســــــــــهينيةل  ل جانف فر  يــــــــــرائف ابهاةل وتوفة تعليم يــــــــــعيف 
 املستو ل واال تمرار ال اال تي ء علم األراي .

وقال الســــــــــيد   ــــــــــحق      ــــــــــرائيا بدأت ال تمس معاي رافاة القدمل ال  كان  وات ظوم  - 73
املنهقةل وأعلن  مل جانف واحد حدو  مدظنة القدم. وقد قســــــم اخ  اهلدنة املدظنة بني األكثر أمهية ال  

ل وا ـل    ـرائيا 1967ل وال عام  1949 واا ( ال عام    15  595 واا ( والورب    3  825الشـر   
زاي   مســــــاحات القدم الوربيةل وا ــــــتول  أظ ــــــا  علم أرا   مل بي   م لتو ــــــيت نها  ا دو  الحملدظة 

  واا . 124 574  ل
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ــرائيلية   - 74 ــتوتنات ا  ـــــــ ــت نها  املســـــــ ــننيل اتســـــــ ــاحة األحياء   367وعلم مرر الســـــــ ــعف مســـــــ يـــــــ
ل ال  تزامنــ  مت 2014آوار/مـارم  31 ل   2013 وز/ظوليــا   31الفلســــــــــــــهينيــة. وا ل الفي  مل 

ــهينية وحد  ال األر  الف  17  388اجلولة األاة  مل املفاويـــــــاتل ت رح  اهخ وعهاءات لحمناء   لســـــ
ــعار املعدل املهلوب للنمو الهحميع . ومل ا ل  ــتة أيــ ــتوتنات ظتااوز بســ ــييد املســ احملتلة. وأكد أ  تشــ

خ   ــرائيا ا قائق علم أر  الواقت. وأشــار  ل أ    ــرائيا بدأت أظ ــا  ال ا ــت دام  اتحماش هذا  النوجل تر ــرِّ
ــا  ــا ر  األرايـــ  الفلســـهينيةل وشـــرع  فاُ  ال مصـ ــراء ال  تقت علم  الحميئة ورظعة ملصـ  ر  معام املناتق اخل ـ

 “نزش اهلوظة الفلســـهينية ” . وه  حدائق توراتية أ نشـــئ  ال القدم ملوا ـــلة  “ ا و  املقدم ” ظحمدو حول   ما 
عل املدظنة. واب يـــافة  ل ول ل تعما   ـــرائيا علم ربخ  يت املســـتوتنات بحمع ـــوا الحمعض وبناء جدار 

ــا لعزل القدم عل بي   مل وحا ــيت نها  ا دو  الحملدظة للقدم مر  أار  مل ا ل الفصـــــــ ول  تو ـــــــ
. ومل املقرر ابلفعا “بِّســــــــوات زئيف”  ل و“معاليا أ وميم” ل و“لوش عتصــــــــيو ”  راس مســــــــتوتنات  

 .2020وحد  ا تيهانية حبلول عام  50 000تشييد أكثر مل 
وحرب الفلســــهينيو    “ظةمســــتو عات بشــــر ”وأشــــار  ل أ  املناتق الرظفية الفلســــهينية تتحول  ل   - 75

املقد يو  علم العيو اارس ا دو  الحملدظة. و دا تشرظد عرق  مت تهور جدار الفصا وزاي   عمليات 
ل تســعم الســلهات الحملدظة  ل افض 2008ووفقا  خلهة القدم لعام    هدم املنازل اململوكة للفلســهينيني.

ر النصــــــــــفل مما  د مل املناتق ال  ظ ســــــــــم  هلم ابلحمناء فيوا. وظقوم اوجو  الفلســــــــــهينيني ال القدم  قد
حبيىل ال ظقتصــر علم الســتل فحســفل با ظشــما   “الفصــا العنصــري”ا  ــرائيليو  بتو ــيت نها  ناام  

ــا ظةل ال تنفق بلدظة القدم  ــــــــو    ــا  الرعاظة الصــــــــحية والتعليم. ومل الناحية االقتصــــــ ال املائة مل   2أظ ــــــ
ال املائة مل ال ــــرائف الحملدظةل  ال أ م   27الحمىن التحتية الفلســــهينية. وظدفت الفلســــهينيو   ميزانيتوا لدعم 
ال املائة مل اخلدمات الحملدظة. وظتمتت املستوتنو  الذظل ظنتقلو   ل القدم  عفاء مل   5ال ظتلقو   و   

ظسـد و  معدالت   يـرائف ا  ـتا ( ملد   س  ـنوات. وبعد انق ـاء هذه املد ل  “ال ـرائف الحملدظة”
اف ــــــةل وهو امتياز ال ان   ال للمســــــتوتنني وال  صــــــا عليا الفلســــــهينيو  علم ا ت  . وظحملال معدل 

 ال املائة. 77الفقر بني الفلسهينيني حواأ 
ــيا    - 76 ــائر العرب واملســــلمني واملســــيحيني ال ظنحمو  هلم أ  ظقحملوا أبدا  بســ وقال    الفلســــهينيني و ــ

وقد تف ـــ  راولة   ـــرائيا تقســـيم املســـاد األقصـــم  ل حرب  ظنيةل مت ما ظيتف   قدم.  ـــرائيا علم ال
عل   “ نزش اهلوظة الفلســــهينية”عليوا مل عواقف بعيد  املد . ووَّا اجملتمت  الدوأ  مســــ ولية منت ا ــــتمرار  

ــُلة عاملية ظنحمو  أ  تتو    ــهينيني ال القدم. وأكد أ  القدم مســ د  مالة القدم وواظة حقو  الفلســ
وبتتليف منوــا. ومل املوم أظ ــــــــــــــــا  تحمــدظــد اخلرافــات  “القو  العامم”األمم املتحــد ل بــدعم كــامــا مل 

 اعتمداا   رائيا بو فوا رواايت. ال 
ل وهو 1948أاير/ماظو    15وقال ع ـــــــو التنيســـــــ  رمد بركة  حزب حداش/اجلحموة(    ظوم   - 77

. واحتفاال هبذه املنا ــــــــــحمةل تقرر تنايم “النتحمة”ترب )رظخ  اليوم الذي أعلن  فيا   ــــــــــرائيا ا ــــــــــتق هلال ظع
ال  حول  فلســــهني كلوا  ل   “النتحمة”العدظد مل املااهرات والفعاليات الســــيا ــــية للتشــــدظد علم آاثر  

. وعلم الرلم مل أ   ع   ا ـــــتق ل   ـــــرائيا ظدعم أنا  ـــــدر وفقا  لقرارات األمم “ ولة مل املواَّرظل”
علم أ  القدم ه  عا ــــــمة   ــــــرائيال ال انتواك للقرارات املذكور  ال  تنإل علم أ    املتحد ل فقد نإل

ل فريـ    ـرائيا قوانينوا و ـيا اا حبتم األمر الواقت 1967خت ـت القدم لناام  وأ اال. ومنذ عام  
 علم القدم الشرقية.
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ــرائيا قررت ال   - 78 ــار  ل أ    ـــ ــتور   1980حزظرا /ظونيا    30وأشـــ ي ظعلل القدم فر  قانو    ـــ
عا ـمة هلا. ومل الناحية العمليةل و ـا هذا القرار  ل حد يـم القدم الشـرقية. و ـا   التنيسـ  علم 
القانو  عل ترظق التصـــوظ  العامل وهو ظنإل علم أ  ا تومة ملزمة    تهرىل للتصـــوظ  أي قرار بشـــُ  

ــوظ  عام ــرقية. وال اتل  لواء هذا القانو   ال مل ا ل تصــ ــعف أو مل    القدم الشــ ــوا    80مل الشــ ع ــ
ــاء التنيســــــــــــــ  الحـمالال عـد هم   . وـقد أللق هـذا القـانو   حتـام الحـماب أمـام أي  متـانـية 120مل أع ــــــــــــ

للتفاو  علم مصـــة القدمل ألنا  ـــيتو  مل املســـتحيا عمليا  علم أي حتومة   ـــرائيلية حشـــد أللحمية 
  ــــرائيا ”قيىل القانو  األ ــــا ــــ  املعنو   الثلثني لتعدظا قانو    ــــتوري. وأشــــار الســــيد بركة  حاز  ل م

ل الذي أكد أنا واحد مل أاهر القوانني. وأيــار أ    ــرائيا “بو ــفوا الدولة القومية للشــعف اليوو ي
بســـــــحمف عاملنيل األول هو تر  الفلســـــــهينيني والثاين هو من  املواتنة تلقائيا  للمواجرظل   “ظوو ظة ابت ”

و التنيســـــــ   ل مســـــــُلة ممار ـــــــة ا قو  الدظنيةل فقال      ـــــــرائيا اليوو  الوافدظل حدظثا . وتهر  عـ ــــــ 
ــة وفقـا  لقوانينوـا.  ال أ  الواقت العمل  أبعـد مـا ظتو   أعلـن  أ ـا ديم  يت املعتقـدات واألمـاكل املقـد ــــــــــــ

 عل هذاا حيىل تناقض   رائيا املحما ئ واألفتار واملفاهيم والقواعد ال  أعلن  ال قوانينوا.
 ل احملاولة ال  قام  هبا   ــرائيا لتدمة ا يا  الســيا ــية واالقتصــا ظة والثقافية ال القدم وأشــار   - 79

الشــرقيةل بوية دوظا املدظنة  ل جمتمت يــعيف ولة قا ر علم مواجوة التحدايت. وأويــ  أ  هناك    ة 
ال   ا مناتق   تعما علم  حداا هذا التحولل حيىل  ارم نشـاتوا  “ا رهابية”أنواش مل اجلماعات 

ــا التربعـات اخلـارجـية. واـارم النوش األول مل هـذه  اتلـفة دـ  رعـاـظة الســــــــــــــلهـات ا  ــــــــــــــرائيلـية وبف ــــــــــــ
ــُلة القدم علم حامل   ــر مســ ــا ر  املمتلتات حىت تقتصــ ــاتا اارس القدم مل ا ل مصــ اجلماعات نشــ

ول اال ــــــــتي ء علم األماكل  ــــــــندات امللتية واملعام ت واملنازعات. أما النوش الثاين مل اجلماعات فيحا
الدظنية/املقد ـــــة. وظتصـــــرر النوش الثالىل مل اجلماعات مثا اخل اي ا رهابية جلعا العرب الذظل ظعيشــــو  

. وتســــتودر هذه اجلماعات أظ ــــا  األماكل املقد ــــة ا  ــــ مية واملســــيحية. “ظدفعو  الثمل”ال القدم  
ــيد بركة عل أملا ال أ  تتو  الزاير  ال  ــليخ وأعرب السـ ــة لتسـ ــيقوم هبا الحمااب فرانســـيس  ل املنهقة فر ـ   ـ

 ال وء علم هذه املسُلة الحمالوة األمهية.
ـــيد بركـة علم وجوب توفر محـما رات تروم  عهـاء زام جـدـظد للمقـاومـة الشــــــــــــــعحمـية  - 80 ــد  الســــــــــــ وشــــــــــــ
ل ال ما ظتعلق ابلو ـــــــــول  ل ال املســـــــــاد   القدم. ولذل ل مل املوم تناول عحمثية الناام القائم علم الســـــــــرِّ

األقصــم. ومل ال ــروري أظ ــا   نشــاء ناام اجتماع  وماأ ظرم   ل  عم  ــتا  القدم الشــرقية. وهناك 
 ممح تحـاجـة  ل تعزظز الوجو  اـلدوأ والعرةل وكـذـل  ا ـيا  األكـا اـيةل ال القـدم. فحـمدو  التعليمل ـ ـــــــــــــ 

 اهلوظة الفلسهينية بشتا )م.
ــيد بركة أ    - 81 ــُلة بني جمموعتني  ظنيتني.وال اخلتامل وكر الســ ــرائيا داول دوظا القدم  ل مســ    ــ

وتســعم  ل ااياش رواظة جدظد   نشــاء جمموع  حقائق  ظنية متعاريــتني. بيد أ  القدم كان  وال تزال 
مسـُلة  ـيا ـيةل  ا ال ول  مسـُلة السـيا   ومسـُلة ا ـتمرار االحت ل. واتل تصـميم  يت أنواش الربامج 

ا بور  كفالة واظة القدم. ومت ول ل ي ظتم التو ــــــــــــــا  ل حا  و  موقف وايــــــــــــــ  مل واهخ العم
 الوالايت املتحد ل ال  حف أ  تقيم توازل  للمصاو ال الشر  األو خ وتتيرِّف  عموا الثاب    رائيا.

ــهيغ املنحمثقة عل م   - 82 ــعف الفلســــ ــاعد   ل الشــــ ق وحد  تقد  املســــ ــرِّ  ر وقال رمو  اخلفيفل منســــ
األمم املتحـد  للتاـار  والتنمـيةل    الوحـد  ك لـف  ال أواـئا عـقد الثمـانيـنات مل القر  امـلايــــــــــــــ  بتقييم أ ر 
السـيا ـات ا  ـرائيلية علم االقتصـا  الفلسـهيغ. ومنذ  نشـاء السـلهة الفلسـهينيةل تركزت مشـاركة الوحد  
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ل والدولة الفلســـــــهينية ال  اظة املهار. ال جمال التعاو  التقغ مل أجا بناء قدرات الســـــــلهة الفلســـــــهينية
 فالقدم عنصٌر حا م ال أنشهة الوحد . 

ــا   - 83 ــُ  االقتصـ ــة ا دظثة ال  أجراها م  ر األمم املتحد  للتاار  والتنمية بشـ و)بت قائ     الدرا ـ
ــرقيةل املعنونة   ان  األول ل ك“القدر  علم دما آاثر ال ــــــم والعزلة والتفت ”الفلســــــهيغ ال القدم الشــــ

نارا  لعدم توافر اخلرائخ   1967مل نوعوا. وكا  مل الصــــعف للواظة دليا ما  دا ال القدم منذ عام  
واألرقام. وقد الصـــــــــــــ   حد  التو ـــــــــــــيات  ل العما علم ا الة االقتصـــــــــــــا ظة واالجتماعية ال القدم 

 الشرقيةل وعلم  د هذه الفاو .
ــة - 84 دت النقهة األول مل الدرا ـ ــَّ ــة ليس مل وجوة نار  قافية   ويسـ ال أ  القدم هلا متانة اا ـ

و)ر ية و ظنية فحســفل ولتل مل وجوة نار  ولية أظ ــا .  و أ  القدم ابلوة األمهية ابلنســحمة للعدظد مل 
 النام ال  يت أ اء العاي.

سـيد اخلفيف وتعلق  النقهة الثانية مل الدرا ـة ابلتويةات ا ا ـلة علم أر  الواقت. وأويـ  ال - 85
أنا مل املوم ددظد أعرا  هذه املشتلةل ليس مل أجا نقدها فحسفل با ل ما   جراء دليا منا ف 

 هلا أظ ا .
ــتا . 1967ومنذ عام   - 86 ــنَّف الســـــــ ت الحملدظة حدو  القدمل مما أوجد القدم الترب  و ـــــــ ل لةَّ

نف املقد ــــيو  الفلســــهينيو  بصــــفة مقيمني  ائمني  هلم ا ق ال العيو والعما ال فعلم  ــــحميا املثالل  ــــ 
ــننيل فقد   و  ــار وم ال أي وق . وعلم مر الســـ ــرائياا لة أنا اتل  لواء تصـــ ــهيغ   50  000  ـــ فلســـ

ال املائة فقخ مل املنهقة   15مركز ا قامة ال القدم علم هذا النحو. وهناك قيو  علم الستلل اب تثناء  
  ا مرات مل نسـحمة منازل املسـتوتنني ا  ـرائيليني.   ال  يـ م  ا صـصـ  ملنازل الفلسـهينينيل أي أقا

مســــتوتنة ويــــاحية  ااا اجلدارل أي   16مســــتوتل ال    200  000ل عاش أكثر مل  2010وال عام  
ظقرب مل عد  الســتا  الفلســهينيني الذظل ظعيشــو  ال املدظنة. وابلنار أظ ــا   ل القيو  املفرويــة علم  ما

فلسـهيغ مل الو ـول  ل املدظنة(ل   55  000ا  ي ظعد ظتمتل حواأ  حركة الفلسـهينيني مل القدم و ليو
وبلو     وفقد  اقتصـــــــا  القدم الشـــــــرقية العدظد مل املســـــــتولتني و متانية ا صـــــــول علم ا نتاس الرايإل.

ال املائة    30التتلفة االقتصـا ظة حواأ بليو   والر ال شـتا اسـار  رأمسالية للفلسـهينينيل الذظل ظشـتلو   
ال املائة فقخ مل ميزانية الحملدظة. وأعا  بناء اجلدار أظ ــــا  ر ــــم    7القدم ولتنوم  صــــلو  علم    مل  ــــتا  

 حدو  املدظنة بشتا كحمةل وجعا  را توا أكثر  عوبة. 
واب يافة  ل ول ل ي تتل هناك مصارر فلسهينية ال القدم الشرقية. وي ظرلف الفلسهينيو   - 87

يليةل وكا  ا ــــتثمار الفلســــهينيني ال القدم ال لاظة الصــــعوبة. ونتياة ال اقيا  مال مل مصــــارر   ــــرائ
ــرقية مداراام  حواأ   ــتا  القدم الشـ ــهينية   200لذل ل أو ش معام  ـ ــارر فلسـ مليو   والر( ال مصـ

ال ال ـفة الوربية  و  ا صـول علم قرو  أو ائتما  منوا. وقد أ ـفر ول  عل نقإل ال القدر  التنافسية 
در  علم ا نتـاس. والحمهـالـة والفقر ال القـدم أعلم بتثة مل   ــــــــــــــرائيـا. فقـد بلال معـدل وكـذلـ  عـدم القـ 

ال املائة لت ـر   25ال املائة لت ـر املعيشـية لة اليوو ظةل ابملقارنة مت    77الفقر ال القدم الشـرقية نسـحمة  
والثقافيةل حيىل ال توجد املعيشــية ا  ــرائيلية. وعان  القدم الشــرقية أظ ــا  مل انعدام اخلدمات اليفيوية  

 حدظقة ال القدم الوربية. 100حدظقة مقابا  45هبا  و  
 ور ا  علم   ال عما اتل القيام بال ترىل السيد اخلفيف مسار العما التاأ  - 88
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 حف علم السلهة القائمة ابالحت لل   رائيال أ  تتحما مس وليااا • 
 تنسيق جوو ه مل أجا معاجلة الق ااي املهروحة بهرظقة أف احف أ   سرل اجملتمت الدوأ  • 
ــفة الوربية تقييم الفرل القانونية ال  تار  •  ــرقية وال ال ــــــ ــهينيني ال القدم الشــــــ ظتعني علم الفلســــــ

 الناام القانوين ا  رائيل ل واال تفا   منوا
ما ظتعلق ابلفلســـــهينيني القدم ال تســـــتهيت الحمقاء  و   حا  حا للقهاش املصـــــرالل ال  ـــــيما ال   • 

 الذظل ظعيشو  ال القدم الشرقيةل و حا  الفرل.
وال اخلتامل قال الســــــــــــيد اخلفيف    مل األمهية  تا  أ  ختهَّخ املدظنة بصــــــــــــفتوا عا ــــــــــــمة  ولة   - 89

فلسهنيل وظنحمو  أ  ت اذ هذه املسُلة علم رما اجلد. ومثة مسُلة حامسة أار  تتعلق جبمت الحميالت. وال  
 ا الصد ل ظ  ي اجملتمت الدوأ  ورا  نارا  أل  السلهة الفلسهينية ال تستهيت الو ول  ل القدم الشرقية. هذ 

ــرظة بقســـم  - 90 ــات املعمارظة وا  ـ ــة الحمحوا ومدظر  مركز مارتل للدرا ـ ودد   وظندي بوال ل رئيسـ
للواظةل حيىل تسـو  فيوا أوجا اهلند ـة املعمارظةل جامعة كيمرب سل عل القدم بو ـفوا مدظنة لة متما لة  

تفاوت كحمة. وحف تناول القدم مل حيىل مشــــــــاكلوا ا  ــــــــرظة الترب . ولفت  الســــــــيد  بوال  االنتحماه 
ــات أ ارتا بعنوا     ل ــصــ ــيات والت صــ ــروش متعد  اجلنســ ــارب ال املد  والدولة املهعو  فيوا ”مشــ ل “ الت ــ

ــم   جراء مقارلتل و   كا  ول  ب ــروش ظســـ درجة ردو  ل بني القدم ولةها مل املد  وقال     املشـــ
 املقسَّمة. واتل أ  ظتو  ول  مفيدا  بهر  شىت.

ــرظةل مل املوم ال املقام األول أ  ندرك أ  املد  ب ني  علم اخلخ  - 91 ــُلة ا  ـــــــــ وال ما ظتعلق ابملســـــــــ
 ل للتنوش أظ ـا .األمام  للثقافاتل مما أ    ل نشـوب  ـدامات بني اجلماعات امل تلفة با و )حة الفر 

عاما  مل االحت ل والنزاشل أ  ـيحم  مدظنة القدم  يـرار ابلوةا وتتوقف أي تسـوظة   50وبعد مرور حواأ  
مسـتصـوبة علم املد  الهوظا علم معاجلة املشـاكا ا  ـرظة للمدظنة. وا ـت دم    ـرائيا ممار ـات مما لة 

لفةل بســــحما منوا األنشــــهة اال ــــتيهانية وعمليات ال  يت أ اء القدمل ولتنوا كثةا  ما تهورت بهر  ات
مصــــا ر  األرايــــ . وشــــارك   ــــلهات   ــــرائيلية شــــىتل  ا فيوا ا تومة ومنامات املســــتوتنني والقوات 
العســترظة والشــركات اخلا ــة. ومل املوم أظ ــا  وكر أ  هناك القليا مل الســيا ــات ا  ــرائيلية الوايــحة 

 ل وهو أمر ابلال الفعالية ال حد واتا.“ل حمس ا ياتيا ”ش اجملال العامل مما أ    ل وقو  ال
ومت ول ل كا  هناك اتســــــــــــــا  كحمة ال النمخ والور  ال ما حري ال القدم بشــــــــــــــُ  الربلمج  - 92

ــد مل اليكيز أ   ــيهر  عليوا. وكا  القصـــ ــرائيلية والســـ ــا اجلوراال لتر  ا  ـــ ا اأ مل أجا زاي   التوا ـــ
ــلة ليس فقخ ابملناتق األار  املثة    ظتو  علم املد  الهوظا. ــتوتنات متصـــــــــــ ومل املوم   راك أ  املســـــــــــ

للقلق مثا األماكل املقد ــةل ولتل  ســائا النقا واآلاثر والياا واملنهقة اخل ــراء والســياحة أظ ــا ل وكلوا 
ــيد  ــرائيل . ومت أاذ ول  ال االعتحمارل اقيح  السـ ــتيها  ا  ـ بوال    عواما ت ســـوم ال  اىل برلمج اال ـ

 النار ال    ة جماالت ل  تيها  ومصا ر  األراي  ه   يعوا ميابهة مل حيىل املمار اتل كما ظل   
  هناك تو  مســـتوتنات حول القدم الوربيةل مما أوجد جمموعة املســـتوتنات اهلامشـــية  أ( 

 قدر ا متا ل وقرظحمة مرقرعة مل املناتق الفلسهينية ال الشر . وأ نشئ  املستوتنات لتتو  متصلة جورافيا  
جـدا  مل املـناتق الفلســــــــــــــهينـية املســــــــــــــتوـنةل ممـا قـيد النمو األفق . وكـا  هـذا برلجمـا  متعمـدا  علم اـلدوام. 

. “ متارظس جدظد  يــــد احتمال  عا   تقســــيم األرايــــ  ”ل ا ــــت دم اجليو لوة  نشــــاء  1985عام   وال
ــرل وه   جدار   ــية  ل    ة عنا ــــ ــتوتنات اهلامشــــ ــم املســــ ــوا والهر  وتنقســــ ــتوتنات نفســــ ــا واملســــ الفصــــ
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االلتفافية. وجدار الفصــا وايــ  جدا  مل الناحية الرمزظة والســيا ــية. ومت ول ل ي ظتل  ــو  ليض مل 
ــهينيني. وخب ر جدار الفصــــــال  ــحمة لربلمج ا ل   املعقد والقا ــــــ  جدا  الذي ظقيد الفلســــ فيض ابلنســــ

ام. وكا  القصـد أ  تحمقم الهر  االلتفافية أظ ـا  علم أ نشـئ  املسـتوتنات ال شـتا ق ش لتحمقم علم الدو 
الدوام. وأ ت شــحمتة الهر  اجلدظد   ل فصــا الفلســهينينيل ومنح  ا  ــرائيلينيل  ا ال ول  الســائقو  
العا ظو ل شــــــعورا  ابلتمتني. وأنشــــــُت أظ ــــــا  هيت  ظصــــــعف  زالتا. وت رك  الهر  القداة للفلســــــهينيني. 

ــا   للقنا ـــــــــــة”  االلتفافية  وكثةا  ما مل  الهر  حاحم  بفعالية رهنظة األر  مل الهرظق.   “جدرا  م ـــــــــ
وهذا ظعغ أ  السـائقني ظشـعرو     تنقلوم بني القدم واملسـتوتنات عحمار  عل ترظق مسـتقيم  و  عائقل 
األمر الـــذي كـــا  لـــا أ ر نفســــــــــــــ  علم ا  ــــــــــــــرائيلينيل مت التقليـــا  ل أ ىن حـــد مل وجو   ــــــــــــــتـــا ــا 

 األ لينيا الفلسهينيني
  ا ـــــت  دم  كنوش مل  ـــــيا ـــــة ا ـــــتيها ل وه  ال تشـــــما ا ـــــتيها  ا دائق الوتنية  ب( 

الحمشــرل ولتل ا ــتيها  املســاحات اخل ــراء. وقد عمل  بقو  علم مســتوظني. أوالل ظ قر  نشــاء أي حدظقة 
وتنية  وجف قانو  ال التنيســـ . و ار   قرارهل تلزم موافقة أللحمية الثلثني للت لإل مل ا دظقة الوتنيةل 

تا  ظتو  مســـــــــــتحي . ومثة مشـــــــــــتلة أار  ه  األمهية الرمزظة للحدائقل ال  ه  ابألحر  األمر الذي ظ
 حابية. فمل اتل أ  ظرفض حدظقة؟ وقد ا ـــــــــت  دم هذا الرمز ا حاة بفعالية ال  تار برلمج مصـــــــــا ر  

ا ا دائق الحملد  القداة عل املناتق الفلســــــهينية األار ل وعا    ما ت قام األرايــــــ  واملســــــتوتنات. وتفصــــــِّ
علم أرايــــــ  فلســــــهينية مصــــــا ر . و م عل هذا الويــــــت ممر م  ي  ل اجلامعة العربظة ال القدم. وتوجد 
أ ـــــــوأ ا دائق مسعة اارس الحملد  القداة محماشـــــــر ل ال ح   ـــــــلوا . وأ ار هذه ا دظقة  اعة مســـــــتوتنني 

مل القهاش اخلال ال الوالايت معروفة اب ـــــم  لعا ل لدظوا  ـــــ ت تيحمة اب تومةل وبتموظا مل شـــــركات  
ــحميا  ــلوا  علم  ــــ ــا  املواقت األ رظة ال مزظج مرظف مل املقاربة وقلة الدقة. فف   ــــ ــت دم أظ ــــ املتحد . وت ســــ

ا ووفقـا  للعـدـظد مل علمـاء اآلاثرل “مـدظـنة امللـ   او ”املثـالل زعمـ   ـاعـة  لعـا  أ ـا قـد وجـدت رفـات 
 اعة  لعا  ال بناء حدظقة يذب اآل  العدظد مل السياىل   كا  ول  مستحمعدا  للواظة. ومت ول ل شرع 

الســـذس الذظل زاروا املنهقةل وا ـــتمعوا  ل مرشـــد جوالت )بت جلماعة  لعا  ظنشـــر الرواظة اجلدظد ل ولتنوا 
ــاهم عر  الفتات رمسية مل قحما  ــــــــــــــلهة حدائق القدم ال بناء الثقة “مدظنة  او ”كاوبةل عل   . و ــــــــــــ

 اجلموورا لد 
ــتوتنات الحملد  القداةم  س(  ــتوتنو بلد  القدم القداة عقائدظني ومتشــــــد ظل ســــ   كا  مســــ

للواظةل علم عتس مســتوتغ ال ــفة الوربيةل الذظل كثةا  ما  ــعوا  ل جمر  اال ــتفا   مل فرل ا  ــتا  
  وشــــتا ا    الرايإل. وكان  هناك جمموعة مرقرعة مل املســــتوتنات تعرقا التوا ــــا اجلوراال الفلســــهيغ.

ا  ـ م ل ابلقرب مل املسـاد األقصـمل هدف ا اا ـ ا. وال محمالوة ال التشـدظد علم مد  الفر  الذي  م 
عل يـيق املسـاحات ال  أنشـُها النشـا  اال ـتيهاين ال الحملد  القداةل وحالة التوتر ال  أوجدها. وكان  

ت ال عد  حاالت. وكا  هناك توبولرافيا لرظحمة حيىل ظتقا ـــــم فلســـــهينيو  ومســـــتوتنو   ـــــ ي و ـــــاحا
 ظعيو بع وم فو  الحمعض فعليا .

وال اخلتامل أشـــــــارت الســـــــيد  بوال   ل أ  املدنينيل ا ـــــــتنا ا   ل الت هيخ ا  ـــــــري ا دو يل  - 93
ا ـــت  دموا لتشـــتيا حدو  توذي نزعة التهررل وتدعموا مســـاحات وهياكا ح ـــرظةل و د  النام مل 

م  متانية التوا ــــــــا أو املرور  ل اجلانف اآلار. ومثة أظ ــــــــا  عواما ا هلا ال بع ــــــــوم الحمعض وال تتاىل هل
نفســــــية ورمزظة قوظة م  ر  ال هذا اجملالل وه  تتصــــــا ابلرهنظة واالرتياب. فحمالنســــــحمة للماتمت الدوأل هناك 
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ــُـنا ب  روـظة. وهـناك ميا  مشــــــــــــــتـلة فوما ـفالـقدم متـا  لـاـظة ال التعقـيدل ولـالحمـ ا ـما ت ت ـذ القرارات بشــــــــــــ
ف املوقف  نا مشـــــتلة م قتة تتهلف ا ـــــياتيايات م قتة. ومت ول ل حف علم اجملتمت الدوأ أ  لوـ ــــ 

ظتهلت  ل املد  الهوظاا فاملدظنة ت ــررت وه  تعاين مل عدم املســاوا  منذ  ــنوات عدظد . وأاة ال ليس 
اجة تقت ــــــــ  واقعيا . وقال  الســــــــيد  بوال     ا   1967جمر   عا   التقســــــــيم علم أ ــــــــام حدو  عام  

 التو ا  ل حلول جدظد  وابتتارظة أل  املد  املقسَّمة ال تز هر.
وال املناقشـــة ال  أعقحم  ول ل ر ا  علم  ـــ ال مل الرئيسل قال ع ـــو التنيســـ  رمد بركة     - 94

ان ــــــــمام فلســــــــهني  ل االتفاقيات الدولية أتار قلي  . ومت ول ل ظشــــــــد  قرار االن ــــــــمام علم عد  مل 
ر اهلامةل ه  األ ـــــام امل تلف للمفاويـــــات واالعيار بدولة فلســـــهني واالحت ل ا  ـــــرائيل . العناـ ــــ 

وشـد  السـيد اخلفيف علم أ  ان ـمام  ولة فلسـهني  ل االتفاقيات الدولية مسـُلة مشـروعة. وقال السـيد 
ا وأعرب عل أ ـــــفا ل نتقال مل ا دظىل عل  ب رام اتفا    ـــــحق    و ـــــيخ الوالايت املتحد  ليس راظد 

   م  ل ا دظىل عل  برام اتفا   تاري.
وأكدت الســــــــيد  بوال  جمد ا  وجوة نارها املتعلقة جبدار الفصــــــــال فقال     الســــــــتا  احملليني  - 95

ظ حمدو ل علم الرلم مل أنا ظتســـــحمف ابلفعا ال معال  شـــــدظد ل قدر ا كحمة ا مل ا نتة ال تعلم كيفية التولف 
ر ليس  ال جزءا  واحدا  مل ناام متشــعف وقام للواظة. و ــيودو مل العســة علم علم الصــعوابت. فاجلدا

 املد  الهوظا معاجلة عنا ر أار  مل قحميا املستوتنات.
وأعرب فرانســيســتو اابية برللِّسل  ــفة تشــيل  لد   ولة فلســهنيل عل اهتماما  عرفة هوظة  - 96

 ما ل حتفاج هبا و ما لتحوظلوا  ل أعمال يارظة   أ ــــــــــحاب املمتلتات ال  اشــــــــــياا اجلماعات اليوو ظة
ظوو ظة. و ـــــــــُل الســـــــــيد ها ي عما  وا كا  الفلســـــــــهينيو  ال ويـــــــــت ظســـــــــم  هلم    ظهلحموا  ل اللانة 

اجلمعية العامة أ  تتحد  ا  ـــــــــــرائيليني بشـــــــــــُ   يت التدابة ال  قدمتوا الســـــــــــيد  بوال . وتســـــــــــاءل  أو
ــىن أ)وورل ممثا املنامة   ت ركِّيا ــي  ما ظتســــــــ ــيك لتويــــــــ الدولية للتقدمل عما  وا كا  اتل  عدا  بيا  مشــــــــ
ــا ــال  ومـ ــدعم الفعـ ــد مل الـ ــد  املزظـ ــدوأ  ل تقـ ــا اجملتمت الـ ــاأل و عـ ــا لتوية الويــــــــــــــت ا ـ ــام بـ ظنحمو  القيـ

للفلســــــهينيني. و ــــــُل  أوشــــــا كوالل وه  رامية ماليزظةل عما  وا كا   متا  الســــــيد  بوال  أ  تويــــــ  
ما  وا كا  هناك فر  بني ا دو  ا  ــرظة الفا ــلة بني القدم الشــرقية والقدم الوربية. و عا نحميا وتفســر  

(ل Early Childhood Resource Centre  رظس  ـــوب اب ل ممثا مركز املوار  امل صـــصـــة للهفولة املحمتر   
ــوا اام ــحماب ليدلوا بشــ ــاء واألتفال والشــ علم املصــــاعف اليومية ال    اللانة  ل  عو  املزظد مل ممثل  النســ

 ظواجووا الفلسهينيو .
وقدم وزظر ش و  القدم ال  ولة فلسهنيل عدل  ا سيغل قائمة ابلتو يات ال  لقشوا بعض  - 97

ــاركني ال االجتمـاش اـلدوأ. ووكر أ  التو ـــــــــــــــيات ترحـف ابـلدعو  ال  وجووـا وزظر اخلـارجـية اليك   املشــــــــــــ
ما وتدعو اجملتمت الدوأ وامل  ــــــــــــســــــــــــات األكا اية وا ع مية واملدارم الشــــــــــــعف اليك  لزاير  القد  ل

ــت حد  واجلامعات  ل الوع  ابخلهاابت ال  تتحدا عل ”اوظد“ القدما وتدعو األمم املتحد   ل ويــ
للتودظد الذي اثلا تســــرظت وتة  تدابة ”التووظد“ا وتتناول العدظد مل الق ــــااي املتعلقة  ســــاد األقصــــم 

 قد ات ا   مية واملسيحية.وامل
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 اجللسة العامة الثالثة -جيم  

 دور اجملتمع الدويل يف التشجيع على إجياد حل عادل  
ــية القدم ال مفاويـــات  - 98 ــيت الفرعية التالية  ”ق ـ ــة العامة الثالثة املوايـ تناول املتتلمو  ال اجللسـ

القدم“ا و ” ور األمم املتحد  ومنامة التعاو  ا   م  الويت الدائم“ا و ”النُّوج الدولية  ا ق ية  
ولةهـا مل املنامـات ا تومـية اـلدولـية“ا و ” ور اجلوـات الفـاعـلة مل لة اـلدولل  ـا ال وـل  الربملـانيو  

 واجملتمت املدين“. وترأم اجللسة عل  ر ول أو ولل رئيس مركز الحمحوا اال ياتياية.
جمللس االقتصـا ي الفلسـهيغ للتنمية وا عمار وكحمة مسـتشـاري الرئيس وقال رمد اشـتيةل رئيس ا - 99

 ثا    ة توارظخ   1967و    1948و   1947رمو  عحمام بشــُ  املفاويــات مت   ــرائيال    األعوام  
ل اعت رب أ  القدم تتمتت  ركز اال كتيا  منفصــــــــــــــا د  1947هامة. فمت اهة التقســــــــــــــيم ال عام  

ل جر  تقســـــــيم املدظنة  ل 1948يـــــــار أ  مت  نشـــــــاء  ولة   ـــــــرائيا ال عام  و ـــــــاظة األمم املتحد . وأ
كيلوميات مربعة. ومنذ   6ل عندما احتلتوا   ـــرائيال ي تتااوز مســـاحة القدم  1967قســـمنيل وال عام  

كيلوميا  مربعا . وم ـــــــم ظقول      ـــــــرائيا عمدت   75ول  ا نيل و ـــــــع    ـــــــرائيا حدو  القدم  ل  
نها  قوانينوا وأنامتوا لتشـــــما املدظنةل وبدأت ال توية واقت القدم مل    ة جوانف أظ ـــــا   ل تو ـــــيت  

اتلفة  أوال ل مل حيىل التتوظل الداوراال الذي ا ــــــــتودر أقا عد  ممتل مل الفلســــــــهينيني وأكرب عد  
د“ ممتل مل املســـــــــتوتننيا واثنيا ل مل حيىل نزش ملتية األرايـــــــــ  ومصـــــــــا رااا وأاةا ل مل حيىل ”اوظ 

ال  اعتربت املـدظـنة جزء ا مل   1993امـلدظـنة. وظتعلق معلم آار ال )رظخ القـدم ابتفـاـقات أو ــــــــــــــلو لعـام  
ا هام ا ظنإل علم أنا ال ظنحمو  ألحد أ  اس  ق ااي الويت النوائ  اخلمس. وت من  االتفاقات أظ  ا بند 

 ابلويت النوائ  لتر  الفلسهينية.
تدرك أ  القدم عنصـــر حا ـــم ال املفاويـــاتل فقررت فر  وقائت وا ـــي ـــا قائ       ـــرائيا   - 100

ــم  ألي 1993آوار/مارم    27علم األر  ال املدظنة. وحبلول   ل فر   ل   عســــتري كاما. وي ظ ســ
فلســــهيغ ابلذهاب  ل القدم اب ــــتثناء الذظل  تنوا مل ا صــــول علم تصــــارظ ل وه  ممار ــــة مســــتمر  

ل بدأت   ـــــــــرائيا ال بناء جدار الفصـــــــــا. وشـــــــــرع  ال 2002ل عام  اليوم. واب يـــــــــافة  ل ول ل حبلو 
 اهلوظة الفلسهينية“ عل املدظنةل الذي يلم أظ ا  ال  ل   امل  سات الفلسهينية. ”نزش

وكا  مل املفي  أ  تنتو  ال   1991وا تهر  قائ     را اثت الس م بدأت ال مدرظد عام   - 101
ف  ظفيدل ي ظتم التو ـــــا  ل اتفا  بســـــحمف املهالف ا  ـــــرائيلية. . وال كام2000كامف  ظفيد ال عام  

فعلم  ــــحميا املثالل قدم ا  ــــرائيليو  عريــــا  ظتمثا ال بســــخ الســــيا   الفلســــهينية علم املســــاد األقصــــم 
و ـاحة ا رم الشـرظف اب يـافة  ل بسـخ السـيا   ا  ـرائيلية د  أر  املسـاد وا ائخ الورة واملدظنة. 

ا كلينتو ل مثة  ــــيا   د  األر  وفوقوا. وأيــــار أ  ما هو عرة  ــــيصــــحم  جزء ا مل  ولة وال نار بي
 فلسهني وما هو ظوو ي  يصحم  جزء ا مل  ولة   رائيا.

مســــــــــــــتوتل   ــــــــــــــرائيل  كـانوا مقيمني ال القـدم عـندمـا ـبدأت رـا اثت   190  000وأـفا       - 102
ــ م ال مدرظد عام   ــتوتلل مل بينوم    631  000. واليومل ظحملال عد هم 1991الســـــــــ  268  000مســـــــــ

مســـــــــــتوتل ظقيمو  ال ريخ القدم. وهذا ظدل علم أ  برلمج اال ـــــــــــتيها  كا  ظودر  ل فر  وقائت 
 علم األر  وزاي   تعقيد ق ية القدم.
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وأر ر قائ     رئيســــة الوفد ا  ــــرائيل ل تســــي  ليفغل أبدت ا ل را اثت الســــ م األاة   - 103
ا ــــــــــــــتعدا ها ملناقشــــــــــــــة مســــــــــــــُلة القدمل ولتل ع ــــــــــــــو ا آار ال الوفد أكد أ  املدظنة كان  و ــــــــــــــتاا 

األبدظة“ للشــعف اليوو ي. فالقدم ليســ  ق ــية حدو . واقيىل الوفد الفلســهيغل  ــعيا  منا  ”العا ــمة
للتو ــــــــــــــا  ل حـا توافق ل أ  تتو  الـقدم ”ـمدظـنة مفتوحـة“ل تصــــــــــــــحم  فيوـا الـقدم الوربـية عـا ــــــــــــــمة 

رائيال والقدم الشــرقية عا ــمة لفلســهني وظن ــوي القســما  د  مالة بلدظة واحد  تقدم اخلدمات   ــ 
للســتا . وللتو ــا  ل هذا االقياىلل مل املوم  عا   تعرظف مدظنة القدم. فما ه  حدو ها  ال األعوام 

 . 1948(؟ وظرفض ا  رائيليو  مناقشة ق ية قدم عام 1967أو  1948أو  1947
ال    الو ــــــــــــــهــاء مل الوالايت املتحــد  أكـدوا أ  اهلـدر مل املفــاويـــــــــــــــات هو  قـامـة  ولـة وقــ  - 104

ــيوة علم  ــرائيل . ولذل  ي تنإل هذه الصـ ــدور بيا    ـ ــمتوا ”ال“ القدمل عقف  ـ ــهينية تقت عا ـ فلسـ
 القدم الشــــــرقية(  ــــــتتو  عا ــــــمة فلســــــهني. وهذا األمر هام أل  حدو    1967ددظد أ  قدم عام  

تشــما مناتق ي تتل جزء ا حقيقي ا مل القدم. ولذل  تســم    1967وما بعد عام    1967املدظنة عام  
 ــــــيوة الوالايت املتحد  بعقد  ــــــفقة تعه  للفلســــــهينيني أجزاء مفتعلة مل القدم وليس املدظنة القداةل 

 ال ول  املساد األقصم.  ا
هلا. وأكد أ  الفلســـــهينيني ووفق ا للســـــيد اشـــــتيةل لل تقام  ولة فلســـــهني بدو  القدم عا ـــــمة   - 105

ليسـوا مسـتعدظل للت ـحية بسـيا ام علم املدظنةل كما أ م ليسـوا مسـتعدظل الحمتة للت ل  عل  ـيا ام علم 
. وأعرب عل أملا ال أال تاا القدم الشـــــــــــرقية بو ـــــــــــفوا عا ـــــــــــمة لدولة 1967األرايـــــــــــ  احملتلة عام  

أ  تصــحم  حقيقة واقعة. وأيــار أ  الفلســهينيو    فلســهنيل جمر  ”ألنية ظيهب هبا املهربو  العرب“ل و اا
ــعو   ل ــرائيليو  ا بقاء عليا. ولل ظتســـىن  ظسـ ــت الراهلل بينما ظو  ا  ـ ــم با الويـ ــر اجلمو  الذي ظتسـ كسـ

كســر  و  الويــت الراهل  ال عل ترظق املصــا ة أو بتدوظا ق ــية فلســهني أو خبو  مقاومة شــر ـة يـد 
 ا ”متلفا  للواظة“.االحت ل ا  رائيل ل وول  جلعل

را بِّرجاايل املمثا الدائم  ندونيســــــيا لد  األمم املتحد  ولئف رئيس اللانةل    بلده  - 106 وقال  ظســــــ 
ليس لدظوا ع قات  بلوما ـــــية مت   ـــــرائيا ولل تقيم معوا ع قات  بلوما ـــــية حىت تقام  ولة فلســـــهني 

ابالحت لل أ  تتصـرر وفق ا للقانو  الدوأل وأ  املسـتقلة. وحف علم   ـرائيال بو ـفوا السـلهة القائمة  
دم  املدنيني وأ   تنت عل توية ويـــت القدم. وال اتل فصـــا ق ـــية القدم عل عملية الســـ مل وعلم 
ــية  ــاملة للق ــــ ــوظة شــــ ــا  ل تســــ ــترِّا  حا  حا عا ل للمدظنة جزء ا ال ظتازأ مل التو ــــ املد  الهوظال ظشــــ

رو  الســـــابقةل ظقوم  ليا وايـــــ  علم بذل   ـــــرائيا جوو ا  منتامة ل ـــــم الفلســـــهينية. وا ـــــتنا ا   ل الع
 القدم الشرقية بصفة  ائمة.

ــهنيل  - 107 ــرا  هاما  ال ما ظتعلق بفلســــ ــا  حما ئ ميثا  األمم املتحد ل قال    هناك عنصــــ وال ما ظتصــــ
ــد ل   وهو مســـــــــــُلة تقرظر املصـــــــــــة. فقد اختذ العدظد مل قرارات اجلمعية العامة وجملس األمل ال هذا الصـــــــــ

وأ نشـــــئ  كذل  جلا  اا ـــــة. وقد لقو أظ ـــــا  اجمللس االقتصـــــا ي واالجتماع ل وكذل  رتمة العدل 
الدولية وجملس حقو  ا نسا ل مل بني منامات أار ل ق ية فلسهني والقدم. و يافة  ل ول ل ف   

للنزاش. وتقوم منامة امل  ر  ور األمني العام  ور أ ــا ــ  ال التشــايت علم التو ــا  ل  حا  حا  ــلم   
 ا   م  وحركة عدم اال ياز بدور هام ال هذا الصد .

وقال    املســـــــ وليات األ ـــــــا ـــــــية جلميت تل  املنامات واهليئات تتمثال أوال  وقحما كا شـــــــ ءل  - 108
وا ق  عم قواعد القانو  الدوأ ومحما ئ التســـــــوظة الســـــــلمية للمنازعاتل وعدم ا ـــــــت دام القو  املميتة   ال
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تقرظر املصــةا لت  تحمقم ق ــية فلســهني حية ودتا الصــدار  ال جدول أولوايت اجملتمت الدوأا ولت   ال
تاا معاريــــــــة  ائما  للواقت الذي ختلقا   ــــــــرائيا ال امليدا ا ولت  تعزز التحالف الدوأ يــــــــد االحت ل 

ــار أ  الت ــرائيل ل  ا ال ول  اجلوات الفاعلة مل لة الدول. وأيــــ ــ ال هو ا  ــــ ثة مت   ازهل لتل الســــ
ل لت ـــــــفل أ  مثة تقاعســـــــا  عل  نفاو القرارات  ما  ها ه    ازات فعالة أم ال؟ والواقت ال امليدا  ظحمنيرِّ

   رائيا علم االمتثال لقرارات األمم املتحد  والتقيد ابلقانو  الدوأ.
ــة التيا  تيالني مويمنة جدا   - 109 ــيا ــــــــــ ــرائيل  و ــــــــــــرىل لئف الرئيس     ــــــــــ ال حالة النزاش ا  ــــــــــ

ــرائيا. والدور الذي  الفلســـهيغ. وع و  علم ول ل مثة عدم تنا ـــق ال عملية التفاو  بني فلســـهني و  ـ
 تقوم با الوالايت املتحد  كو يخ نزظا مشتوك فيا أظ ا .

ــية وقال  نا هلذا الســــــــحمفل مل املوم تتثيف اجلوو  ال  ظحمذهلا اجملتمت الدوأ  ــــــــوب الدبلو  - 110 ما ـــــ
املتعد   املسـارات. فامل ـ  قدما  ال ظقتصـر علم ا تومات فحسـف و اا ظسـري علم اجلميتل  ا ال ول  
منامـات اجملتمت املـدين وعـامـة الـنام. وكثةا  مـا عملـ  كـا مل األمم املتحـد  ومنامـة امل  ر ا  ــــــــــــــ م  

ــُـلة. وال ـبد مل الـت زر وتعزظز التحـال ــُ  هـذه املســــــــــــ ـفات مت اجلوـات الـفاعـلة مل علم  و مســــــــــــــتقـا بشــــــــــــ
الدول. و ور النســـــــاء والشـــــــحماب وو أمهية ابلوة ال كا بلد. وع و  علم ول ل مل ال ـــــــروري   حمات  لة

ــ   وجو  منامة امل  ر ا  ـــــ م  ال القدم. واتم ابلقول     عدا  رواظة ر ـــــينة يتذب التثةظل ظتتســـ
ا . وحف  وكاء الوع  ال  يت أ اء العاي مل أجا أظ ــــــــــا  أمهية ابلوة. فاخلهاب االنتقام  لل ظتو  مقنع

دوظـا اليكيز  ل األنشــــــــــــــهـة ال  ت  ر أت ةا  حقيقيـا  ال امليـدا . ومل املوم أ  ظت هم اجملتمت الـدوأ جمر  
ت قاعد  منا ـــــرظا وظزظد مل العد  ال ـــــروري مل امل ظدظل للفلســـــهينيني مل ا ل    ـــــدار الحميالت وظو ـــــرِّ

 ت ملمو ة ال هذا اجملال.اختاو  جراءا
الع قات الدولية ال جامعة رمد اخلامس ال   وقال الســـــــــيد رمد )س الدظل ا ســـــــــيغل أ ـــــــــتاو - 111

ــرائيا اهلا فة  ل يــــم  ــاع    ــ ــرائيا وفلســــهنيل ال  ا مســ ــيا  و ظنيا  بني   ــ ــيا ــ الراب ل    هناك نزاعا   ــ
ا رمني الشــــــــرظفني ابلنســــــــحمة للحااس املســــــــلمني. . و ــــــــتحمقم القدم  ل األبد اثلىل  “اوظدها”  املدظنة و

ــت دام رموز  ــائا املمتنةل اب ــ ــيا    ل ا تار الدظغ بشــــىت الو ــ ــُلة الســ ــرائيا االنتقال مل مســ وداول   ــ
 ايالية  ظقاش األترار ال فخ السر .

وقد  تن    ـــــــرائيا مل دقيق متا ـــــــف  ـــــــيا ـــــــية عدظد  علم مد  املراحا امل تلفة لعملية  - 112
. فقد  ح  ال  نشـــاء املســـتوتناتل “أمر واقت”التفاو . ولتل ا ـــياتيايتوا تســـعم عموما   ل فر   

  ــــرائيا. وبوية تســــوظة ق ــــية القدمل مل املوم عدم العو    ل الوراء   “عا ــــمة أبدظة”وأعلن  القدم  
م التفـاوت ال النزاش ال ا  ـازات ال  دققـ ل بـا امل ــــــــــــــ  قـدمـا  مت   راك التحـدايت القـائمـة. وقـد تفـاق

ــحموقة ال  حول  عاملا  أحا ي القهف  ل عاي ظتُلف مل مراكز قو   ــا ظة لة املســــ بســــــحمف األزمة االقتصــــ
ل “ شـــتاء قار ـــا  ”عدظد  تتنافس مت بع ـــوا الحمعض. و يـــافة  ل ول ل ال  ا الربيت العرة الذي أ ـــحم   

  يدفت ا  رائيليو  مثنا  ابهاا .
تمت الدوأ أ  ظواجا موقف   ــرائيا املتعنرِّ ل وكيف اتل للمنامات الدولية وكيف اتل للما - 113

أ  تتعاما مت هذا الويـت؟ فوناك  ـينارظوها    ـينارظو األما و ـينارظو اليُم. وقال    األما ظسـتند  ل 
ــت الشــــرعية الدولية والقانو  الدوأل و متانية تدوظا ق ــــية القدم. ومل جوة أار ل ف   ا ــــتمرار الو  يــ

ــينارظو األما ”القائم ال  ا االحت ل والقور واهليمنة مل جانف   ـــــــرائيال  ـــــــي  ي  ل اليُم. أما    “ ـــــ
وتقســـــــــــــيم القدم. و)بت ابلقول      ـــــــــــــرائيا حاول ل   1967فيدعو  ل العو    ل حدو  ما قحما عام  
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ــل  األمور  ل النواظة املرظ ــية القدم  ل أ  و ـــ ــات كافةل أتجيا ق ـــ ر ل أل ا تعار  أي ا ل املفاويـــ
ــر عرفات ال القدم. وأما   ــماىل حىت بدفل اي ـ ــيم للمدظنة. وقد رف ـــ  السـ ــينارظو اليُم”تقسـ ل فف  “ ـ

ــيا ـــــية ال   ـــــرائياا فاجلميت ظرظد ا بقاء علم القدم مدظنة  الوق  ا اأ ال ظوجد فر  بني األحزاب الســـ
حد ل ومل املوم ا  راك أ  كونورم الوالايت موحَّد . ولتل يدر أظ ا  م حاة توة موقف الوالايت املت

 املتحد  قد  ورت لصاو نقا  فاراا  ل القدما وتشتا هذه اخلهو  تهورا  اهةا .
ــار   ل الهر   - 114 ــتفيد مل هذه التُاةاتل ويدر ا شــــ ــرائيا ه  الهرر املســــ وم ــــــم ظقول      ــــ

ــا ر  هوظتوم كمواتن ني مل مواتغ الـقدم و ح ل مســــــــــــــتوتنني امـلا ي للمواتنني الفلســــــــــــــهينيني ومصــــــــــــ
  ــــــــــــرائيليني رلوم. ورأ  أ  مســــــــــــُلة املقاتعة و ــــــــــــحف اال ــــــــــــتثمارات وحركة اجلزاءات مومةل وظنحمو  
للمنامات الدولية أ  أتاذ ول  ال االعتحمارل وابألاإل عاز جملس األمل عل النوو  بعملية السـ م. 

اال يــاز أو جــامعــة الــدول العربيــة أ  دــذو حــذو واتل للعــدظــد مل اجملموعــات مثــا حركــة بلــدا  عــدم 
ــت دام  ــة ودســـــني ا ـــ ــياتياية  ماظة األماكل املقد ـــ ــيالة ا ـــ ــا   ـــ ــروري أظ ـــ االدا  األوروة. ومل ال ـــ

ــائخ ا ع م للتندظد بــــــــــــــــــ  ــري”  و ـ ــا العنصـ ــتيا هيئة متلفة ابلنار ال “الفصـ . و)بت قائ   نا ظتعني تشـ
 فيذ قرارات األمم املتحد . فحىت اآل ل ي ظ هحمق أي مل هذه القرارات.الهرظقة ال  اتل مل ا هلا تن

ل د  رعاظة املل  رمد السـا مل ال مراكول اعت مِّد  أكثر مل 2014ومنذ كانو  الثاين/ظناظر   - 115
ــية  وا أرظد    30 ــيا ــــ ــتتو  هناك حاجة  ل الدعم املاأ وا را   الســــ ــوا ابلال األمهية. و ــــ هلذه قرارا ل بع ــــ

القرارات أ  تـ نـ فَّذ. وال  ــيا  تشــدظد الســيد ا ســيغ علم أمهية دقيق املصــا ة بني الفلســهينينيل ال إل 
 ل أ  االنقســـــام املســـــتمر بني الفلســـــهينيني  ـــــيف ـــــ   ل نتائج كار ية ابلنســـــحمة  ل ق ـــــية القدم والنزاش 

 بصور  عامة.
األبيض املتو ــــــخل رمد ا  ظقةل املشــــــاركني    هذا ووكرر لئف رئيس اجلمعية الربملانية للحمحر   - 116

ل يــم  “الهرظق  ل القدم”امل  ر ظعقد ال أعقاب منا ــحمة أقيم  ال األر   ال اآلونة األاة ل بعنوا   
عـد ا  كحمةا  مل اخلرباء اـلدوليني. وـقد قـ درِّم عـد  مل التو ـــــــــــــــيات ال  ت كـد علم حق  املســــــــــــــلمني ال زاير  

تقد  الدعم  ل الفلســـهينيني. وأكد أ  اجملتمت الدوأ ظ عت رب  أنا أافق ال أت ظة واجحما. املســـاد األقصـــم و 
وقال  نا ال حني أ   ــوت األر   مســموش  اما ل ظســو  الصــم  ال  ــفور العرب واملســلمنيل اب ــتثناء 

 تركيا بشتا واي . وظنحمو  أ  ظشتا هذا امل  ر نقهة انه  .
ــيد ا  ظ - 117 ــار السـ ــية للتو ـــا  ل  ـــ م عا ل و ائم ال املنهقة وأشـ ــا ـ ــية القدم أ ـ قة  ل أ  ق ـ

ال  تواجا لت ــف مع ــ ت  ــيا ــية وشــودت ال اآلونة األاة  فشــ  ال املفاويــات بني الفلســهينيني 
تو ــخ وا  ــرائيليني. وال  ــيا   برازه  ور الدبلوما ــية الربملانيةل قال    اجلمعية الربملانية للحمحر األبيض امل

ــية الفلســــــــهينية. فوناك فرظق اصــــــــإل ال اجلمعية للنار ال هذه  كان  ملتزمة  ائما  اب  ــــــــوام ال الق ــــــ
الق ـــــــــــية وللعما مل أجا تيســـــــــــة ا وار بني الهرفني هبدر التو ـــــــــــا  ل حا عا ل و ائم ال الشـــــــــــر  

ملانيو  مل اجلمعية األو ـخ. وال عد  منا ـحماتل وال أللف األحيا  بناء علم تلف األمم املتحد ل قام بر 
بزاير  املنهقةل  ا ال ول  قهاش لز . فف  تشرظل الثاين/نوفمرب املاي ل زار وفد رفيت املستو  مل اجلمعية 
عمرا  ورام هللا والقدم ل جتماش مت   ـــــرائيليني وفلســـــهينيني ومســـــ ولني مل األمم املتحد . و يـــــافة  ل 

 ة ك  مل القاهر  ومو ــــــــتو ال آوار/مارم ونيســــــــا /أبرظاول ل زارت بعثتا  رفيعتا املســــــــتو  مل اجلمعي
. وال كلتا املدظنتنيل وابلتنســيق مت األمم املتحد ل نوقشــ  عملية الســ م ال الشــر  األو ــخ مت 2014

 كحمار املس ولني ومت نحميا العرةل األمني العام جلامعة الدول العربية.
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ــية القدمل وه  مقتنعة     وم ــــم ظقول    اجلمعية الربملانية للحمحر األ  - 118 بيض املتو ــــخ ملتزمة بق ــ
ــيم املدظنةا   ــيا  . وقرارات األمم املتحد  وايـــــحة جدا  ال ما ظتعلق بتقســـ ــية تتمحور حول الســـ ــُلة الرئيســـ املســـ
ولتل الحم عد الدظغ اتل أ  ظزظد التهرر ال املواقف وأ  ظ ســـوم ال العاز عل التو ـــا  ل اتفا . واعترب أ   

ا  ـرائيلية املـستمر  علم املسـاد األقـصم لة مقحمولة وتزظد مل تعقيد احتماالت دقيق الـس م.  االعتداءات 
ا  ـرائيل . وال هذا    - ولل تنعم أي  ولة مل  ول املنهقة  مل حقيق   ل حني  اىل عملية السـ م العرة  

 ة الحمحر األبيض املتو خ. السيا ل تشتا األزمة السورظة دداي  كحمةا  آار لتمل ال  يت أ اء منهق 
ــتعدا هم للتعاو  مت حتومة  - 119 ــهينيو  ا ـــ ــرائيليو  والفلســـ ــور األاة ل أ ور القا   ا  ـــ وال األشـــ

ــتعد   ــر . وااتتم ابلقول    اجلمعية مســــــ ــات املحماشــــــ ــفا لتوقف املفاويــــــ الوالايت املتحد . وأعرب عل أ ــــــ
 ال املنهقة.القياىل  حما جدظد  مل أجا دقيق املثا العليا للس م 

وتتلم املدظر العام مل  ــــســــة حبوا الســــيا ــــات االقتصــــا ظة بيكيال لوفني  ــــاكل عل االقتصــــا  ال   - 120
القدم. وتناول ا جراءات ال  اختُِّّذ ت ال أو ــــــا  األعمال التاارظة اليكية واقيىل  ــــــحم  للم ــــــ  قدما  مل  

واو شاما. وال وق  اتفاقات أو لول كان     أجا العما املشيك. وقال    القدم دتاس  ل و ائف جيد  
ال املائة. وحف    7ال املائة مل االقتصــا  الفلســهيغا أما ال أايمنا هذهل فو   ثا    15القدم الشــرقية  ثا  

ــة األعمال   ــر  األعمال ا ر  ال القدمل علم الرلم مل أ  ممار ــــــــ  حا  ترظقة لدعم الفلســــــــــهينيني ال محماشــــــــ
 س   ولة ال  ا االحت ل ا  رائيل . التاارظة ال فلسهني لي 

ومنذ عشـــــــر  ـــــــنواتل أ نشـــــــئ  عملية منتد  أنقر  بني أو ـــــــا  األعمال التاارظة ال فلســـــــهني  - 121
ــات مل أجا  ــحمتات و جراء املفاويـــ ــيق الشـــ ــهة تنســـ ــرائيا وتركيا. وكا  اهلدر منوا اليكيز علم أنشـــ و  ـــ

ــحما لتحســـني القهاش اخلال ال فلســـهني.   ــناعية   2010وأتلق املنتد  ال عام   حا   ـ مشـــروش منهقة  ـ
 ابلقرب مل جنني ابلتعاو  مت حتوم  أملانيا وفلسهني.

ــهينيو    890  000ل بلال جممت عد  املقيمني ال القدم  2013وال عام   - 122 مقيمل وشــــتا الفلســ
 و   ـــل التا ــعة   ال املائة منوم ال القدم الشـــرقية وكا   لثوم  98ال املائة منوم وكا  ظعيو    39نســـحمة  

والعشـرظل. وقال    نصـيف الفر  مل الناتج احملل  ا  اأ ال القدم الشـرقية أ ىن بثماين مرات مما هو ال 
ــحمة   ــرائيا. وتعيو نسـ ــتا  القدم مل لة اليوو  د  اخ الفقر. وهم أفقر بتثة   79  ـ ال املائة مل  ـ

 ــــــحمعو  ال املائة مل أ ــــــحاب األعمال ال مل النام الذظل ظعيشــــــو  ال القدم الوربية. وشــــــود  ســــــة و 
القدم الشــــرقية اافايــــا  ال  ظرا اام ال العامني املايــــيني. وم ــــم ظقول    اجملتمت الدوأ ليس ال ويــــت 
ظســـم  لا ابنتاار التو ـــا  ل تســـوظة  ـــيا ـــية ل  ـــتثمار ال القدمل فالارور االقتصـــا ظة ال املدظنة لل 

 تز ا   ال تدهورا .
  هناك    ة جماالت اتل النار فيوا ل  ـــــــتثمار ال القدم الشـــــــرقية ودســـــــني الارور وقال   - 123

املعيشـــــية للســـــتا ل وه   الســـــياحة والســـــتل وتتنولوجيا املعلومات واالتصـــــاالت. وبوجا عامل مل املوم 
 معرفـة القيو  املفرويـــــــــــــــة علم عـد  الو ـائف اجليـد ل وال حـال تعـذرر  زالـة هـذه القيو ل كمـا  صـــــــــــــــا ال
ــني  يت  ــروري دســــ ــُلة متعلقة  حا  آليات ل لتفار حول هذه القيو . ومل ال ــــ ــحم  املســــ القدمل فتصــــ
جوانف قهاش السـياحة ال القدم الشـرقيةل مل زاي   عد  لرر الفنا   املتوفر   ل يـما  وجو  مرشـدظل 

ــا   ل   ــيارات أجر  لتقني ابللوة ا نتليزظة. وهناك حاجة أظ ــ ــائق   ــ ــياحيني و ــ ــة ال  ــ ــاكل رايصــ مســ
ــييد  ــم   هلا بتشـ ــيقةل ولتل ال ظ سـ ــاحات يـ ــهينية ال مسـ ــر الفلسـ ــرقية حيىل تعيو معام األ ـ القدم الشـ

مليو  مل   141ال املائة مل األرايـ . وحف دسـني هذه الارور. ونارا   ل أ  هناك    13محما   ال ال  
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ــحمتة ا نين  الناتقني ابللوة العربيةل ظشـــــتا النمو ال ا ــت دم  شـــ لســـــو  املتعلق بتوفة رتو  ابللوة مســـ
العربية فر ـــا  ل  ـــتثمار ال تتنولوجيا املعلومات واالتصـــاالت ال فلســـهني. وهناك ابلفعا ب ـــعة مشـــارظت 

 جدظد  ال ال فة الوربيةل واتل نقا هذا الزام  ل القدم الشرقية.
املوم  حا  آليات لتقا ــــم وال ما ظتعلق بتعزظز الشــــركات ال فلســــهنيل قال الســــيد  ــــاك  نا مل   - 124

امل اتر مت املســـتثمرظل الذظل قد ظت ذو  قرارات  ـــعحمة تتعلق  عماهلم. ورأ  أنا مل املمتل  حا   وظا 
مل مستثمرظل مل القهاش اخلال وشركات رأم مال جمازفة. ومل املوم اليكيز علم ا تحداا فرل عما 

ــرقيةل وظتهلف از هارها وجو  ـشـــــــ  ــا  علم النشــــــــا  جيد  ال القدم الشــــــ ركات جيد . وظتعني اليكيز أظ ــــــ
ــة بفلســــهنيل  ــية اخلا ــ ــا ي القائم علم القهاش اخلال. فاالحت ل هو ابلتُكيد أحد القيو  الرئيســ االقتصــ
ومل أجا مقابلة هذه القيو  حف أ  تدعم ا تومة الفلســــــــــهينية بفعالية النشــــــــــا  االقتصــــــــــا ي وآليات 

ــم امل اتر القائمة علم الســـــــو  . وحف أ  ظ نار  ل القدم علم أ ا مشـــــــروش مســـــــ ولية اجتماعية تقا ـــــ
 للشركات للماتمت الدوأ   ره.

وال املناقشـــــة ال  تل  ول ل قال الســـــيد   ـــــحق  نا رلم أ  أي نشـــــا  اقتصـــــا ي هو مويــــت  - 125
ل علم  ــرائيا تســـــت دم رلحمة الفلســـــهينيني ال النمور ــحميا ترحيف ال فلســـــهنيل فقد أ حمت  التاربة أ    ـــ  ـــ

املثال ال قهاش الســـــــياحةل مل أجا يـــــــما  الســـــــيهر  ا  ـــــــرائيلية. وموما تتل اجلوو ل حف التُكد مل 
  ا  أي يــرر ابلق ــية الفلســهينية. وقال  ــفة  ولة فلســهني لد  تركيال نحميا معرورل    بعض  عدم

ر س ال الو يقة اخلتامية وأ  التو ـــــــــيات ال  ق درِّم   ا ل االجتماش قيرمة للواظةل وأعرب عل أملا ال أ  تد
تيجم  ل اللوتني العربية وا نتليزظة. وال ما ظتعلق ابلزاير  ال   ـــــيقوم هبا الحماابل قال  نا آ  األوا    راس 
ــلمني  ــيحيني واملســ ــُ  الهابت التار   لتل  الزاير . وظنحمو  للحمااب أ  ظهلف تيســــة و ــــول املســ ــية بشــ تو ــ

ــتية  نا مل ال ــــروري ويــــت برلمج ل  ــــتثمار العام وبرلمج علم حد  ــــواء  ل القدم. وق ال الســــيد اشــ
ال ــتثمار القهاش اخلال. و)بت قائ   نا ال بد مل ا شــار   ل أ  الرئيس رمو  عحمام كا  قد أعلل عل 
ــتنحما   ــندو   ل ا ـ ــهيغ ال القدمل وظ م ا ال أ  ظ  ي الصـ ــندو  اال للقهاش اخلال الفلسـ ــاء  ـ  نشـ

ادر  ل  حا  فرل عما ال القدم فحســفل با أظ ــا   ل  قامة روابخ اقتصــا ظة بني القدم   أفتار ال
 واألجزاء األار  مل األر  الفلسهينية.

  
 اجللسة اخلتامية  - رابعا   

أعرب أمر هللا أشــــــــــــــلرل لئف رئيس وزراء  وورظة تركـيال عل امتـنانا لتمم املتـحد  ومناـمة التـعاو    - 126
د حالة يــمة الحمشــرظة.   ا  ــ م  علم تعاو ما ال تنايم االجتماش. وقال    الويــت الســائد ال القدم حســرِّ

ــحمة لت اي  التوحيدظة  ــة أل ا متا  مقدَّم ابلنســـــــ الث  ةل ولتل ال اتل وكرها    وملدظنة القدم متانة اا ـــــــ
 و  ا دظىل عل معال  الفلسـهينيني الذظل ظعيـشو  د  االحت ل ا  ـرائيل . وهم ظوا ـلو  كفاحوم يد  

ل بيد أ م م نِّعوا حىت اآل ل بذرظعة عقحمات وأعذار متعد  ل مل  1948هذا الالم التار   الذي بدأ ال عام  
مة تركيا ال أ  ظعيو الشـــــعف الفلســـــهيغ ال  ولة مســـــتقلة وات  التمتت بدولة مســـــتقلة. وظتمثا هدر حتو 

 ـــــــيا   عا ـــــــمتوا القدم الشـــــــرقية. ومل بني أويـــــــ  األمثلة علم الدعم اليك  هو اعيار ا تومة بدولة  
ل وكذل    واموا ال يما  قحمول اجلمعية العامة لفلسهني كدولة مراقحمة لة ع و  1988فلسهني ال عام  

ا تركيا بذل كا جود ممتل حىت ت ـــمل لدولة فلســـهني متانة عا لة كع ـــو ال  . و ـــتوا ـــ 2012ال عام  
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ــا   عموا   ــا أظ ـ ــ ميةل أ  توا ـ ــيما الدول ا  ـ ــرظتة الدوليةل وال  ـ اجملتمت الدوأ. وحف علم اجلوات الشـ
 .لفلسهني ال هذا اجملالا فوذا التزام أا ق  و يا   

ق ــــية الفلســــهينية قحما مســــُلة القدمل وال اتل تســــوظة و)بت ك ما قائ   نا ال اتل تســــوظة ال - 127
ا  ـــرائيل  قحما تســـوظة الق ـــية الفلســـهينية. وهناك أما ال أ  ظســـو  الســـ م واملصـــا ةل   -الصـــراش العرة  

وأ  تصـحم  القدم مركزا  ورمزا  للسـ م والتفاهم الدوأ. فالقدم ليسـ  ملتا  لشـعف واحد أو  ظل واحد. 
اي   رهل بوض النار عل  ظنوم أو  قافتومل أ  ظعتربوا القدم ترااث  مشيكا  للحمشرظة وحف علم مواتغ الع

 عـاء. و ـــــــــــــــتدعم  وورـظة تركـيا أي محـما ر  تت ـذهـا األمم املتحـد  ومنامـة التعـاو  ا  ــــــــــــــ م  ال هـذا 
لهوائف أ  تتعاظو االياه. كما أ ا  توا ا اجلوو  الرامية  ل  حا  مدظنة القدم ال  اتل فيوا جلميت ا

  ال جو ظسو ه الس م والتفاهمل كما كا  ا ال ال املاي .
ــا    - 128 وأعرب األمني العام املســــاعد ملنامة امل  ر ا  ــــ م ل مسة بترل عل شــــتره العميق والصــ

 تومة تركيا وشــــــــعحموا علم ا ــــــــت ــــــــافة االجتماشل وقال    ول  شــــــــاهد علم جوو مها املشــــــــيكة  عما  
وأشا  السيد بتر أظ ا   ا تستثمره األمم املتحد  مل جوو  ال ما ظتعلق بويت القدم. وقال    للقدم.  

ق ـية فلسـهني ال  تشـما القدم الشـرقية  ـتاا أولوظة ال املفاويـات السـيا ـية للمنامة ومفتاىل السـ م 
ــا  عل تقدظره اخلال للانة جلوو  ــيد بتر أظ ـــــ ها الدهنوبة مل أجا واألمل ال املنهقة. واتاما ل أعرب الســـــ

 التو ا  ل حا عا ل للق ية الفلسهينية.
وأعرب راي  منصـــــــــورل املراقف الدائم لدولة فلســـــــــهني لد  األمم املتحد ل عل تقدظر وشـــــــــتر  - 129

ــافتوا االجتماشل وملنامة امل  ر ا  ـــــــ م  واللانة  ــت ـــــ الشـــــــعف الفلســـــــهيغ وقيا تا جلموورظة تركيا ال ـــــ
ــاعدوا علم لتعاو ما علم تنايما.   ــا   يت ا تومات واملنامات واألفرا  اآلارظل الذظل  ــــــ وشــــــــتر أظ ــــــ

وقال    قصــــــة الفلســــــهينيني وآالموم     اىل االجتماشل  ل فيوم اخلرباء الذظل قدموا عرويــــــا  عل القدم.
ون ــاهلم و ححماتوم ول ــحموم قد ن قِّل  بشــتا  ــحي . وأي  الفلســهينيني هائا لدرجة أنا كا  ال بد مل 

تعحمة عنا ملوا ـــــلة  ع م اجلميت  ا ظتتحمده الشـــــعف الفلســـــهيغ. وحف علم اجملتمت الدوأ أ  ظدرك أنا ال
 ظعد مل املمتل التسام  مت االحت ل. وال بد جلميت أ دقاء فلسهني أ  ظوحمروا   اء هذا الصراش. ي

و  ظقاومو  قدر املســتهاش وأيــار أ  االجتماش كا  حامسا  لتو ــيت قاعد  الشــركاء. والفلســهيني - 130
ــا تتثيف  ــيتوا ــــــ ــتمرو  ال ول . و ــــــ ــيســــــ ال كا متا ل  ا ال ول  ال القدم. وهذا واجحمومل وهم  ــــــ
ــيا ـــ . والوحد  الوتنية يـــرور   ــام القائم بني جناح  نااموم السـ ــيما  ار    اء االنقسـ جوو همل وال  ـ

م السلهة الفلسهينيةل د  قيا   الرئيس بد منوا. وع و  علم ول ل ال اتل ألحد أ  ظلق  اللوم عل ال
ــرعية الدولية. فاجلانف اآلار ي ظتل  ــام الشـــــ ــل نية علم أ ـــــ رمو  عحمام وحتمتال لعدم التفاو  حبســـــ
موتما  ابلســــ مل ألنا وا ــــا برلجما اال ــــتعماري وأنشــــهتا اال ــــتيهانية ا ل املفاويــــات ال  ا ــــتمرت 

حد ظلوم الفلســــهينيني علم فشــــا املفاويــــات ال  ا ارت تســــعة أشــــور و ا ظهرىل شــــروتا  جدظد . وال أ
 بسحمف تعن  الهرر اآلار. 

وأر ر قائ   نا قحما أكثر مل  س  ــــنواتل شــــرع  القيا   الفلســــهينية ال عملية  نشــــاء أ ا   - 131
د ول  مل   يـــافية  ماظة الق ـــية الفلســـهينية علم املســـتو  الدبلوما ـــ  والســـيا ـــ  والقانوين. وقد يســـَّ
ا ل االعيار الثنائ  بدولة فلسـهني. وأولئ  الذظل اعيفوا بدولة فلسـهني ف  م قد ا ـتثمروا ال السـ م 

ــمام  ل األمم املتحد . وال   130وال حا الدولتني. وقد قام أكثر مل   بلدا  بذل  قحما تقد  تلف االن ـ
هني. وقد فت  ول  الحماب أمام  تار اجلمعية العامةل اعيف  األللحمية الســــــــــــاحقة بواقت وجو   ولة فلـســـــــــــ 
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الفلســــــــهينيني ل ن ــــــــمام  ل املعاهدات واالتفاقيات الدولية. وفلســــــــهني ال مفي  تر  وه  تحمدو أكثر 
أتهي . وـقد ركزت  يت اجلوو  ال زمـة علم تلـف اجملتمت اـلدوأ   ـاء االحت لا بـيد أ  اجلـاـنف اآلار 

   العاي مســــــتعد للســــــ مل  ا ال ول  ا تومات والربملانيو    ي ظتصــــــرر وفقا  لذل . و)بت املتتلم بقولا
واخلرباء ا ع ميو  واجملتمت املدين. وأشــــــــــار  ل أ  الوق  قد حا  أظ ــــــــــا  ملعاملة املســــــــــتوتنني و اعميوم 
املاليني كمارمني. واتاما ل وكر السـيد منصـور أنا ظنحمو  جعا االحت ل متلرِّفا    ـرائيال حبيىل ظتفاو  

 ا ال  اظة املهار حبسل نية مل أجا   اء الصراش. قا ا
وأ ل عحمد السـ م  ايلول رئيس اللانةل ابلحميا  اخلتام . وقال  نا كا  مل  واع  الشـرر للانة  - 132

املشــــــاركة ال ا ــــــت ــــــافة االجتماش والتو ــــــا  ل فوم أف ــــــا للحالة الراهنة ال القدم. وأعرب عل امتنانا 
 ة التعاو  ا   م  علم تعاو ما.جلموورظة تركيا ومنام

ــتمـاش  ل آار املعلومـات املتعلقـة بويــــــــــــــت القـدم  - 133 ووكر أنـا قـد مت ا ل هـذا االجتمـاش اال ــــــــــــ
ــوء علم التدابة  ــليخ ال ـــ ــا  تســـ ــهينيو  امل منو . ومت أظ ـــ ــتا ا الفلســـ والتعقيدات ال  ظعاين منوا ظوميا   ـــ

الحت لل وكذل  علم  ور اجملتمت الدوأ ال تعزظز التو ـــا  ل احملد   ال  تســـت دموا الســـلهة القائمة اب
حم ا امل ــــــــ  ق د ما . وال معر  و ــــــــف  حا عا ل. وقدم عد  مل املتتلمني بعض األفتار الحمنراء  عل  ــــــــ 
الويــت ال القدم  نا اهةل قال الســيد  ايلو    كا  جراء   ــرائيل  ظ  ي  ل بناء مســتوتنات جدظد  

انو  الدوأ ا نســــــــــــــاين. وأر ر بقولا    اجملتمت الدوأ برمـتا قد يــــــــــــــا   ورعا  ابألعمال اـثا انتوـاكا  للقـ 
اال ــــتفزازظة   ــــرائيا والنشــــهاء اليمينينيل وال  ــــيما ال ما ظتعلق ابملســــاد األقصــــم. وهذه اال ــــتفزازات 

  ختدم أحدا  وحف بحمساتة أ  تتوقف. ال
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 املرفق األول
 موجز الرئيس  

ــقِّد  - 1 ال أنقر ل   2014أاير/ماظو    13و    12االجتماش الدوأ بشــــــُ  مســــــُلة القدم ظوم   ع ــــــــــــــــــ
بيكيا. ون ارِّم االجتماش ابالشـــــياك بني جلنة األمم املتحد  املعنية  مار ـــــة الشـــــعف الفلســـــهيغ  قوقا لة 

اء الوع  القابلة للتصــــــــرر وحتومة  وورظة تركيا ومنامة التعاو  ا  ــــــــ م . وكا  اهلدر مل ورائا  وك
 ســــُلة القدم ومناقشــــة مســــُلة تعزظز الدعم الدوأ مل أجا التو ــــا  ل حا عا ل و ائم هلذه املســــُلة. 

ــر االجتماش   ــاءل و ولتا  هلما مركز املراقفل وأربت منامات حتومية  وليةل   72وح ــــــ مل الدول األع ــــــ
ت املــدين احملليــة والــدوليــة. منامــة مل منامــات اجملتم 23و   ــة مل كيــالت مناومــة األمم املتحــد ل و 

 وألقم    ة عشر مل اخلرباء كلمات أمام االجتماش.
ــة االفتتـــاحيـــة مـــا للقـــدم ال الـــدايلت الث ا مل  ور فرظــد  - 2 وأكـــد  يت املتتلمني ال اجللســــــــــــــ

ــة. وانتقد وزظر اارجية  وورظة تركيال  ــوم لعملية ”اوظد“ هذه املدظنة املقد ـــــــ ومقدمل وأعربوا عل رف ـــــــ
ــار  ل أ  القـدم كـاـن ل دـ  هيمـنة املســــــــــــــلمنيل أوـ  د  اوو  أوللول مل ظ نتر  را هـذه امـلدظـنة. وأشــــــــــــ

مفتوحة جلميت املعتقدات واأل اي . وشــــد  علم أ  مســــُلة القدم ليســــ  جمر  مســــُلة  ــــيا ــــيةل با ه  
يا مل  را  قاال هام ال اتل أ  ظقتصـــــــــر علم  ظل أو عر  بعينا. وأعرب عل رف ـــــــــا ملا تت ذه   ـــــــــرائ

قرارات أحـا ـظة اجلـاـنف بشـــــــــــــــُ  القـدم. فوفقـا  للقـانو  اـلدوأل ت عت رب املـدظـنة  قليمـا  واقعـا  دـ  االحت ل. 
وقال الوزظر  نا ظنحمو  لتمم املتحد  أ  تقوم بدور أكثر نشاتا ل واقيىل أ  ت دعم جلنة التوفيق التابعة لتمم 

بع ــــــوظة   ا  ول  ه  تركيا وفرنســــــا والوالايت   1948املتحد  واخلا ــــــة بفلســــــهنيل املنشــــــُ  ال عام  
املتحد  األمرظتية(ل  ل االنعقا  مل جدظد وأ  تنار منتدايت أار  أظ ـــا  ال مســـُلة القدم أل  الويــت 
الراهل ظشتا اهرا  كحمةا  علم السلم واألمل الدوليني. و عا  ل عقد اجتماش  نوي بشُ  القدم وع ر    

ــ م ل  اي  بل أمني مدينل علم أ  مدظنة  عم تركيا هلذا الور .   ــد  األمني العام ملنامة التعاو  ا  ـ وشـ
. وأعرب عل قلقا 1967القدم الشــــــــــــــرظف ه  جزء ال ظتازأ مل األر  الفلســــــــــــــهينية احملتلة منذ عام  

 “التووظد ”الشـدظد مل السـيا ـات ال  تنتواوا   ـرائيا ال القدم احملتلة وتو ـيت املسـتوتنات وعمليات  
ا ر  األرايـــــــ . وأيـــــــار أ  االنتواكات ا  ـــــــرائيلية اجلســـــــيمة للقانو  الدوأ  ثا دداي   ـــــــاراا  ومـصــــــ 

ــات  للماتمت اـلدوأ وتتهـلف نوعـا  اتلفـا  مل الـتداـا اـلدوأ. وتقت علم عـاتق  يت اـلدول وامل  ــــــــــــــســــــــــــ
  ت ف ـــــــــ  اجلوو  مســـــــــ ولية مواجوة هذه االنتواكات ابعتحمارها ادظدا  للســـــــــلم واألمل الدوليني. وظنحمو  أ

الدولية  ل   اء االحت ل ا  ـــرائيل  ويـــما  عو   املدظنة  ل الســـيا   الفلســـهينية. وأشـــار رئيس اللانة 
املعنية  مار ــة الشــعف الفلســهيغ  قوقا لة القابلة للتصــررل الســيد عحمد الســ م  ايلول  ل أ  اجلمعية 

مل مت الشـــعف الفلســـهيغل وول  مل أجا  وكاء  ـــنة  ولية للت ـــا  2014العامة قررت أ  تتو   ـــنة  
ــية ال  تعي  عملية الســـــ م. وقال    اللانة متمســـــتة حبا الدولتنيل  ــائا والعقحمات الرئيســـ الوع  ابملســـ
و   األترار قد   عِّي   ل التصـــــــرر  ســـــــ ولية وايئة مناخ م ئم للمفاويـــــــات وتســـــــوظة  يت املســـــــائا 

الســــــيا ــــــات اال ــــــتيهانية ال  تنتواوا   ــــــرائيال  ا ال ول  ال القدم   املتعلقة ابلويــــــت النوائ . وانتقد
ــ ولية اجلماعية  ــار  ل املســ ــهينية. وأشــ ــ  الفلســ ــا ر  األرايــ ــححموا مل هدم للمنازل ومصــ ــرقيةل وما ظصــ الشــ
لـلدول األع ـــــــــــــــاء ال األمم املتحـد ل ابلنار  ل القرارات املتعـاقحـمة للامعـية العـامـة وجملس األمل بشـــــــــــــــُ  

وشــــد  وزظر األوقار والشــــ و  الدظنية وممثا  ولة فلســــهنيل رمو  اهلحماشل علم أ  القدم جزء   القدم.
ال ظتازأ مل الياا الدظغ الفلســــــــــهيغ. وأيــــــــــار أ  الفلســــــــــهينيني ال القدم واملناتق احمليهة  لوا منذ 
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  هناك  ــــ م ظعانو  مل القمت والعدوا  بشــــتا ظوم . وقال  نا لل ظتو   1967احت ل املدظنة ال عام  
ما ي ظتمل  وجف القانو  الدوأل  نشــــــاء  ولة فلســــــهني وعا ــــــمتوا القدم. واملشــــــتلة ا قيقية ليســــــ  

وظتعني علم اجملتمت الدوأ أ  ظقدم  عما  فعليا  ملحما ر    مشـــــــــــتلة  ظنيةل و اا ه  مشـــــــــــتلة احت ل أر .
قد ظصــحم  هذا ا ا مســتحي  أو لة عمل  ال املســتقحما.   الســ م العربية القائمة علم حا الدولتنيا و ال

وأشــار وزظر شــ و  القدم بدولة فلســهنيل عدل  ا ســيغل ال كلمتا الرئيســيةل  ل ما تتعر  لا القدمل 
ل ي ت فضِّ  1993ومـنذ عـام كمـدظـنة فلســــــــــــــهينـيةل مل ـتدمة ظوم  ومســــــــــــــتمر ظوـدر  ل توية تـابعوـا.  

لم العتس مل ول ل فقد ت ـاعف التو ـت ا  ـرائيل ل وأ ـحم  املسـتوتنو   املفاويـات  ل أي نتياةا با ع 
ر. وااتتم الوزظر كلمتا   ظ ود و  الســـتا  الفلســـهينينيل وقام  الســـلهات ا  ـــرائيلية بهر  اآلالر مل األ  ـــ 

 قائ   نا ال بد للماتمت الدوأ أ  ظتداا واارم ال وخ علم   رائيا للتو ا  ل حا ملزِّم. 
األمني العام لتمم املتحد  ال ر ـــــــالتا مل أ  اجلمو  الســـــــيا ـــــــ  الراهل ال احملا اثت بني   وحذرر - 3

ا  ــــــــرائيليني والفلســــــــهينيني ظشــــــــتا ااتر كحمة  علم آفا  التو ــــــــا  ل حا قائم علم وجو  الدولتني. 
تئنار وأيــار أ  ا ــتمرار التقاعس عل التحرك قد ظ ف ــ   ل زاي   عدم اال ــتقرار. ومل شــُ  عدم ا ــ 

املفاويــات أ  حر  ل الســة أكثر ال مســار تترظس واقت الدولة الواحد . و و شــد  األمني العام علم أ  
بناء املســــــــتوتنات وهدم املنازل مها مل األمور لة املشــــــــروعة  وجف القانو  الدوأل ف نا أعرب عل قلقا 

أماكنوا املقد ـــةل وقال    القدم اخلال مل تصـــاعد حد  التوترات بشـــُ  القدم و متانية الو ـــول  ل  
ر  اوهلا ال وجا للاميت. وأشــــار  ل أنا مل ا ل املفاويــــاتل ظنحمو  أ   حف أ  تتو  مفتوحة وميســــَّ
تصــــحم  القدم عا ــــمة لدولتنيل مت ويــــت ترتيحمات بشــــُ  األماكل املقد ــــة تتو  مقحمولة للاميت. وقال 

ــرفةل و ــــــف  التي ينل ال املحما  مدظر الصــــــندو  اهلام   عمار املســــــاد األقصــــــم رك وقحمة الصــــــ ر  املشــــ
ــرائيل  ظعما علم اميو حقو  الفلســـهينيني لة القابلة للتصـــرر وانتواكوا.  ــالتال    االحت ل ا  ـ ر ـ
وأكد علم أمهية   راك أ  العدوا  ا  رائيل  ظشتا جزءا  مل درك أو ت ظودر  ل حرما  الفلسهينيني 

ــار أنا منذ عام  مل  عمال حقوم ال تقرظر املـصــــــ  ــا  1967ة وكافة حقوقوم. وأيـــــ ــود ا الة فريـــــ ل تشـــــ
 لويت  راهل  جدظد علم األر  ظعما علم توية الويت السائد وتقوظض حيا  الفلسهينيني ال القدم.

وحبىل االجتماش بعد ول  ويت القدم  وجف القانو  الدوأ. وجر  التُكيد علم أ  القدمل  - 4
للدايلت السـماوظة الث ال  ثا كنزا  للحمشـرظة  عاء. وه  ال الوق  نفسـا مدظنة بو ـفوا املدظنة املقد ـة  

رتلة. وقد ا ــتمر احت هلا علم الرلم مل العدظد مل القرارات. وتســعم   ــرائيا  ل اوظد املدظنة واميو 
املايـية. منزال فلسـهينيا  ا ل األشـور اخلمسـة    234السـتا  الفلسـهينيني وتمس هوظتوم. وقد مت هدم  

 ــرائيلية معينة اتل اعتحمارها تهوةا  عرقيا . ومت عزل القدم  اما   و ــله  العرو  ال ــوء علم ممار ــات  
عل ال ـــــفة الوربيةا فمل لة املمتل الو ـــــول  ليوا بدو   و    ـــــرائيل . وددا أ ـــــحاب العرو  عل 

  ا اأ علم األماكل املقد ـة. راوالت انتواك املسـاد األقصـمل الذي ظوجد د  و ـاظة األر  ل الو ـ 
ــول  ليال مما جعا  ــترظةل وفر  اجلنو  قيو ا  علم الو ـ ــهة العسـ ــم هدفا  لتنشـ ــحم  املســـاد األقصـ وقد أ ـ
ــرائيليو   ــرو  نفقا  حول املســـادل وقام ا  ـ ــتودافا  ال القدم. وقد مت حفر عشـ املســـاد أكثر األماكل ا ـ

رفني علم اقتحام املسـاد  قامة الصـ  ل وابلتاأ توية ويـت بتو ـيت نها  اجلدار الورةل وهم  ثو  املته
ــرائيا  ل اات   رواايت زائفةل مثا  ــع    ـــــ ــة. ومثة مشـــــــتلة اهة  أار  تتمثا ال  ـــــ األماكل املقد ـــــ

ل لتربظر اال ــــــــــتي ء علم األر . وال وجو  للمنامات ا  ــــــــــ مية والعربية ال املدظنةل “ا و  املقدم”
 التحرظر الفلسهينية بشتا مستمر ومشروش. وكذل  لوجو  منامة
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مث ا ــــــتعر  االجتماش ا الة الراهنة ال القدمل  ا ال ول  التدابة ال  اختذاا   ــــــرائيا وا الة  - 5
رىل  نا بعد مرور حواأ   عاما  مل االحت ل   50االجتماعية واالقتصـــــــــا ظة للمقيمني الفلســـــــــهينيني. و ـــــــــ 

دظنة مت ــــــرر  بشــــــد ا وتشــــــارك اتلف الســــــلهات اال ــــــرائيلية ال اختاو والنزاشل أ ــــــحمح  مدظنة القدم م
القرارات الحملدظةل  ل جانف منامات املســــــــــتوتنني وم  ــــــــــســــــــــات عســــــــــترظة واا ــــــــــةل مما  لق ارتحماكا  
ا ـــــــياتيايا   ف   ـــــــيا ـــــــة فعالة للواظة. وهناك نية لتقييد النمو والتنمية الفلســـــــهينيني. وأ ورت العرو  

ــتو  ــهينية  ا ظعيق النمو. واجلدار هو اجلانف األكثر بويــــوىل أ  املســ تنات شــــدظد  القرب مل املد  الفلســ
بروزا  للسيا ات اال رائيليةل وهو ظقي  بناام  ل   شدظد التعقيد والقسو  مما ظ  ي  ل التشرظد العرق . 

ا  مل  يا ة اال تيها  وقد مت بناء اخ مل املستوتنات  وازاتا  ا ا ا صو . و ثا ا دائق الوتنية جزء
ــ . واثا علم اآلاثر أ ا  أار ل  ــا ر  األرايــــ ــت دم بفعالية كحمة  كازء مل برلمج مصــــ ــرائيليةل وت ســــ اال ــــ

ــلوا ل علم  كما ظتحمني مل اال عاء    بقااي مدظنة املل   او  تقت ابلقرب مل جممت األقصــــــــم ال ح   ــــــ
ولق أبواب الو ـــــــــول  ل املســـــــــاد األقصـــــــــم ال وجا الرلم مل االفة معام علماء اآلاثر لذل  الزعم. وت  

املســلمني ليقتصــر  اولا علم الرجال الذظل بلووا  ــنا  معينة. وال الوق  نفســال ظ ســم  ألكثر املســتوتنني 
تهرفا  ابلعيو ال القدم الشــــــــــــرقيةا وهم ظقومو  بيوظت جةا م الفلســــــــــــهينيني وظتحملو  املســــــــــــ ولية عل 

قد ـــات ا  ـــ مية واملســـيحية. وقد ايـــهلت التنيســـ  بدوره ابلتصـــدظق علم االعتداءات األاة  علم امل
قانو  ظنإل علم أ  ا تومة ملزمة ابلتصـــوظ  علم أي قرار ظتعلق ابلقدم الشـــرقيةل وه  عقحمة ظســـتحيا 

 التولف عليوا ال اهليئة التشرظعية ا  رائيلية. 
عية واالقتصــــا ظة للســــتا  الفلســــهينيني. وت  ر الســــيا ــــات ا  ــــرائيلية أظ ــــا  ال ا الة االجتما - 6

ال املائة لت ــــــر لة اليوو ظة. فحالة قهاع  الصــــــحة   77وظ قدَّر معدل الفقر ال القدم الشــــــرقية بنســــــحمة  
ل فقد حواأ 1967والتعليم ال القدم الشـــرقية كار يةل مما ظ  ي  ل تمس اهلوظة الفلســـهينية. ومنذ عام  

بسـحمف القيو  املفرويـة علم التنقال فقد اقتصـا  القدم الشـرقية فلسـهيغ ويـعوم كمقيمني. و   50  000
العدظد مل املســـــتولتنيل ونارا  لعدم وجو  مصـــــارر فلســـــهينية ال القدم الشـــــرقيةل ف   املعام ت املالية 

عل املدظنةل   “نزش اهلوظة الفلســـــهينية”هناك ال لاظة الصـــــعوبة. وأ شـــــة   ل أ    ـــــرائيا تعتمد ا ـــــياتياية  
ــتوتناتل ظـشـــــ   ا ــلوا عل بقية األر  الفلســــــهينية احملتلةل ويميد تســــــايا األرايــــــ ل وبناء املســــ ما فصــــ

وتشــــييد الهر  خلدمة املســــتوتنني حصــــرا . وحىل أحد املتتلمني علم  حا  الســــحما التفيلة بدعم محماشــــر  
نشــا  االقتصــا ي األعمال ا ر  الفلســهينية ال القدمل مت اليكيز علم  حا  فرل العما اجليد  وايئة ال

القائم علم القهاش اخلال مل أجا التصــدي للفقر املتوتل وترظقة ا يا  اآلظلة  ل التدهور. وظنحمو   حا  
تـدابة للت فيفل علم الرلم مل وجو  العراقيـا. وقـد تتو   حـد  هـذه التـدابة  قـامـة آليـات لتقـا ــــــــــــــم 

ةل مثا  ـــــــــــندو  لرهنوم األموال اجملازفة ال امل اتر مت املســـــــــــتثمرظل الذظل ظت ذو  قرارات يارظة  ـــــــــــعحم
القدم. ومل ال روري دسني التنسيق بني املا ني والوكاالت الدوليةل ال  يما ال ما ظتعلق جبمت الحميالت 
ودليلوا  جراء  را ـــــــــات اجتماعية واقتصـــــــــا ظة جمدظة. وظنحمو  الســـــــــع  جداي  لت هيخ املدظنة بو ـــــــــفوا 

 ظتعلق خبيارات التموظا. عا مة لفلسهنيل  ا ال ول  ما
ولقو املشـــــــاركو  ال االجتماش أظ ـــــــا   ور اجملتمت الدوأ ال اليوظج  ا عا ل و   ج  ولية  ا  - 7

مسـُلة القدم. ومت تسـليخ ال ـوء علم  متانية أ  اثا الويـت الفرظد للقدم ابلنسـحمة للمسـيحية وا  ـ م 
 ـــخل وعلم منت التعن  ا  ـــرائيل  لذل . واتفق املشـــاركو  واليوو ظة حافزا  لتعزظز الســـ م ال الشـــر  األو 

علم أ  القدم ق ـــــــية عاملية وأنا ظنحمو  للماتمت الدوأل  ا ال ول  األمم املتحد ل أ  ظســـــــتُنف الوفاء 
 س ولياتا علم النحو املنصول عليا ال قرارات جملس األمل واجلمعية العامة وات الصلة. لة أ    رائيا 
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آل  مل دــدي قرارات األمم املتحــد   و  عواقــف. واتفق املتتلمو   يعــا  علم أنــا ظتعني  تنــ  حىت ا
علم   ـــرائيال بو ـــفوا الســـلهة القائمة ابالحت لل أ  تتصـــرر وفقا  للقانو  الدوأل وأ  دم  املدنينيل 

ال ما ظتعلق بفلســهني. وأال توةرِّ مل ويــت القدم. ومحمدأ تقرظر املصــة الوار  ال ميثا  األمم املتحد  موم 
ل نارا  للحاجة  ل هيئة مشــــــــــــــيكة “اتفاقية  ولية  ماظة األماكل املقد ــــــــــــــة”واقيىل أحد املتتلمني عقد 

ت تلَّف ابلنار ال كيفية زاي   فعالية القرارات القائمة. وال اتل فصــــا مســــُلة القدم عل عملية الســــ مل 
ال ظتازأ مل التسـوظة الشـاملة للق ـية الفلسـهينية. وهناك   و ـيتو  التو ـا  ل حا  ائم هلذه املسـُلة جزءا  

حاجة  ل زاي   اجلوو  املحمذولة ال  تار  بلوما ــية متعد   املســارات. وال تقتصــر املســُلة علم ا تومات 
وحدهال با تشـــــــــــما  يت اجلوات الفاعلة ال اجملتمت الدوأل  ا ال ول  منامات اجملتمت املدين. وظنحمو  

 تومية الدوليةل مثا األمم املتحد  ومنامة امل  ر ا  ــــــــ م ل أ  تنســــــــق محما رااا وأ  تعزرِّز للمنامات ا
التحالفات مت اجلوات الفاعلة مل لة الدول والربملانيني والنســـــاء والشـــــحماب ال كا بلد. ومل املوم أظ ـــــا  

مة امل  ر ا  ـــ م  ولةها  نشـــاء وجو   ائم للماتمت الدوأ ال القدمل  ا ال ول  األمم املتحد  ومنا
 مل املنامات.

ــات األكا اية وا ع مية واملدارم  - 8 ــســـــ ــاركو   ل واظة هوظة القدم. كما  عوا امل  ـــــ و عا املشـــــ
واجلـامعـات  ل ا فـاج علم الرواظـة املقحمولـة  وليـا  للقـدم وعـدم اال ــــــــــــــتســــــــــــــ م للاوو  الراميـة  ل اوـظد 

ــا ــــــــــــ  اال )ر وا. وهناك حاجة  ل التزام    وأ حبماظة الهابت الفرظد للقدمل مثا ويــــــــــــت ناام أ ــــــــــ
م ـمو   وليا ل اتل أ  ظتفا الهابت التار   واملا ي والدظغ لتماكل املقد ـةل ف ـ  عل حرظة و ـول 
السـتا  وا ااس  ليوا علم حد  ـواء. واقيىل املشـاركو  أ  تتو  األمم املتحد  ه  ال ـامل الدوأ هلذه 

عا املتحد و  األمم املتحد   ل االلتزام ابلقانو  الدوأ وعدم اخل ـــوش للســـيا ـــات ا  ـــرائيلية. الوالظة. و 
وقالوا  نا ظنحمو  هلا أ  تدعم ا قو  املدنية جلميت املقد ينيل مثا ا ق ال املواتنة والستل والتعليم وحرظة 

م املتحـد  واملنامـات الـدوليـة األار  عل العحمـا  . وأنـا ظنحمو  تعزظز عر  اتلف التقـارظر املقـدَّمـة مل األم
ترظق  عو  شــــوو  العيا . وشــــد  العدظد مل املتتلمني أظ ــــا  علم أمهية قيام املســــلمني واملســــيحيني بزاير  
القدم للتعحمة عل حقوم ال حرظة العحما  ل وا فاج علم أماكنوم املقد ــــةل و عم املقد ــــيني ومســــاعدام 

اركو   ل الويــت اجلدظد لفلســهني بو ــفوا بلد لا مركز املراقف ال األمم علم تنمية جمتمعوم. وأشــار املشــ 
 املتحد ل األمر الذي أ)ىل فر ة هائلة للنوو  بق ية فلسهني مل ا ل الصتوك القانونية الدولية.

ــمة هلا.  - 9 ــهينيو  أنا لل تتو  هناك  ولة فلســـــهني مل  و  القدم عا ـــ ــاركو  الفلســـ وأكد املشـــ
سـوا ال ويـت ظسـم  هلم ابلت ـحية بسـيا ام علم املدظنة. وتالحموا بتسـر الويـت الراهل ال فالفلسـهينيو  لي

املدظنة. وأشـاروا  ل أنا اتل القيام بذل  مل ا ل التسـوظة أو تدوظا ق ـية فلسـهني أو جعا االحت ل 
ق ا قائق علم أر  متلرِّفا  للواظة. وتتمثا العقحمة الرئيسـية ال موا ـلة  ـيا ـات   ـرائيا اال ـتيهانيةل وال

ل كا  ظحملال عد  املسـتوتنني اليوو  1991الواقت وتعقيد الق ـااي. وعندما بدأت را اثت السـ م ال عام  
ال القدم. وأكد الو ــــــــهاء   268  000شــــــــ إلل  ا ال ول     631  000. وظحملال اليوم  190  000

ســــــــــــــهينـية تتو  عا ــــــــــــــمتوا ال األمرظتيو  ا ل اجلولة ا الـية مل احملا اثت أ  اهلدر هو قـيام  ولة فل
القدم. لة أ  هذه الصـيوة ي ددرِّ  أي جزء مل القدم ا الية  ـيتو  العا ـمة. وول  موم ابلنار  ل 

تشــــــــــــما أجزاء ال ظعتربها الفلســــــــــــهينيو  جزءا  مل القدم. وانه قا  مل الرلحمة ال   1967أ  حدو  عام  
ــوظةل اقيىل الوفد الفلســـــــــهيغ ا ل اجلولة ا الي ة مل احملا اثت مدظنة مفتوحةل تتو  القدم الوربية التســـــــ

ــول للاميت. وقد ر فض  ــمة لفلســــهنيل وكفالة حرظة الو ــ ــرقية عا ــ ــرائيال والقدم الشــ ــمة   ــ منوا عا ــ
ول  االقياىل. فا  ـرائيليو  ظتاوو   و  تار  ظغ لتربظر  ـيا ـاامل وظسـعو   ل أتجيا احملا اثت بشُ  
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قسـيم هلا وتسـتفيد مل هذا التُاة. والقدم حباجة  ل تداا جدريل وظتوقف القدمل أل ا تعار  أي ت
التقدم علم جعا تتلفة االحت ل ا  ـرائيل  متلرِّفا  أكثر ابلنسـحمة   ـرائيا. وال بد مل ا ـتعرا  الشـتا 
ل ا اأ للمفاويــــــات و عا   تشــــــتيلا. ومل ال ــــــروري أ  تت ذ الوالايت املتحد  موقفا  وايــــــحا  ومتوازل  

 حيىل أ  الدعم الثاب    رائيا ظشاعوا علم موا لة  يا ااا لة القانونية.
وأعرب املتتلمو  ال اجللسة اخلتامية عل تقدظرهم  تومة تركيا ومنامة امل  ر ا   م  واللانة  - 10

ا االجتماش املعنية  مار ـــة الشـــعف الفلســـهيغ  قوقا لة القابلة للتصـــرر ملا أبدوه مل  عم ال تنايم هذ
ــا بذل كا  ــتوا ــ ــلرل    حتومتا  ــ ــيد أمر هللا أشــ ــُ  القدم. وقال لئف رئيس وزراء تركيال الســ اهلام بشــ
جود ممتل ل ــما  تســوظة منصــفة وعا لة لق ــية فلســهني. و ــتوا ــا تركيا بذل كا اجلوو  حىت ت ــمل 

ــاء اجملتمت الدوأ. وأعرب عل ــهني متانتوا العا لة كواحد  مل أع ـ ــحم  القدم   لدولة فلسـ أملا ال أ  تصـ
مركزا  ورمزا  للسـ م والتفاهم الدوأل أل  املدظنة ليسـ  ملتا  لشـعف واحد أو  اينة واحد . وكرر ا عراب 
ــد . وـقال  عل أتظـيد تركـيا ألي محـما ر  مل جـاـنف األمم املتحـد  ومنامـة امل  ر ا  ــــــــــــــ م  ال هـذا الصــــــــــــ

م ل مسة بترل أ  االجتماش ظشـود علم العما املشـيك ت ـامنا  األمني العام املسـاعد ملنامة امل  ر ا  ـ 
مت القدم و عما  هلا. وتدرك منامة امل  ر ا  ـــــ م     ق ـــــية فلســـــهني  ـــــتاا يـــــمل األولوايت ال 
ــفوا مفتاىل الســـ م واألمل ال املنهقة. وقال املراقف الدائم عل  ولة فلســـهنيل راي  منصـــورل  عملوا بو ـ

املتزاظد بدولة فلســــــــهني قد و ــــــــت قاعد  الشــــــــركاء   اء االحت ل ا  ــــــــرائيل . وقد      االعيار الدوأ
أ ــــــــحمح  فلســــــــهني اآل  أكثر ا ــــــــتعدا ا  ل  ــــــــتمرار ال مقاومتوا. وأيــــــــار أ  اجملتمت الدوأ شــــــــات 
ــهينية ي ت قابا  ــنة للقيا   الفلســــــ ــهينيني علم التفاو  مل أجا   اء االحت لل ولتل النوااي ا ســــــ الفلســــــ
ابملثا. حىت      ــــرائيا عال  تو ــــعوا اال ــــتيهاينل م اور   بذل  نواايها ا قيقية. و عا اجملتمت الدوأ 
ــتمرار االحت ل. ووهف  ل القول  نا ظنحمو  للحتومات  ــرائيال وجعلوا تدفت مثل ا ـ ــاءلة   ـ  ل  قرار مسـ

ارظت ال  تعو  ابلفائد  علم والربملالت والشــــــركات واألو ــــــا  األكا اية  ــــــحف اال ــــــتثمارات مل املـشـــــ 
االحت ل. وظنحمو   ع   املســــــــــــــتوتنني جمرمني وراكمتوم  وجف التشــــــــــــــرظعات الوتنية. وااتتم قائ    نا 

كا  االحت ل متلفا  ابلنســــــحمة   ــــــرائيال فقد ظعو  قا اا حبســــــل نية للتفاو  ال املســــــتقحما. وأشــــــا   لو
ــة الشـــعف الفلســـهي غ  قوقا لة القابلة للتصـــررل عحمد الســـ م  ايلول بترامة رئيس اللانة املعنية  مار ـ

الفلســـــهينيني املقد ـــــيني ال مواجوة التحدايت اليومية ال  ظواجوو ا. ورحف بتقد  أفتار بناء . وااتتم 
ــتفزازات ال    “لايــــــــــف”الرئيس كلمتا ابلقول    ا الة ال القدم اهة  وأ  اجملتمت الدوأ   مل اال ــــــــ

ائيال وأ  هذه اال ــــــــــتفزازات حف أ  تتوقف. وأعرب عل أملا ال أ  ظســــــــــو  الســــــــــ م ال تقوم هبا   ــــــــــر 
 فلسهني  ساعد  اجملتمت الدوأ.
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 املرفق الثان 

 قائمة املشاركني   
  
 املتكلمون  

 رئيس اجلمعية الفلسهينية األكا اية لدرا ة الش و  الدولية  مودي ر. عحمد اهلا ي
 القدم 

 ع و التنيس  رمد بركة
 القدم 

 أ تاو الع قات الدوليةل جامعة رمد اخلامس رمد )س الدظل ا سيغ
 الراب  

قل وحد  تقد  املساعد   ل الشعف الفلسهيغل رمو  اخلفيف  منسرِّ
 املتحد  للتاار  والتنميةم  ر األمم  
 جنيف 

 كحمة األ اقفةل املندوب الر وأ السابق للقدم وفلسهني أنهونيو فرانتو
 روما 

 لئف رئيس اجلمعية الربملانية للحمحر األبيض املتو خل  رمد ا  ظقة
 مالهة 
 عما   

 قا  واملف  العام للقدم الشيخ رمد أود حسني
 القدم 

 مدظر عامل معود األحباا التهحميقية    حقجا  
 القدم 
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 مدظر الصندو  اهلام   عمار املساد األقصم املحمارك و ف  التي ين
 وقحمة الص ر  املشرفة 
 عما  

 مدظر ل مركز مارتل للوند ة املعمارظة  وظندي بوال 
 والحمحوا ا  رظةل قسم الزراعة  
 جامعة كيمرب س 
 كيمرب س 

 املدظر ا  اريل حبوا السيا ات االقتصا ظة  لوفني  اك
 م  سة تركيا 
 أنقر  

رئيس اجمللس االقتصــــــــا ي الفلســــــــهيغ للتنمية وا عمارل كحمة مســــــــتشــــــــاري الرئيس  رمد اشتية
 رمو  عحمام بشُ  املفاويات مت   رائيا

 القدم 

 السفة السابق جلموورظة تركيا  شاكر أوزكا  تورون ر
 لد   ولة فلسهني 
  
 حلقوقه غري القابلة للتصرف وفد اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين  

 املمثا الدائم للسنوال لد  األمم املتحد  عحمد الس م  ايلو
 رئيس اللانة 

 ألفوانستا  لد  األمم املتحد املمثا الدائم   اهر )نني
 رئيس اللانة 

 ندونيسيا لد  األمم املتحد املمثا الدائم    ظسرا بِّركااي
 رئيس اللانة لئف 

 املمثا الدائم لناميحميا لد  األمم املتحد  فيلفر   .  افوال
 لئف رئيس اللانة 
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 املتحد املراقف الدائم لدولة فلسهني لد  األمم  راي  منصور
  
 ممثل األمني العام  

ري  منسق االمم املتحد  اخلال لعملية الس م ال الشر  األو خ روبرت  ِّ
  
 وفد حكومة تركيا  

 وزظر اارجية  وورظة تركيا أود  او  أوللو

 لئف وكيا وزار  لش و  الشر  األو خ ومنهقة آ يا واحمليخ اهلا ئ عمر أونو 

 املدظرظة العامة الفرعية لش و  الشر  األو خ أومي  ايجلني

 رئيس مركز الحمحوا اال ياتياية عل  رظسول  ظسول

 لئف املدظر العام لش و  الشر  األو خ متني مصهفم كمال أوكيم

 رئيس   ار ل املدظرظة العامة الفرعية لش و  الشر  األو خ  رمد كوجوكساكال

 رئيس   ار ل املدظرظة العامة الفرعية لش و  الشر  األو خ  كورها  كيمي 

  ترتة اث ل املدظرظة العامة الفرعية لش و  الشر  األو خ  ظ   بِّلوِّل

   األو خ ترتة اث ل املدظرظة العامة الفرعية لش و  الشر   ظر ظنــچ تور

  ترتة اث ل املدظرظة العامة الفرعية لش و  الشر  األو خ نيتايت  ربيا  رتورك

 ملحقل املدظرظة العامة الفرعية لش و  الشر  األو خ عمر أوزو 
  
 وفد منظمة التعاون اإلسالمي  

 األمني العام ملنامة التعاو  ا   م   اي  بل أمني مدىن

 العام املساعد لش و  فلسهني والقدم الشرظف األمني مسة بتر

 ل الحمعثة املراقحمة الدائمة لد  األمم املتحد مستشار شاهر  عيد رمد العواو  

 مو ف مرا م االد واال
  
 احلكومات  

 أما  هللا جيحو ل السفة لد  تركيا أفوانستا 

 أراش  هلام 

 السفار  ال تركيا 
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  أركوريل  فةاوا  او يا  األرجنتني

 ألليا فةونيتا كاررظرامل  ترتة  أول 

 ال تركيا السفار  

   ر  ل حسنورل وكيا وزار  أوربياا 

 ال تركيا السفار  

 املدظر عارر روا ل  ترتة اث  بنو  ظو

  ال تركيا السفار  

 مارك ترظنتسول السفة لد  تركيا بلايتا

 مارتينسفيتول  ترتة  اثلثةاي نا  الحمو نة واهلر  

 ال تركيا السفار  

  ظولو مندظس  ي أمليدال  ترتة اث  وقائم ابألعمال الربازظا

 السفار  ال تركيا 

  وبرومةا كةوفال القسم السيا   بلواراي

 السفار  ال تركيا 

 فرانسيستو اافية بِّرللِّسل السفة لد   ولة فلسهني شيل 

  يحما تيا  مارظل البِّال القائم ابألعمال 

 ال تركيا السفار  

  يميو   ظونوول القائم ابألعمال التونوو

 ال تركيا السفار  

 لوفوركا أو يونيتسل وكيلة وزار  محمعو ة كرواتيا

 لونزاليس كازالسل السفة لد  تركيا ألربتو كواب

 هوبنورل السفة لد  تركيا فاتس ر اجلموورظة التشيتية

 عد  حسني عحمد هللال السفة لد  تركيا جيحمويت
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 أرتورو كابرظرال محمعوا  كوا ور

 حازم فوزيل  ترتة أول مصر

 ال تركيا السفار  

 كمرو ل  ترتة  أول  -كاترظل كورم  فرنسا

 جوليي  ابرل متدررِّبة 

 ال تركيا السفار  

   وفول القائم ابألعمالبةبيتوا أو.  لال

 السفار  ال تركيا 

  كِّرايكوم لوكاكِّسل السفة اليول 

  ظفانويلوم كالحما اكيسل  ترتة أول 

 ال تركيا السفار  

   او ا ابنوورال  فة لينيا

  الي كولتِّا  او ال رئيس املرا م 

 زولتا  فوةل لئف رئيس الحمعثة هنواراي

 بِّركاايل املمثا الدائم  ندونيسيا لد  األمم املتحد  ظسرا   ندونيسيا

  ار  أولستيغل السفة لد  تركيا 

 آري أبراينتول  ترتة أولل الحمعثة الدائمة لد  األمم املتحد  

  ايه ل. أمساراينل  ترتة أول 

 ال تركيا السفار  

 ت ل  يا  او العحميديل السفة لد  تركيا العرا 

ر الحميايتل وكيا وزار     دا  ا ِّ

 عحمد الرزا  ربتة أ. النسيم ل  ترتة اث  

 االد عحمد الستار العايديل ملحق 

 السفار  ال تركيا 
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 عل  ريا بيتدظل ل السفة لد  تركيا ا   مية( - ظرا    وورظة 

 لو وفيتو  ةال وكيا وزار  أولل السفار  ال تركيا  ظهاليا

 هيدظوك  كاوايل  ترتة اث ل السفار  ال تركيا اليااب 

 أجمد الع اظلةل السفة لد  تركيا األر  

 جان  ق جوقال مو ف ابلسفار  

 تركياالسفار  ال  

 لينزي كيحمتينيسل القائمة ابألعمال كينيا

 رئيس الحمعثة  لئف أندرو موجيفانِّال  ترتة اث  للش و  السيا ية والقنصلية/  

 جا م الناجمل وكيا وزار  التوظ 

 ال تركيا السفار  

  لفةا كوظنالييفال ملحقة قةليز تا 

 ال تركيا السفار  

 ربيت نرشل القائم ابألعمال لحمنا 

 منصور عحمد هللا 

 ال تركيا السفار  

 رمد العحميديل لئف السفة لد  تركيا ليحميا

 كو زامالمل السفة لد  تركيا  كيستوتيس ليتوانيا

 أرلي  كونزايومل السفة  لد  تركيا لتسمربغ

  تيفا  بوتزل مستشار  يا   

 السفار  ال تركيا 

 عمرا  رمد زظلل السفة لد  تركيا ماليزاي

 نوراين  رمد ظزظدل وزظر مستشار 

 السفار  ال تركيا 
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 ا وظرال السفة لد  تركيارمد أود  مورظتانيا

 عحمد هللا نورا ل مستشار أول 

 أمني كيماك 

 السفار  ال تركيا 

 جوظا  نرظتِّا فيفةوم لالِّندول  ترتة اث  املتسي 

 السفار  ال تركيا 

 أولينيو بولال مستشار السفةل السفار  ال تركيا مولدوفا

 تركياابتتيشيال اب اموريل السفة لد   منووليا

 رامو  برالي ل السفة لد  تركيا اجلحما األ و 

 لهف  عوا ل السفة لد  تركيا املورب

 رمد )س الدظل ا سيغل أ تاو الع قات الدولية 

 رمد زروق ل وزظر مستشار 

 عثما   مصمل مستشار 

 السفار  ال تركيا 

 آين كو ور ل  ترتة  اثنية نيوزظلندا

 تركياالسفار  ال  

 ليز ألربظت تسلل القائمة ابألعمالل النروظج

 السفار  ال تركيا 

 عحمد هللا الهوق ل  ترتة أول عما 

 السفار  ال تركيا 

 ميا  عاتف شرظفل  ترتة أول ابكستا 

 السفار  ال تركيا 
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ا أابركا  ِّل كاربيول السفة لد  تركيا بةو  اوراِّ

 او يا  ااب)ل مستشار 

 السفار  ال تركيا 

 أندزظا موظتوفست ل مستشار بولندا

  مي ال نوبيس 

 السفار  ال تركيا 

ل لراهال لئف رئيس الحمعثة الربتوال  لوظس كوارتشِّ

 السفار  ال تركيا 

 الشاال  ايل مستشار قهر

 السفار  ال تركيا 

 األولل وزار  اخلارجيةظونالل مدظر شعحمة الشر  األو خ  -كيم ظو    وورظة كوراي

 كيم م  ظو ل  ترتة اثلىلل شعحمة الشر  األو خ األولل  

 وزار  اخلارجية 

 السفة را و أونوفريل السفة لد  تركيا رومانيا

 فالةي  تولحمورل وكيا وزار  االدا  الرو  

 السفار  ال تركيا 

  يزار كاظزاأل السفة لد  تركيا رواندا

 عا ل  راس مر ا ل السفة لد  تركيا اململتة العربية السعو ظة

 عحمد هللا رمد الوامديل وزظر مفو  

 السفار  ال تركيا 

 مصهفم امحماك ل السفة لد  تركيا السنوال

 مصهفم    ل   ظوبل لئف رئيس الحمعثة 

 اب ماما و بويل مستشار 

 السفار  ال تركيا 
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 ليليال بيلوظيفتسل وزظر  مستشار ل لئحمة رئيس الحمعثة  ربيا

  رالال ب لوظِّيفيتسل  ترتة  اثلثة 

 السفار  ال تركيا 

 )تيال كوفاتشيتسل  ترتة  اثنية  لوفينيا

  ار  ظو ل متدررِّبة 

 السفار  ال تركيا 

 رمد مر ال شيخ عحمد الرولل السفة لد  تركيا الصومال

   راي جاكوبسل مستشار  أفرظقياجنوب 

 السفار  ال تركيا 

 نوظر  تيفل رظ ل  ترتة أول جنوب السو ا 

 السفار  ال تركيا 

  براهيم الشيخ عحمد الراز  السو ا 

 السفار  ال تركيا 

 الرش تومام ليولر  فالوندل السفة لد  تركيا السوظد

 الحمعثة ظدظيا شا ول الوزظر ولئف رئيس   وظسرا

 السفار  ال تركيا 

 مي يمومول فيليو تاجيتستا 

 السفار  ال تركيا 

 رمد   ىل تتاايل السفة لد  تركيا تونس

 عل  شرظفل مستشار 

 أنيس هاجريل مستشار 

 السفار  ال تركيا 

 أكماما ور مرا  ابمل كاتف تركمانستا 

 السفار  ال تركيا 
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 كينةال مستشار  انتا م. الكر   أولندا

 السفار  ال تركيا 

  ةج  كور ونست ل السفة لد  تركيا أوكرانيا

 فا يا بو لرل وزظر مستشار 

 السفار  ال تركيا 

 رمد راشد العحمس ل رئيس  ائر  املنامات الدوليةل وزار  اخلارجية ا مارات العربية املتحد 

 ابألعمالأود رمد أ. مهاوشل القائم  

 نورا  عيد املنصوريل  ترتة  اثلثة 

 السفار  ال تركيا 

 كا)لينا   حمينوزال  ترتة  أول فنزوظ 

 السفار  ال تركيا  

 عما  ابمهررل  ترتة اثلىل اليمل

 السفار  ال تركيا 
 
وأعمال اجلمعية العامة وال  هلا يف دورات    الدول غري األعضــــــاء ال  تلق  دعوة دائمة للمشــــــاركة بصــــــفة مراقب  

 بعثات مراقبة دائمة يف املقر

 وفلسهني  كحمة األ اقفة أنهونيو فرانتول املندوب الر وأ السابق لد  القدم  التر   الر وأ

 أنهونيو لوتشيحميلول السفة الحمابوي لد  تركيا 

 رمو  اهلحماشل وزظر األوقار والش و  الدظنية  ولة فلسهني

 عدل  ا سيغل وزظر ش و  القدم  

 نحميا معرورل السفة لد  تركيا 

 فا ي ر. حسيغل  ترتة أول 

 السفار  ال تركيا 

 أود  ال بواتنةل وزار  األوقار 
  
 املنظمات احلكومية الدولية  

 الرا  تاربيتا االدا  األوروة
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 السفة لد  تركيارمد الفات  النا ريل  جامعة الدول العربية

 اجلمعية الربملانية 
 للحمحر األبيض املتو خ 

 رمد ا  ظقة مل األر  ل لئف الرئيس 
 ورئيس اللانة الدائمة األول بشُ  التعاو  السيا   

 شا ي عحميداتل مو ف   اريل جملس األعيا  األر ين
 مرا  ظسريل لئف األمني العام لش و  اجلمعية

  
 املتحدة ووكاالهتا وهيئاهتاأجهزة األمم   

  لحميدا روكال رئيسة وحد  الش و  ا قليمية متتف األمم املتحد 

قة األمم املتحد  املقيمة لعملية الس م ال الشر  األو خ   منسرِّ

 مصهفم  ينا رل لئف املنسق املقيم هيئة منسق  األمم املتحد  املقيمني

 ابألمم املتحد االد  تشاظ  ل أاصائية تنسيق  

 أود ابرالل مركز األمم املتحد  لإلع م ال أنقر  

  ليم بركا ل مساعد تنسيق ش و   ورظة ابألمم املتحد  

  ليم لةايل مساعد تنسيق ش و   ورظة ابألمم املتحد  
  
 منظمات اجملتمع املدن  

  يفال ابلس  جامعة أنقر 

  ركا  ايفاش ظلماز 

  ال الدظل الفتش ل مساعد املدظر العام كانسو لإللا ة والت املرابهة  

 مرت م أوزك نل ل مساعد املدظر العام 

 أنقر  

 رمد لورميزل الرئيس مدظرظة الش و  الدظنية

 أنقر  

ــة  ــة  ــرحــلـــــ مــركــز املــوار  املــتــعــلــقـــــ
 الهفولة املحمتر 

 نحميا   رظس   حملحما ل املدظر العام 
 القدم

ــائـــــا املوـــــاجر  ولـــــة   -الر ـــــــــــــــــ
 فلسهني

 نور علوا ل نشهة 
 لز 
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 ماور ا   مل الرئيس التنفيذي جلا  حقو  ا نسا 

 ليتو   ور ورل املو ف التنفيذي الش ص  للرئيس التنفيذي لتقلياتل بنو  ظو

  اكا 

 تر كااي أ)ور منامة التقدم الدولية

 فيينا 

ــة  ــيـــــ ــدولـ ــحـــوا الـــــ ــحمـ ــة الـ ــمـــــ ــاـ ــنـ مـ
 اال ياتياية

  حسا  ابل 
 أنقر 

 نام  بلولل الرئيس رابهة الصحفيني

 أنقر  

ــامل  رابهــة هــا مل أحــد للت ـــــــــــــ
 وا لا ة

ق ا قليم  لو خ األليول    براهيم چيچي ل املنسرِّ
 أنقر  

مركز الشـــر  األو ـــخ الدرا ـــات 
 اال ياتياية

 شعحما  قر اشل الرئيس
 أنقر 

 اشتيةل كحمة قا   الشحمابعحما   و. أ.  حركة  وت واحد

 نيوظورك 

 وز   . أبو شنفل مس ول الع قات الدولية فلسهينيو  ب  حدو 

 ب ل  . راي ل مس ول الع قات الدولية 

 لز  

وكــــالــــة   ار  التوارا وحــــاالت 
ــة جملس  الهوارئ التــابعــة لرجم ـــــــــــــ

 الوزراء

 ف ا  أقهايل الرئيس
 أنقر 

ــ مية للحمحوا مركز الحملدا    ا  ـ
ــة  ــائيــــة واالقتصــــــــــــــــــا ظــ ا حصــــــــــــــــ

 واالجتماعية والتدرظف

 اثفاش ألحمايل املدظر العام

 ىل. حقا  أرظهل ل رئيس شعحمة املعلومات وا حصاءات

 م. فات   ةظليغل مدظر فرش التعليم والتعاو  التقغ

 نحميا يحمورل رئيس   ار  الحمحوا

 أنقر 
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 رانيا ماي ل املمثلة الدائمة   تني(اجملموعة العربية للتنمية 

ــدظـــــا ملصـــــــــــــــــــا ر حقو   مركز بـــ
 املواتنة وال جئني

 جنيف

املركز اليك  للع قــــات الــــدوليــــة 
 والدرا ات اال ياتياية

 ج ل الدظل ايفوزل لئف الرئيس 
 أنقر 

امل  ـــــــــــســـــــــــة اليكية للدرا ـــــــــــات 
 االقتصا ظة واالجتماعية

  حميحا  ينوجيا قندولار 
 أنقر 

 أود لهف  آكارل رئيس اهل ل األور اليك  اهل ل األور اليك 

 رمد لولوللول املدظر العام 

 أنقر  

 اة الدظل لونوورل األمني العام ادا  بلدايت تركيا

 لولفيم كةاس قي تول رئيس   ار  الع قات الدولية 

 بورا أفا ل احمةل   ار  الع قات الدولية 

 ابشل احمةل   ار  الع قات الدوليةكمال  

 أنقر  

منامــة املــد  وا تومــات احملليــة 
املتحـــــــد ل الشــــــــــــــر  األو ــــــــــــــخ 

 آ يا ولرب

   رمد  وما ل األمني العام 
   رمد احملل ل مو ف مشارظت 

 ا هنحمول

 املستونية ال فلسهني و  رائيا مانوظا أبوندظو كِّنتةو بةظزل منسق  وأل برلمج املرافقة جملس التنائس العامل  
 جنيف

 امل  سة(  حسل كوجابيي ل مدظر تهوظر اال ياتيايات  ابلنيابة عل رئيس  م  سة ظونس  مري

 أنقر  
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 شعبة
 الفلسطينيني حقوق

 

 
 
 
 
 

 املؤمتر الدويل املعين بقضية القدس
  

 مستقبلها“  معامل  ورسم  القدس  حاضر  ”معاجلة
  

 2015  األول/ديسمرب كانون   15  و 14 جاكرات، 
 

 املتحدة مــاألم
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 موجز تنفيذي  

د  رعاظة اللانة املعنية  مار ـــــــــة الشـــــــــعف الفلســـــــــهيغ  قوقا لة القابلة للتصـــــــــرر ومنامة  
التعاو  ا  ـ م ل ن ام امل  ر الدوأ املعغ بق ـية القدم د  شـعار ”معاجلة حايـر القدم ور ـم معاي 

 .2015كانو  األول/ ظسمرب   15و  14مستقحملوا“ل وعقد ال جاكار) ظوم  

وقــدم امل  ر أحــدا املعلومــات عل ا ــالــة الراهنــة ال القــدمل  ــا ال ولــ  اجلوانــف االجتمــاعيــة  
واالقتصـــا ظة والقانونية للحيا  ال  ا االحت ل ا  ـــرائيل ل مت اليكيز بوجا اال علم األماكل الدظنيةل 

ــات وا ــيا ــــ ــد هبا اجلوات املقرر  للســــ ــيشــــ ــانعة للقرارات واجملتمت املدين وعامة وول  لت  تســــ جلوات الصــــ
اجلموور. وشـترا امل  ر منتد  لعر   ـحما امل ـ  قدما ل مث  بشـُ  كيفية تعزظز اجلوو  الدولية الرامية  ل 
وقف ا جراءات ا  ـرائيلية االنفرا ظةل  ا ال ول  التوية الداوراال املمنوج للقدم الشـرقيةل وال  ـيما ال 

ــ  قدما  للقدم وأهلوا. كما هيُ منتد   جراء مداوالت املدظنة   ــحما املمتنة للم ـ القداة وما حوهلال والسـ
  ر ة بني الفلسهينيني وبني ارباء وممار ني ونشهاء وأكا ايني  وليني.

وأتلف امل  ر مل جلســــــــة افتتاحية وجلســــــــتني عامتني وجلســــــــة اتامية. وقدم  اجللســــــــة العامة  
ــُاال  ا ال األول ال  ع قدت   ــت مدظنة القدم اليوم“ل حملة عامة عل ا الة الراهنة ونشـــ د  عنوا  ”ويـــ

ول  ا جراءات االنفرا ظة الرامية  ل توية تابت مدظنة القدم وويــــــــــــــعوال والســــــــــــــيا ــــــــــــــات وا جراءات 
  احملل  ا  ـــرائيلية ال األماكل املقد ـــةا كما وفرت نار  متعمقة عل ويـــت األماكل الدظنية ال  ا القانو 

ــة العامة الثانية ال  ع قدت د  عنوا   ــُلة واظة املدنيني. أمرا اجللســـ ــُ  مســـ ــا  بشـــ والقانو  الدوأا وعريـــ
ــة ابلقدم ما قحما عام   ــر “ فناقشـــــــــ  ا قائق اخلا ـــــــ ل وأبرزت 1948”ااوس التعاظو التار ية واملعا ـــــــ

ة  قامة ف ــاءات ح ــرظة ال مرحلة اجلوو  املمتنة للو ــاتة ال ويــت تصــورات للتعاظول ونارت ال أمثل
 ما بعد انتواء النزاشل وال كيالت قائمة متعد   الهوائف.

ور ـم  املشـاركو  ا ل اجللسـات واقعا  ظ اور   ـرائيا وه  تنفذ  ـيا ـة  ييزظة  يـعار الوجو   
ــرائيا القو  املفرتة وهدم املناز  ل ك جراء الفلســـــــهيغ. وال أعقاب االيـــــــهراابت األاة ل ا ـــــــت دم    ـــــ

ــرائيل  عل قدم  ”متحد  ال تتازأ“ل  ــتودف  األتفال. وعلم النقيض مل اخلهاب ا  ــــ عقاةل كما ا ــــ
ــة الثانية قد أ    ل عزل   يرِّد أ ناء االنتفايــــــ ــ  ــا الذي شــــــ مل أهاأ القدم   100  000ف   جدار الفصــــــ

فاو القانو ل با وتعاين مل الفلســــــــــــهينيني ال ”منهقة رررمة“ ال تتوفر فيوا ادمات الحملدظة وال أجوز   ن
 عراقيا دول  و  الو ول  ل بقية أ اء القدم.

وال ما  إل ويــت املواقت الدظنية ال  ا القانو  الدوأل فقد أشــة  ل أنال ال حني أ  الســيا    
ــت الدائمل ف   ولة  تعير حاليا   ــُ  الويـــــ ــا  ل اتفا  بشـــــ  علم املدظنة ما زال  را نزاش  ل حني التو ـــــ
 هالحمة   ــرائيا  ي جزء مل أجزاء املدظنةل  ــواء الشــرقية أو الوربيةل أو ابألماكل املقد ــة. وبعد أ  ختلم 

ل احتفت بو ــاظتا علم األماكل 1988األر   عل  يت املهالحمات ابلســيا   علم القدم الشــرقية ال عام  
ــ  املقد ــــةل وهو ما أ عيد أتكيده  عاهدات مت   ــــرائيا وفلســــهني. وكا    األر   ظتول واظة ا رم القد ـ

د  علم أ  الســ م ظحمدأ  الشــرظف  جحما اهليتا( لصــاو الشــعف الفلســهيغ  ني  قامة  ولة مســتقلة. وشــ 
ابحيام حقو  ا نســــا ل  ال أ  الفلســــهينينيل وهم  ــــتا  مشــــمولو  اب ماظة  وجف قوانني االحت لل 

 ــــواء مل الســــلهة القائمة ابالحت ل أو مل جانف اجملتمت   ظتمتعو  بســــو  القليا مل ا ماظة الفعليةل ال
 الدوأ. ولدت مسُلة ا ماظة ايمل عليوا  يا ة النزاش.
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مة ال ظوم مل   1948وأشــــــــة  ل أنال ا فا  ل عتقا  الســــــــائدل ي تتل القدم قحما عام    مقســــــــَّ
بينوم. وقــد أ   العنف  ل  األايما فقــد كــا  العرب واليوو  ظعيشــــــــــــــو  جنحمــا   ل جنــف وظتعــاملو  ال مــا

التصـلف ال اهلوايت الدظنية والسـيا ـية والعرقيةل وتشـتل   اعات فدائية  ظنية منذ ول  ا ني علم ك  
ــزاعات عنيفة   50اجلانحمني. وبعد   مة الســــتا ل عريــــة لنــــــــــــــــ عاما  مل االحت لل ابت  القدم مدظنة مقســــر

بوجا اال للتنازش والتســـــييس وأعمال العنف.   متقهعة. وا رم القد ـــــ  الشـــــرظف  جحما اهليتا( عريـــــة
ــُ  النزاشل هو عصــــــف  ــُنا شــــ مة فعليا  ال تنعم ابالز هارل أل  التنوشل شــــ ــَّ وقد  حم  )ر يا  أ  املد  املقســــ
حيا  املد  بصـــــــــــفة عامة.. و ثا  قامة ا واجز بني األحياء ال  تســـــــــــتنوا جمموعات عرقية ح  م وراي  ال 

ــزاش العنيفل ــزاعات أكثر تهرفا  ال مرحلة   أوقات النـــــــــــــ ولتنوا تتسـحمف ال مزظد مل النفورل وال نشـوب نـــــــــــــ
 الحقة. ومل مثل ظنحمو  أ  تعترب األماكل العامة املشيكة أمرا  أ ا يا  لت  تتو  املدظنة قا ر  علم الحمقاء.
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 مقدمة  -   أوال  
 الشــــــــــــعف   مار ــــــــــــة  املعنية  اللانة  مل  كار    رعاظة د   القدم  بق ــــــــــــية  املعغ  الدوأ  امل  ر  ن ام - 1

 العامة  اجلمعية  قراري  ألحتام  وفقا    ا  ـــــــ م ل  التعاو   ومنامة  للتصـــــــرر  القابلة  لة   قوقا  الفلســـــــهيغ
 مويوش  وكا   .2015  األول/ ظسمرب  كانو   15 و  14  ظوم   جاكار)  ال  وع قد  ل69/21  و  69/20
 .“مستقحملوا معاي ور م القدم حاير معاجلة” امل  ر

 اجللســــتني  مويــــوعا  وكا   اتامية.  وجلســــة  عامتني  وجلســــتني  افتتاحية  جلســــة  مل  امل  ر  وأتلف - 2
 واملعا ر “. التار ية التعاظو ”ااوس و اليوم“ القدم ”ويت العامتني

 وأربت  مراقفل   ـفة  هلما األع ـاء  الدول لة  مل  و ولتني  ع ـوا     ولة  52  ممثلو  امل  ر  ال  وشـارك - 3
 املــدين. اجملتمت منامــات مل منامــات ومثــاين املتحــد ل لتمم )بعتني وهيئتني  وليــةل حتوميــة منامــات
 الثاين.( املرفق  انار  ع مية. م  سة وعشرو  تست واعت مدت

 ولئف  املتحد   األمم  لد    ندونيسـيا  الدائم  املمثا  بِّركاايل   ظسـرا  مل  كا  مل  اللانة  وفد  وأتلف - 4
ــتوفر  اللانةا  رئيس  منصـــــــــورل  وراي   اللانةا  ومقررِّر  املتحد   األمم  لد   ملالهة الدائم  املمثا  لراال  وكرظســـــــ
 املتحد . األمم لد  فلسهني لدولة الدائم املراقف

ــيـال اـارجيـة وزظر  مت   نـائيـة اجتمـاعـات  امل  رل هـامو علم  اللانـةل وفـد وعقـد - 5  رظتنو   نـدونيســــــــــــ
 ا ندونيس . الربملا  ال والدفاش اخلارجية الش و  جلنة ممثل  ومت مار و يل براينساري ليستاري

  االجتماشل   انتواء   ب عيد   األول(   املرفق    انار   االجتماش   نتائج   بشـُ    الرئيس   أعدره   الذي   املوجز   و ـدر  - 6
ــعحمة   الشـــحمت    املوقت   ال   عليا   االتر ش   واتل    التاملة   األورا    وكذل    العامةل   ابألمانة   الفلســـهينيني   حقو    لشـ

 (. www.un.org/depts/dpa/qpal/calendar.htm   انار   للتوزظت   نس ة   قدموا   الذظل   للمتتلمني 
  

 االفتتاحية  اجللسة  -   اثنيا  
 الشـــــــــــعف   مار ـــــــــــة  املعنية  اللانة  رئيس  لئف  بِّركاايل   ظســـــــــــرا  للم  ر  االفتتاحية  اجللســـــــــــة  ترأم - 7

 املتحد . األمم لد   ندونيسيا الدائم واملمثا للتصرر القابلة لة  قوقا الفلسهيغ
 اارجية  وزظر   مار ـو يل  براينسـاري  ليسـتاري  رظتنو    ندونيسـيا(ل   امل ـيفة  ا تومة  ممثلة  وأشـارت - 8

 ال   الو قم  العر   علم   ليا هو  ل“توأما   مدظنتا ”  الشــرقية  والقدم  جاكار)  أ    ل   ندونيســيال   وورظة
 أ   وبعد  أنال  ال  األما  عل  وأعرب   امل  ر.  ا ــــت ــــافة   ل  بحملدها حدت  وال   وفلســــهنيل  بلدها  بني  تربخ
ــزاعات  أ ت  واليملل  الســورظة  العربية  اجلموورظة  ال  الدائرظل  النزاعني  مثا  األو ــخل  الشــر   ال األار   النــــــــــــــ

   اعو(ل  والشــــــام  العرا   ال  ا  ــــــ مية  الدولة  تنايم  اثلوا  ال   والتهرر  التشــــــد   ادظدات  تزاظد  وكذل 
ــية  عل  الدوأ  اجملتمت  اهتمام  حرر   ل   ل   عا اا  و  هاما    ز ا    ظوفر  أ   اتل  امل  ر  ف    فلســــــهنيل  ق ــــ
 العامل . االهتمام مركز

 اال  بوجا  اليكيز  مت  عمليةل  واجتماعية   ــيا ــية   لول   ــيوة  ويــت علم  املشــاركني  وشــاع  - 9
ــا  ع قات  تعزظز  هبا  اتل  ال   التيفية  علم ــع   التوا ـــــــ ــرائيليني  بني  الشـــــــ ــهينيني.  ا  ـــــــ  واتم   والفلســـــــ

 النوائيةل  النتياة  دقيق   ل  ت  ي  حقيقية   ـــــــــــ م  لعملية  الزمة  لحمنة ه   التعاظو  روىل      ابلقول  مداالتوا
 للفلسهينيني.  شراقا   أكثر مستقحما وبناء القانوين لة االحت ل   اء وه  

https://undocs.org/ar/A/RES/69/20
https://undocs.org/ar/A/RES/69/20
https://undocs.org/ar/A/RES/69/21
https://undocs.org/ar/A/RES/69/21
http://www.un.org/depts/dpa/qpal/calendar.htm
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  ول م  امل  رل  ال  ممثل ا  املتحد ل  لتمم  العام  األمني  اب ـــــــــــــم  بال  أ ل  بيا    ل  امل  ر  وا ـــــــــــــتمت - 10
ق  برو رظ ل   ل    ظودرِّ   الواحد   الدولة  واقعية  تزاظد      فقال   ندونيســــــــــيال  ال  املقيم  املتحد  األمم  منســــــــــرِّ

 العنف  ألعمال  اندالش  أاهر  أحد   ا  ال  ظنعقد  امل  ر      با  الدولتنيل  هدر   ل  للو ول  الفر ة  أبواب
 األاة . السنوات ال والفلسهينيني ا  رائيليني بني
ر  أ   اتل   جراء  أي  أ   وأيــار - 11   ــيما وال  القدمل  ال  الدقيق  التواز   لتوية  راولة  أنا  علم  ظفســَّ
ــةل  لتماكل  الراهل  الواقت ــار  نزاعات.  نشــــــوب  اهر علم  ظنهوي  املقد ــــ ــرائيا  علم  أ    ل  وأشــــ   عا      ــــ

 الصــــــارم  التقيد  وكذل   اهليتا(ل   جحما  الشــــــرظف  القد ــــــ   ا رم  تقســــــيم   ل  تســــــعم  لل  أ ا  علم  التُكيد
 حني ال  املقد ــــــةل  األماكل  ال  املســــــلمو   ظصــــــل   أ   ال  تتل إل  وال   بعيدل  أمد  منذ  القائمة  ابلســــــيا ــــــة

 األماكل. لتل  زايرات املسلمني لة ظ  ي
 حف  وا  ــرائيلية  الفلســهينية   الســلهات  بني  األمغ  التعاو   أ   مل  الرلم  علم   نا  قائ   وا ــتهر  - 12
ه  التعاو   ول   ف    ظســتمرل  أ   علم  وحف  املســُلة.  تل   ظعا   لل  أنا  كما  للعنفل  التصــدي  ظتي   ال وحد 

 ر ا    القو   ا ـــــت دام  ال  التعقرا  ا  ـــــرائيلية  األمل  قوات  علم  حف كما  التحرظضل   اىل  كحم   عاج   القا  
 أجا  مل  وول   السـائد ل  السـيا ـ   األفق  انعدام  حالة  تعا   أ   املعنية  اجلوات   يت  وعلم  ا وا ال  علم
 أي  ف    ول ل  علم  وع و   التفاو .  ترظق  عل   ولتني  وجو   علم  قائم  حا   ل  والتو ــا  االحت ل    اء
ــد  هامـات  وأي  العنف  أعمـال مل  عمـا  أمرٌ  هو لز ل  مل  الصــــــــــــــوارظخ   ت    وـل  ال   ـا  امـلدنينيل يــــــــــــ
 ظتوقف. أ  وحف مقحمولل لة
 وللنزاش  ل حت ل  حدر   ويـــت علم  الهرفني ملســـاعد   املتحد   األمم  مل  ابلدعم  االلتزام  عل  وأعرب - 13

 وأملل   ــــ م  ال  جنف   ل  جنحما    تعيشــــا   وفلســــهني    ــــرائيا   ائمة  رهنظة  دقيق   ل   ــــعيا    األمدل  الهوظا
 .“اجلانحمني ك   مل الس م ظسو  أ  ظرظدو  مل  يت أ وات”  تني  ل  اعيا  
 بترل  مسة  ا  ــــ م ل  التعاو   منامة  ال  والقدم فلســــهني  لشــــ و  املســــاعد  العام  األمني  و عا - 14

 ابالحت لل  القائمة  السلهة  مل  حاليا    اخلهر  ظتود ه  الذي  الدولتنيل  حا   نقاو  التداا   ل  الدوأ  اجملتمت
 العامل .  الصـــــــعيد  علم  فعالة  شـــــــرظتة  جوات  مل   شـــــــاركة   ـــــــيا ـــــــ   مســـــــار  تنفيذ  ا ل  مل  العما  و ل

ــار ــية  اجلوو  هذه  أ   وأيــ ــيا ــ ــتحمدأ  الســ ــمل  األمل  جملس  مل  قرار  ابعتما    ــ ــيا    مرجعيا     تارا    ظت ــ ــيا ــ   ــ
  يت  تنفيذ  أجا  مل  عليوا  متفقا    وآليات   وليةل  ويــــمالت  االحت لل    اء  رد ا    زمنيا    و تارا    وايــــحا ل
 املتحد . األمم قرارات

 رمو   فلسـهنيل   ولة  رئيس  عل  ابلنيابة  بحميا   فلسـهنيل   ولة  اارجية  وزظر  املالت ل  راي   وأ ل - 15
ــاركني فدعا  عحمامل ــيد  مل  للتُكد  بعزم  العما   ل  امل  ر  ال املشـ ــااي  يسـ ــتا  ال  بيالام  ال  املتناولة  الق ـ  شـ
 ا  ــــ م   التعاو   منامة  جانف  ومل  املتحد   األمم  جانف  مل  متثف  وماأ  و بلوما ــــ    ــــيا ــــ   عم

 الفلسهينيةل  اهلوظة  ال  الزاوظة  وحار  املقد ة  لتر   النابض  القلف  ه   القدم      وقال  األع اء.  و وهلما
 علم  أنا  وأيـــار  ل عتداء.  ظتعريـــا   و)ر وا  املدظنة  ال  املقد ـــة  األماكل  ولتل  فلســـهنيل  مســـتقحما  وه 
ــهينيني  أ   مل  الرلم ــتيها   القســــري  اليحيا  عمليات  ا ل  مل  للعدوا   ظتعريــــو   املدظنة  ال  الفلســ  واال ــ

ــرائيا  ف    ا قامةل  بهاقات  و لواء  املنازل  هدم  وعمليات  ا رظق  ال  ابل ئمة عليوم  ا  اء  اآل   داول    ــــــــــ
 نفسوا. ه  أيرمتا الذي
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 القانو   ال  متر ـة  للتصـرر  القابلة لة  الفلسـهينيني  حقو   أ   مل  الرلم علم   نا  قائ   وأيـار - 16
 الدوأ  للناام  ااتحمار  أكرب فلســــــــــــــهني  ق ــــــــــــــية  تزال  وال  القائمة.  ا ماظة  آليات  ظ فعرا ي  العاي  ف    الدوأل
 با  حقائقل  و ـــــــف  والتقارظر  القرارات  مل  القصـــــــد  وليس  فيا.  الفشـــــــا  ظتحما  أ   للعاي  اتل وال  كتال
 واجلدار  ا  ـــــــــرائيلية  املســـــــــتوتنات  فيوا  تتســـــــــحمف  ال   اليومية  املعال   مل الرلم  علم  أنا  بيد  التحرك.  حفز

 فقخ؟   رائيا أمل ال الفلسهينيني أمل علم ابلقلق العاي  يحمدأ فمىت التفتيول ونقا 
ت هو نتياة محماشـر  لتقاعس اجملتمت الدوأ.  و)بت قائ     التدهور السـرظت ا ا ـا علم أر  الواق  - 17

وملعاجلة هذا األمرل حف حار ا رهاب الذي اار ـــــــا املســـــــتوتنو ل و ـــــــيتعني علم جملس األمل اختاو قرار  
م ظرِّد   اء االحت ل ظستند  ل جدول زمغل و يتعني علم الدول أ  دار منتاات املستوتنات وأ  تربخ  

 ام هذه األاة   قو  الشعف الفلسهيغ لة القابلة للتصرر. ع قااا مت   رائيا ابحي 

 قـابلـة لة  الفلســــــــــــــهينيـة  الـدولـة     م ــــــــــــــيفـا    ل“للتفـاو   قـابلـة لة حرظتنـا   ”  قـائ   وأر ر - 18
ــا . ه   للتفاو  ــيا   أ   ورأ   أظ ــــ ــية  احمليهة  امل  ــــــ  وكثر   ا قليم   الســــ ــهينية  ابلق ــــ  مل  ظقل  ي  الفلســــ
 املنهقـة أ ــاء  يت ال  حــابيــة موجــة  ل الواقت ال ظ  ي أ  اتل للاميت الســــــــــــــ م  ح ل وأ  أمهيتوــال

ــا  والعنصـــــرظة  والالم  املعاظة  از واجية  علم  اليوم ظشـــــود  رمزٌ   أظ ـــــا   ه   املدظنة  أ   واعترب  واارجوا.  والفصـــ
 منفتحة  مدظنة  تتو   أ   أي  مصــــــــةهال  دقق      ول   مل  بدال  للقدم  الســــــــماىل  علم  وحىل  العنصــــــــري.
 والتعد ظة. والتسام  الس م ظسو ها ومشيكة

  ظسـرا  للتصـررل  القابلة  لة   قوقا  الفلسـهيغ  الشـعف   مار ـة  املعنية  اللانة  رئيس  لئف  وأشـار - 19
 اـلذي  (ل2-    181  العـامـة  اجلمعيـة قرار مل عـامـا    68 بعـد  أ ــــــــــــــحمحـ ل  اليوو ـظة اـلدوـلة  أ   ل  بِّركـاايل
ــاش فلســــــــــــــهني  ال  “عربـية   وـلة”  و  “ظوو ـظة   وـلة”   ـقاـمة  علم  ظنإل  اـالل   وأ  لناـام  القـدم  و ا ــــــــــــ
رم  االحت ل  د   فلسـهني   ولة  ترزىل حني  ال  واقعةل  حقيقة  اال ـتق ل  ال  وا ق  املصـة  تقرظر  حق  مل  ود 
 الوتنية. والسيا   الوتغ

 حرظة  انعدام  ظشـــــــوهبا  حياام  أل   مفوومل  أمر  اب ححما   الفلســـــــهينيني  شـــــــعور      قائ   وأيـــــــار - 20
 للتــــداــــا نتياــــة ابلترامــــة التمتت وانعــــدام التفتيول ونقــــا  الهر   واجز نتياــــة أريــــــــــــــوم ال التحرك

 خلنق  نتياـة  والفرل  العمـاـلة   ل  واالفتقـار  ا  ــــــــــــــرائيلـيةل  األمل قوات  جـاـنف  مل املســــــــــــــتمرَّظل  والتمحيإل
ــا ل ــمالت   ل  واالفتقار  االقتصــــ ــهينيني  أ   ووكر  منازهلم.  ملتية  ال  ال ــــ ــو   الفلســــ ــا  ظتعريــــ  ألعمال  أظ ــــ
 القائمة  الســـــــــلهة  وا ـــــــــتو ل  الهحميعية  موار هم   ل  الو ـــــــــول   متانية  عدم  مل  وظعانو   واهلدمل  املصـــــــــا ر 
 مدظل  الدوأ  اجملتمت  أ   ورأ   عام.  بشــــــــــــــتا   ليا  ظســــــــــــــعو   ملســــــــــــــتقحما  واالفتقار  املوار ل  لتل   ابالحت ل

 السيهر . عل الواقت أر  علم الويت  رس أ  قحما الدولتني حا  ل ظف    يا    فق للفلسهينيني
 ظتعلق  فيما  املتحد   األمم  ال األع ــاء  الدول   يت  عاتق  علم  تقت  ال   اجلماعية  ابملســ ولية  ووكرر - 21

ــا  موقعا   ثا  ال   ابلقدمل ــا ـــ ــلة  التوترات  أاثرت حني  وال  للواظة.  حســـ ــة  ابألماكل  املتصـــ  مدظنة  ال  املقد ـــ
ــا ال  النزاش  ف    العنفل  مل  جدظد   موجة  القداة  القدم ــعف  بتارظد  ظتعلق   نا  با  ابلدظل.  ظتصـــــــــ  مل  شـــــــــ
 وأعرب  النزاشل  علم   ظغ  ب عد     يـــــــفاء  منت  علم  كا ل  مثل   ي  العمال   ل  و عا  أريـــــــا.  واحت ل  ممتلتاتا

 أ اء   يت  ال  املتحد  األمم  متاتف  ال  اآل   ظرفرر  الذي  الفلســهيغ  العلم    ما  ظوما  ظصــحم   أ   ال  أملا  عل
 فلسهني.  ولة عا مة الشرقية القدم تتو  وأ  كامال  بشتا الدولتني حا لتحقيق رمزا العاي
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 أعقاب  ال  أييت  االجتماش      العربيةل  الدول  جلامعة املســـــاعد  العام  األمني  عل ل  أبو   ـــــعيد  وقال - 22
 ال   الحمناء  ومشـــــارظت  املقد ـــــةل  املواقت  يـــــد  ابالحت ل  القائمة  الســـــلهات  تت ذها  ال  اخلهة   ا جراءات

 دميا  ال  جودا  تدار ي  العربية  اجلامعة  أ    ل  وأشــــار  الفلســــهينيني.   ــــتا ا  مل  الشــــرقية  القدم   ــــتفرغ
 ورأ   األمل.  جملس  مناشـــد   منوا  بســـحما  الفلســـهيغل  للشـــعف  ال زمة  ا ماظة  توفة  وال  املســـ ولية    ـــرائيا

  ظنية. حرب  ل ت  ي أ  اتل اهة  آاثر لا  تتو  الدوأ اجملتمت جانف مل التقاعس ا تمرار أ 
 الصـــعف  الداال   الويـــت  ا ـــتول     ـــرائيا      جمديل رمد   ندونيســـيال   ل  املورب   ـــفة  وقال - 23

 مدظنة  تابت  توية  اشـــــــــــُ   مل   جراءات  الختاو  ا رهاب   تافحة  الدوأ  اجملتمت  وانشـــــــــــوال  للفلســـــــــــهينيني
 رفض  بســحمف  اليُم  مل  عانوا  الفلســهينيني  الشــحماب  أ    ل  وأشــار  الداوراال.  هيتلوا  ول   ال   ا  القدمل

 االجتماش  ا ــت ــار  املورب  أ   ووكر   ــيا ــية.  تســوظة  بشــُ   اتفا   أي   ل  التو ــا  ا  ــرائيلية  الســلهات
 والقدم. فلسهني ق ية عل الدفاش بشُ  ا   م  امل  ر منامة اتصال لفرظق األول
 ا ـتودار  تشـما  ا  ـرائيلية  االنتواكات  موجة      ا دظد  وليد   ندونيسـيا   ل  األر     ـفة  وقال - 24

 وأشــار  مو فيا.  علم  واالعتداء املســاد   ل املصــلني  و ــول   متانية  تقييد  منوا  بو ــائا  األقصــم املســاد
 انتواء حني   ل  واملســــــــيحية  ا  ــــــــ مية  املقد ــــــــة  األماكل  واظة  تعزظز  ال  قدما   ــــــــيم ــــــــ   األر    أ    ل

 أ   واعترب  املتاحة.  والقانونية  الدبلوما ــــــــــــية  التدابة  مل  أمتل  ما  كا  اب ــــــــــــت دام  ا  ــــــــــــرائيل ل  االحت ل
 لهي   واألر  ل    رائيا بني  الع قات  علم   ل    يا    أ ر  هلا   يتو  املستمر   ا  رائيلية  االنتواكات

 علم  القيرِّم  بو ــــفا  األر     ور  تعزظز  ال ــــروري  مل  أ   ورأ   الســــ م.  بعملية  املتعلقة  الشــــوالا  تعميق  عل
 األماكل. تل  علم ا  رائيلية للوامات حد ويت أجا مل القدم ال املقد ة ا   مية األماكل

األمام مث الياجت وقال ممثا عل ابكســــــــتا     العقو  الســــــــحمعة املايــــــــية اتســــــــم  ابلتقدم اهو   ل   - 25
ــتوا ـــــا  عم  حياء  اهوتني  ل الوراء.   ــتا   ـــ ــهينية هو واجف  وأل وأ  ابكســـ ــية الفلســـ ورأ  أ  حا الق ـــ

 عملية الس م وتنفيذ قرارات األمم املتحد  ف   عل   اء االحت ل و قامة  ولة فلسهني وعا متوا القدم. 
ــعر  الصـــــني      الصـــــني عل  ممثا  وقال - 26 ــتدا    زاء  ابلال  بقلق  تشـــ  القدم  ال  م ارا  العنف  أعمال اشـــ

 التوترات    اء  أ    ل  وأشــــار  التصــــعيد.  مل  املزظد  لتانف جودها  قصــــار   بذل   ل  األترار   يت  وتدعو
ــتوجف ــرائيا  مل  ظســــ ــت دام  عل  تتوقف  أ     ــــ ــا حف  أنا  واعترب  املفرتة.  القو   ا ــــ  لدفت  اجلوو   بذل  أظ ــــ

 مسـتقلة   ولة   نشـاء  ول   ال   ا  حبقوقال  ظتمتت  أ   ظنحمو   الفلسـهيغ  الشـعف  أ   ورأ   قدما.  السـ م  عملية
 و ـتوا ـا  املايـ ل  ال  السـ م  عملية  ال نشـخ  بدور  ايـهلع   الصـني  أ   ووكر  الشـرقية.  القدم  عا ـمتوا

 التوترات. حد  مل للت فيف اجلوو  بذل
  

 العامة  اجللسات  -   اثلثا  
 األوىل العامة اجللسة -  ألف 

 اليوم القدس مدينة وضع  
 القابلة  لة   قوقا  الفلســــــهيغ  الشــــــعف   مار ــــــة  املعنية  اللانة  مقرر  األول  العامة  اجللســــــة  ترأم - 27

 لراا. كرظستوفر  املتحد  األمم لد  ملالهة الدائم املمثا للتصررل
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 ظوجد  حتومية لة  منامة وه   الفلسـهينيةل  “ا ق” مل  ـسـة  العام  املدظر  جحمارظلل  شـعوا   وقدرم - 28
ــيا  ووكر  الواقتل  أر  علم  ا الة  عل  حملة  هللال  رام  ال  مقرها ــهينيني  رنة  عل  تفا ـــ ــتنو   الذظل  الفلســـ  ظســـ

 ظحملال  رجا  قصــة  و ت   القدم  ال اهلدم  عمليات  ظتناول  قصــة  فيلم  عر   منوا  بســحما  الشــرقيةل  القدم ال
 وهدم  القســــري  التواة  عمليات  أ   جحمارظل  الســــيد  وأويــــ   ومشــــولا.  منزلا  جرر  مت  عاما  23  العمر  مل

 ظوم . واقت ه  للمدظنة املي خ واالحت ل املنازل
 ال  الشـــــرقية  القدم  ب ـــــم    ـــــرائيا  قيام  منذ  تعما  ابالحت ل  القائمة  الســـــلهة      قائ   وأيـــــار - 29
ــية  تنفيذ  علم  1967 عام ــيا ـ ــاملة   ـ  وجو    يـــعار  ترظق  عل  املدظنة علم   ـــيهراا   حتام  ال  تتمثا  شـ

ــهينيني ــة  وو ـــــف  هبا.  وارتحماتوم  فيوا  الفلســـ ــيا ـــ ــهينيني   فت   ـــ ــار   املدظنة  اارس   ل  الفلســـ  أ ا   ل  اب شـــ
ــُلة  ليس  الفا ـــــــــــــا اجلدار  أ   وأكد  .“عرق   تهوة”  اارس  الفلســـــــــــــهينيني   بقاء  با  ابألمل  تتعلق  مســـــــــــ

 اجلمــاع  العقــاب علم ومثــال أار  واقعــة حقيقــة ه   العقــابيــة  املنــازل هــدم عمليــات أ  واعترب القــدم.
 ا رب. جرائم مل جراة ظشتا الذي
 مل  املدظنة   تا   لالحمية  جعا   ل  ادر  ا  رائيلية  “2020  القدم  اهة”      قائ   وأيار - 30

 مل  للفلســـــهينيني  ا ماظة  مل  نوش  أي  ول ل  علم  ع و   توفرل  ي  ا  ـــــرائيلية احملاكم  أ    ل  ولف   اليوو .
   ــــرائيا  ال  العليا  احملتمة   شــــار   مل  الرلم  فعلم  ا  ــــرائيلية.  االنتواكات  مل ولةها  املنازل  هدم  عمليات

 للقا    اتل  أنا  احملتمة  أقرت  فقد  األ ــــــــــــا ــــــــــــيةل  للحقو   انتواكا  تشــــــــــــتا  املنازل  هدم  عمليات  أ    ل
 الفلسـهينيني.  مل  املدظنة  ختليإل  علم  تركرز  األجا  الهوظلة  اخلهة  أ   ووكر  .“ ـلهتوم  ممار ـة”  العسـترظني

 أي  لتفتيو  التاملة  الســــــلهة  لدظوا  وأ   القتا  هبدر  النار  تهلق  أ ــــــحمح   ا  ــــــرائيلية  الشــــــرتة      وأفا 
 االيهوا .  ل ترقم الراهنة ا الة أ  واعترب وق . أي ال ش إل

 العنف  أعمال  اندالش   ل  وأ ت  القائمةل  املشاكا  جوهر  شتل   املمار ات  هذه      قائ   و)بت - 31
 وحار   ــــــــــــــرائيـال مت  التعـاو  ع قـات الـدول لقهت اآل  حـا  قـد الوقـ  أ  ورأ   أظلول/ ــــــــــــــحمتمرب. ال

  ــــــــتاا  املما لةل  ا جراءات  مل  ولةها  ا جراءات هذه  فحمدو   اجلزاءات.  وتنفيذ  املســــــــتوتناتل  منتاات
  وءا.  تز ا  أو ه  كما  ا الة
لل  جيفري  وشـــــرىل - 32 ــ  ــابق  املدظر  آرونســـ ــة  ال  واملنشـــــورات  للحمحوا  الســـ ــســـ  الشـــــر   ال  الســـــ م  م  ـــ

ــابق  واحملرر  األو ــــخ ــتوتنات  املتعلق  للتقرظر  الســ ــرائيلية  ابملســ ــنهل  ال  احملتلة األر   ال  ا  ــ  العا ــــمةل  واشــ
  ل  الشـــرقيةل  للقدم  احت ل  مل  أعقحموا  وما  1967  عام  حرب  منذ  ا  ـــرائيليةل  الســـيا ـــات  أ ت  كيف
يِّرد  الذي  الفا ـــــــــال اجلدار  أ    ل  وأشـــــــــار  والتحدايت.  لتحداا  ا ـــــــــتاابة  املدظنة  ارظهة  توية  بعد  شـــــــــ 

ــة ــتا   علم اال  بوجا  أ ر قد  ل2005  عام  ال  الثانية  االنتفايـــــ ــهينيني  القدم   ـــــ  عد هم  الحمالال  الفلســـــ
 الحمـلدـظة اخلـدمـات عل  معزولني ل“اجلـدار الف”  ظعيشــــــــــــــو  اآل  أنفســــــــــــــوم حـدو   واـلذظل  100  000

 ال  الفلســــهينية  للســــلهات ظســــم  ال  حني  ال  املدظنةل  و ــــخ  و  حركتوم  تعيق  عقحمات  و و م  األ ــــا ــــية
 املنهقة.  ل ابلداول نفسا الوق 

 اتنوم ال  ل“X  املنهقة” ا ــــــــــــم  عليوم  ظهلق  ال   املنهقةل  تل   ال  املقيمني      قائ   وأيــــــــــــار - 33
 والوجو   القمـامـة  ت قحميـا مل  للمـدظنـةل املتـاحـة اخلـدمـات علم  للحصــــــــــــــول الســــــــــــــلهـات علم االعتمـا 

ــرت . ــتا   ظعيو  لذل ل  ونتياة  الشــــــ ــعة لة  بيئة  ال  2005  عام  منذ  الســــــ  حيىل  عمليال  للقانو   اايــــــ
 السـلهات  فيوا  تعة  ال  ال   الشـرقية  القدم  ال  الوحيد   املنهقة    أ ا  و ا  وجو ها.  ا جرامية  العنا ـر  تفر 

يردت  فقد  الفلســـهينيو ل   هبا  ظقوم  ال   القانوين لة  الحمناء  لعمليات  اهتماما  ا  ـــرائيلية  الهر   تول  علم  شـــ 
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ــتيعاب  املصـــــــمَّمة ــوة   قرظة   ـــــــتا   ال ـــــ  األوامر  أ   واعترب  ختهيخ.  أي   و   متعد    توابق  وات  محما      ـــــ
 تقدموا. ال  اخلدمات ومل نفسوا املدظنة مل الفلسهينيني ا تحمعا   ل الواقت ال ت  ي ا  ارظة

 فقـامـ  الراهل. الويــــــــــــــت علم األاة  األشــــــــــــــور ال  ر ت املـدظنـة أجزاء بعض    قـائ  و)بت - 34
 القدم  أ اء  بعض   ل  الســـــفر  و ـــــوولة  الو ـــــول   متانية  مل  اب د  ول  علم  ر ا  ا  ـــــرائيلية  الســـــلهات

 ه   املثالل   ــحميا  علم   ــلوا ل  أ   ووكر  الفا ــا. اجلدار   ااا  ظعيشــو   الذظل  للســتا   ابلنســحمة  الشــرقية
 ظتعلق فيمــا عوائق  واجوــة  ــــــــــــــتــا ــا ظحمــدأ قــد وال  اجلــدار و ااــا املــدظنــة  ااــا الواقعــة املنــاتق  حــد 

ــيد  شـــــت   ول ل  ومت  .“X  املنهقة”   ـــــتا   ااتربها  ال   العوائق  نوش  مل  ابلداول ل  الســـ ــ   أ   ال  آرونســـ
 ابلتفتة مــدفوعــة ر و  ابألحر  أ ــا واعترب عــاما اهخ مل جزءا ا  ــــــــــــــرائيليــة ا جراءات معام تتو 
 األجا. القصة

ــر   معود  ال  أقدم  ابحىل  زميا  وهو  قها ل  فيتتور  وقدم - 35 ــنوافور   جبامعة  األو ـــخ  الشـ  الوتنيةل   ـ
ــار  اـلدوأ.  القـانو   علم اـال  بوجـا  اليكيز مت  اـلدظنـيةل  للمواقت  القـانوين  للمركز  موجزا  ا رم  أ    ل  وأشــــــــــــ

ر  لهاملا  اهليتا(   جحما  الشـــرظف  لو ــاظة  اايـــعا  وكا   لإل ـــ م  ابلنســـحمة  أمهية  وي  مقدم  كموقت  با  اعي 
ــرائيا  با  اعيف   ما  وهو  تقرظحمال  قر  ملده  األر    مل  ــ م  معاهد   ال    ـــــــــ  األر  .  مت  1994  لعام  الســـــــــ
 املصـــلني   اول  منت علم  ظنإل  قانو     ـــدار   ل  القدم  ب ـــم    ـــرائيا  قيام  عند عمد  التنيســـ   أ   حىت
 لرهبال  أو  شـرقوا   ـواء  القدمل  علم    ـرائيا  بسـيا    اعيف    ولة  مل  ما  أ   والواقت  املقد ـة.  األماكل   ل
 القدمل  تدوظا  علم  انهوت فلســـــهني  ق ـــــية   ا  األول  اخلهخ  أ   ووكر  املقد ـــــة.  األماكل  ال  حبقوا أو

ــلهة  من   عدم  هبدر  منذ  تدرح  بشـــــــتا  القدم  أ ـــــــحمح   ول ل  ومت  النزاش.  ال  معني  ترر  ألي  الســـــ
 متعمد .  يا ة  تار ال وول  ظوو ظةل مدظنة 1967 عام واحت ل حرب
 الفلســـــــهينية  األرايـــــــ   ال  ا نســـــــا   حقو   حبالة  املعغ اخلال  املقرر  وظحميســـــــونول  متارم  وددا - 36
 هــدفــا األاة ل العنف أعمــال يــــــــــــــوء ال  ــال الســــــــــــــ م    فقــال ناره وجوــة عل  ل1967 منــذ احملتلــة
 املنال. بعيد
ــاتعة مفا ها أ  الهرظق ال ظزال توظ     وقال    تقارظر  احمارظة  ــــــدرت م ارا   - 37 تعتس حقيقة  ــــ

ــات   ال  تتحدا  الرواايت  تعه  و الســـــ م. و  عل أعمال القتا والعنف نحمذ  عل الســـــيا ـــــات واملمار ـــ
ــهينيةل القائمة املتعل ــيم املناتق املنهوي علم  ييزل وهدم املنازل الفلســــ ــتوتناتل والت هيخ وتقســــ قة ابملســــ

واال ــــــــــــــت ـدام املفر  للقو  مل جـاـنف قوات األمل ا  ــــــــــــــرائيلـيةل  ل جـاـنف ـتدابة أار  مثـا احتاـاز 
 جثامني الفلسهينيني وعدم تسليموا أل رهم لدفنوا.

حني ظنإل القانو  الدوأ ا نساين علم  تت الشعف الواقت د  وأشار  ل الواقت القائا  نا ال   - 38
 تو  عليوااالحت ل اب ماظةل ف   ا ماظة ال األر  الفلســـــــــهينية احملتلةل  ا فيوا القدم الشـــــــــرقيةل قد 

األموات واآلابء   هم ملالعتحمارات الســــــــــــــيا ــــــــــــــية احمليهة ابلنزاش. وأكد أ  يــــــــــــــحااي النزاش  ا ل حد بعيد  
ني الـذظل ال ظتـا   ام أبنـاهنهم وبنـاام  متـانيـة اللاوء  ل العـدالـة ال مواجوـة االنتوـاكـات الفلســــــــــــــهيني

ك  الشــعحمنيل أي ا  ــرائيليني والفلســهينينيل الذظل أ بقوا ال حالة  ائمة مل   ملهم أظ ــا     املتوا ــلةل لتل
 النزاش به ء االشتعال.

ــيا ـــــــــات دور هب  أ  ظقوم  لياعوأكد أ  اجملتمت الدوأ   - 39 ــرائيا لوقف  ـــــــ ام ال ال ـــــــــوخ علم   ـــــــ
ــا ر  ــرائيل  الصــــــــ ــاتا هذه ولةهال وتعزظز احيام القانو  الدوأ. ور ا  علم القانو  ا  ــــــــ االحت ل وممار ــــــــ
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ــرائيـــال أعـــا  جملس األملل ال  1980عـــام  ال الـــذي نإل علم معـــاملـــة القـــدم برمتوـــا كازء مل   ــــــــــــ
ل أتكيد أ  اال ـــــــــــتي ء علم األرايـــــــــــ  ابلقو  لة جائز وأ  ( 1980   478و   (1980   476 قرارظا

التدابة ال  اختذاا   ــــرائيا لتوية الهابت اجلوراال والداوراال والتار   للقدم الشــــرظف وويــــعوا القانوين 
 .“اللية وابتلة وحف  لواهنها”ه  
ا ل ف   كفالة حيوظة القدم وااتتم ك ما قائ    نا ملا كا  الســـــــــ م ظحمدأ ابحيام حقو  ا نـســــــــ  - 40

تتهلف عما املزظد لتحســني واظة حقو  ا نســا  للفلســهينيني ويــما  احيام القانو  الدوأ ا نســاين. 
ــلة  ــرقيةل حف علم اجملتمت الدوأ موا ـــــ ــمتوا القدم الشـــــ ــتقلة وعا ـــــ و ل حني قيام  ولة فلســـــــهني املســـــ

 نسا  وابلقانو  الدوأ ا نساين.ا  رار علم أنا ظنحمو    رائيا التقيُّد حبقو  ا 
ــحف  مقيم ال جاكار) ظعما جبرظد    - 41 ــاظونول وهو  ــــ  Kompasوبعد العرو ل ترىل ترايم كونشــــ

وم لف عد  كتف عل الشـــر  األو ـــخل  ـــ اال  عما  وا كا  الســـ م بني   ـــرائيا وفلســـهني ممتنا  أ ــ  . 
أ  تتو  القدم الشــــرقية عا ــــمتوم ظتعار  مت  وأفا  أنا مل الوايــــ  أ  هدر الفلســــهينيني املتمثا ال

الهرفني اقتســـــام املدظنة. وأكد أ  القدمل بصـــــفتوا  حد  أقدم مد  علم    موقف   ـــــرائيال وأنا  ـــــيتعني
ال  ــــــــميم النزاش ا  ــــــــرائيل  الفلســــــــهيغ. وقد  ــــــــع  األمم املتحد  مل   توجدالعاي ومركز    ة أ اي ل  

 املدظنةل حيىل  ـــــــدرت عشـــــــرات القرارات علم مد  العقو  اخلمســـــــة ا ل قرارااا  ل تســـــــوظة النزاش ال
ا  ل تفامهات وامل ـــــــــــ  قدما  ال  األاة . لة أ  التثة مل تل  القرارات ي ظ نفَّذ. وقد آ  أوا  التو ـــــــــــُّ

 وا يـــــــوه   يت الدول علم   ـــــــرائيال م كدا  أ     الأييت  لل  عملية الســـــــ م. وقال    مو ـــــــم الســـــــ م  
 ملتحد  ه  الحملد الوحيد الذي اتنا  جحمار ا  رائيليني علم التحرك.الوالايت ا

ا ــت دام   ملت  ابب املناقشــةل قال  ــفة األر   لد   ندونيســيا    القلق ظســاور بلده  وحني ف   - 42
ــرتةل وعمليات اهلدم  ــحما  الشـ ــا ر  ل ـ ــد القتا الصـ ــرائيا أل وات جدظد ل مثا أوامر  ت   النار بقصـ   ـ

 احتااز جثامني الفلسهينيني املقتولني.العقاةل و 
ــاعـــات اجملتمت املـــدين عل  - 43 ــافـــة  اـــاوروأعرب متتلمو  مل  ـ ــة الثقـ ــال ممثـــا ملنامـ ــة. وقـ ــا لـ ممـ

ــاوره  ــهينية ال ماليزاي    القلق ظســـــــ ــيم حرم   ملالفلســـــــ ــرائيا ال  اظة املهار علم تقســـــــ احتمال  قدام   ـــــــ
ــُ ال ــار  ل أنا نشــ ــم. وأشــ ــاد األقصــ مي   مل القدمل قائ        30  بعدعلم  الواقعة  اخلليال    مدظنة  املســ

 عاما . 15والده ي ظ سم   لا ابلص   ال املساد األقصم علم مد  
وقال ممثا للمنامة الوتنية املتحد   قو  ا نسا  ال مصر      رائيا ت عرب عل التراهية وكره  - 44

ــي ات قوظة وحف توفة ا ماظة ال األماكل املقد ـــــة. ا  ـــــ م. وظنحمو  أ  تصـــــدر عل اجملتمت الدوأ تو ـــ
اجملتمت الــدوأ أ  ظت ـذ  علم وعلم نفس املنوالل وكر ممثــا ملركز العو   الفلســــــــــــــهيغ ال لنــد  أنــا ظتعني

 جراءات  ـــــــــــــــارمــة  حقــا  ا ق عل ترظق رفت املاــاي الراهنــة. وأكــد ابحــىل معغ بق ـــــــــــــــااي ال جئني 
ذت بور  تفرظال املدظنة مل  تا ا. الفلسهينيني أ  أللف السيا ات  التمييزظة قد اختُّ

 وتناول اخلرباء بعد ول  األ ئلة وأ لوا بحميالت اتامية. - 45
ما ظتعلق حبقو  ا قامة للفلســـــــهينيني ال القدمل ت شـــــــترِّا عمليات   وقال الســـــــيد جحمارظل أنا ال - 46

األجــا لــدفت الفلســــــــــــــهينيني  ل اــارس املــدظنــة  لوــاء راإل ا قــامــة ا  ــــــــــــــرائيليــة جزءا  مل اهــة توظلــة 
مـا  ل فقـد  1989و   1967أرايــــــــــــــ  فلســــــــــــــهني التـار يـة برمتوـا. لـذال ف  ل الفي  بني عـام   واـارس

https://undocs.org/ar/S/RES/476%20(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/478%20(1980)
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آالر الفلســـــهينيني ال القدم   فلســـــهيغ حقوم ال العو    ل ال ـــــفة الوربيةل وفقد    120  000جمموعا  
 بهاقات  قامتوم.

ــةل فقال  نا ال توجد حاجة  ل املزظد مل التنازالتل مث انتقا  ل نقا  أار  - 47   أ ةت ال اجللســــــــــــ
 اا  قائما  علم ال   لحيىل قدَّم الفلســهينيو  ما ظتف  منوا. ووكر أ  قوات االحت ل تترحمت  اا  ا ــتحماقيا  

 ـــــــــــرائيا فعال وتقوم اجلرافات هبدم املنازل. وأشـــــــــــار  ل االحت ل كا  ظنحمو  أ  ظتو  م قتا ل لتل  الر   
تتصــرر كســلهة  ــيا ظة وحغ اقتصــا ها  ظرا ات تحملال  ــتة ب ظني  والر  ــنواي  مل األرايــ  احملتلة. ور ا  
علم   ال عل فعالية عمليات املقاتعةل قال    أت ة حار املنتاات أشد قدرا ل مثلا مثا أت ة اجلزاءات. 

ــدار قرار ظ   ــ م    ـ ــما  رشـــ ورأ  أنا ظنحمو  ملنامة التعاو  ا  ـ د القوانني املتعلقة  نت العقو  التاارظة ل ـ
أال تتو  للحمائعني  ـلة ابألعمال التاارظة املرتحمهة ابملسـتوتنات أو ابالحت ل. واتل للدول األع ـاء ال 
منامة التعاو  ا  ـــــــــــ م   ـــــــــــل مثا تل  القوانني احمللية. و يـــــــــــافة  ل ول ل ظنحمو  للدول التعاو  مت 

 ولية.احملتمة اجلنائية الد
وقال السـيد وظحميسـونو     ندونيسـيا تتهلت  ل االيـه ش بدور  بلوما ـ  أكرب ال عملي   ـنت  - 48

الســــ م وبناء الســــ م. وأكد أ  الفلســــهينيني ال ظتمتعو   ــــو  حبماظة ردو    قوقوم أو ظفتقرو  ألي 
 واظة هلال وظنحمو  مساعدام علم ا تعا   حقوقوم.

 
 ة الثانيةاجللسة العام -ابء  

 مناذج التعايش التارخيية واملعاصرة  
ترأم اجللســـــــة العامة الثانية كرظســـــــتوفر لراال مقرر اللانة املعنية  مار ـــــــة الشـــــــعف الفلســـــــهيغ  - 49

  قوقا لة القابلة للتصرر واملمثا الدائم ملالهة لد  األمم املتحد .
نار  علم القدم   لوالتاتف املقيم ال رامات لا    رائياظلل األ تاو اجلامع   م ك اِّ قدَّم مناو  - 50

م حرب عام   مة املدظنة. ووكر أ  مثة مفووما  بنيرِّ اخلهُ مفا ه أ  القدم كان  مقســَّ   1948قحما أ  ت قســرِّ
  ل أحياء   نية حصرظة قحما ا رب.

الحيام والسـلميةل وقال    السـتا  عاشـوا ال املدظنة ا ل  ـنوات ما قحما ا رب ال  تار مل ا - 51
تفصـــــــــا بني املناتق العربية واليوو ظةل و نُ  عل العراقيا ال  ظفريـــــــــوا حاجزا اللوة   “حدو  وهنية”ب   

والثقـافـةل وال  ـا وجو  التثة مل األحـياء امل تلهـة. وأيـــــــــــــــار أ  الســــــــــــــتـا  اـلذظل لـامروا ابلعيو ال 
 رهم.شعروا  االا   م ال  اي “اآلار”لهرر لـ “املا ي ا يز”

وأر ر قائ      الحمحىل ال احملفو ات كشـــف عل وجو  شـــعور اب يز املشـــيك. فاألعيا  الدظنية  - 52
كا  حري االحتفال هبا علنا   شـــــاركة أفرا  مل الدايلت األار . وابملثال تقا ـــــم  يت الســـــتا  احملليني 

ــداا  ــد أ  الَّفـــ  أحـ ــد ـــــــــــــــــة. وحىت بعـ ــاكل املقـ ــالت واألمـ ــةمو قالشــــــــــــــوـــف الاملورجـ ال  ال  وقعـــ  يـ
مشـاعر اتلهة لد  اليوو ل ا ـت  نف  ا يا  العا ظةل حيىل راىل العرب واليوو    1920و    1919 عام 

 العنف الذي وقت. علظعتذرو  لحمع وم بع ا  
 1949/ 1948ظلل فحينما قام  ا تومة ا  ــــــــــــرائيلية بعد حرب  لســــــــــــيد ك ا قالا اووفقا  مل - 53

نازل اخلالية ل جئني الفلســـــــهينيني للشـــــــعف اليوو يل ددَّا املســـــــتُجرو  اجلد  عل  عا   ختصـــــــيإل امل
ا فاج بعناظة علم ممتلتات امل ك األ ـــــــــليني. وأيـــــــــار أ  التثة مل املقيمني اجلد  وقرعوا أظ ـــــــــا  علم 
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أل ــل . ت لزموم  ا ء املحماين ال ل ــو  شــور مل تلف املال  ا  ةتنازالت  ــا ر  عل ا تومة ا  ــرائيلي
 لة أنا مت مرور الوق  وتوةُّ السيا ات ا  رائيليةل جر  اميو هذا النوج األ ل  ونسيانا.

ووكر أـنا بينمـا ال اتل للمرء العو    ل املـايــــــــــــــ  اليومل فـ ـنا حـف علم املرء التعلُّم مل الهـابت  - 54
ا  را ـــة املايـــ  املشـــيك مل أجا االجتماع  الشـــاما للاميت الذي اتســـم با )رظخ املدظنة. وظتعني ابلفع

 بناء مستقحما مشيك.
   التارظخ املشــــــيك   لومار ي أزرال عميد جامعة شــــــرظف هداظة هللا ا  ــــــ مية ا توميةظقال أز و  - 55

للتعاظو الدظغ الســلم  ال  ندونيســيا ما يــما  واظة ا يا  واملمتلتات وأقر املحما ئ األ ــا ــية  قو  
  ع   العامل   قو  ا نسا .اا مل اعتما  األمم املتحد  ا نسا  قحما وق  توظ

وأفــا  أ  امل ــــــــــــــ  قــدمــا  ظتهلــف تعميم أت ة املعتــدلني  ظنيــا  حبيــىل ظتســــــــــــــىن لتلــ  اجملموعــات  - 56
االيــه ش بدور أكرب علم ترظق الســ م ا  ــرائيل  الفلســهيغ. وأكد يــرور  تتثيف ا وارل أوال   ااا 

ــلمني و ااا ــفور املســ ــا  علم القا      ــ  ــــفور اليوو ل مث بعد ول  بني اجملموعات الدظنية. وحف أظ ــ
الســــ م ال املدظنة. وأشــــار    ح لالدظنيني تعزظز ا وار مل أجا تهوظر االحيام املتحما ل والتفاهم مل أجا  

ــما نام ا نذار املحمتر الرامية  ل ــائا تشــــــــــ  تفا ي  ل أ  اهلدر مل ا وار الدظغ ظوه  تائفة مل املســــــــــ
نشــــوب الصــــراش. ووكر أ  النمووس ا ندونيســــ  للتعاظو الســــلم  برهل علم نتائج لجحة. وحف أظ ــــا  

 علم املثقفني واملنامات لة ا تومية االارا  ال ممار ة ال وخ بشُ  امل   قدما  بعملية الس م.
ــيــا لــدظوــا )رظخ مل التعــاظو الســــــــــــــلم  مت اليوو ظــة وا - 57 لــدايلت األار . وأكــد أ   نــدونيســــــــــــ
ظتعلق اب الة ال فلســـــــــهني و  ـــــــــرائيال فحمينما نوقشـــــــــ  الع قات التاارظة مت   ـــــــــرائيا ال أواار  ما وال

ــيا ال عام   ــرظلل فقد قررت حتومة  ندونيســـــــ ــعينات مل القر  العشـــــــ رمسية قات  ع أ  ربخ    2005التســـــــ
الفتتاىل قنصلية ال فلسهنيل   نيسيا أظ ا  بعد التو ُّا  ل الس م. وختهخ  ندو    ال  ا  تو  ممتنظ  رائيا لل  

 وقد شاع  بنشا  ا وار بني اجملموعات املسلمة واليوو ظةل والفلسهينية وا  رائيلية.
عريــا  ت ــمرل أمثلة علم   لة جبامعة كيمرب سظعمار امل  اهلند ــة وظندي بوال ل رئيســة قســم   قدَّمو  - 58

املناتق ا  ـــرظة واجملتمعات احمللية القائمة ال فيات ما بعد النزاعاتل وترح  تائفة مل اخليارات بشـــُ  
ما اتل أ  تتو  عليا القدم ال املستقحما. لة أ  مزظج املستوتنات القائمة ال الوق  الراهل ال القدم 

ا تمرارظة األماكل اليوو ظةل أ فرت عل ويت ظتمثا ال وجو    ابأل ام بور  كفالة  ي نالشرقيةل وال  ب  
 جزء شرق  مل املدظنة جمزأ علم  و ظستحيا بحمساتة  عا   تقسيما بدو  ايهراابت عنيفة.

مة  ـــــاق  أ لة تحمنيرِّ أ  املد  املقســـــَّ   -  بلفا ـــــ  وبةوت ونيقو ـــــيامد   ك  -  واب ـــــت دام أمثلة - 59
ز املقامة علم  و م ق  عا   ما تتو  عم   مدفوعا  ابليُم ال أوقات تز هر. وأشـــارت  ل أ  ا واج ال

ــاكا توظلة األجا و ل نزاعات أشـــــــدل مثلما هو ا ال ال  النزاعات الشـــــــدظد  ظف ـــــــ  ال املعتا   ل مشـــــ
ــتهيت ك  الهرفني اللقاء  ــترِّا منهقة راظد  ظســـ القدم. ورأت أ  ا يز العام املشـــــيكل الذي اتل أ  ظ شـــ

 ل ظنهوي بهحميعتا علم ااتر لتنا يروري لحمناء مدظنة قابلة للحمقاء جلميت الستا .فيوا
ــحميا املثالل - 60 ــيا بعد    وعلم  ــــــــــ ل عمل  األمم املتحد  1974م املدظنة ال عام  يقـســـــــــــ تال نيقو ــــــــــ

ــيخ ال احملا اثت مت الع   ــياتياية توظلة األجا. وبينما ي كو ـــ ــت اهة ا ـــ ــم  ل ويـــ مدظنيل وهو ما أف ـــ
 للحمىن التحتيةخلهة علم اة ما ظرام وا ــــــــتمر انقســــــــام نيقو ــــــــيال فقد أعدت املدظنة ا ــــــــياتيايات  تتل ا

 وا يز املشيكل وه  ا ياتيايات اتل تنفيذها بعد  برام اتفا    م.
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ــرائيا ظعغ أ   ال أما ظ ذك ر ال  حا  مثا هذا  - 61 وابلتُكيدل ف   العنف ا اأ ال القدم وتعنُّ    ــ
اء املشــيك. ومت ول ل اتل تصــور مدظنة مشــيكةل ال  ــيما وأ  هناك ااور أظ ــا  مل أ  تقســيم الف ــ 

 القدمل ال  ا الارور الراهنةل قد ظ ر ابلفلسهينيني الذظل ظعيشو  فيوا.
وابلنار  ل الســـــــيا ـــــــات ا  ـــــــرائيلية ال القدمل ف نا حىت املشـــــــارظت العامة ال  تقدم اخلدمات  - 62

تل  املدظنة الشــــــدظد  االنقســــــام ت عترب ال جوهرها  ــــــيا ــــــية ومتحيز . فمث ل ناام القهار جلميت  ــــــتا   
اخلفيف الذي بنتا   ــرائيا كا   ــيســت دما النام مل  يت األتيار ال  ا  رور أار ا لتل قاتع ا 

  تا  القدم الفلسهينيو .
ر ال  حا  ف ـاءات عامة مشـيكة. وظعغ العنف ا اأ ال القدم وتعن    ـرائيا أ   ال أما ظ ذك   - 63

فالتهوة العرق  حقيقة واقعة وهناك حاجة  ل واظة الفلســــــــــــــهينيني علم الفور. وااتتم  ابلقول    مل 
 ال روري أظ ا  أ  ظتااوز اجملتمت الدوأ اال ياتيايات اآلنية وظحمدأ ال التفتة ال املستقحما.

لل وه  زميلة زائر  ال كلية الدرا ات الدولية املتقدمة ولد  فت  ابب املناقشةل خلص  توفا نورلِّ  - 64
ــنهل العا ــــــــمةل )ر وا الشــــــــ صــــــــ  مت القدم قحما أ  تهرىل علم اخلرباء  جبامعة جونز هوبتنز ال واشــــــ
ــئلة. فقال    ا عندما كان  تالحمة ال املدر ـــــــــــة الثانوظةل كان  تعيو ال منزل ظقت ال  جمموعة مل األ ـــــــــ

ان  تفصــــا ال الســــابق بني القدم الشــــرقية والوربيةل مما ظعغ أ ا أ ــــحمح  تدرك ال  ك  “املنهقة ا رام”
  اما  االات فات بني اجلزأظل.

مثـــا تلـــ  ال  حـــد ـــ  ال لحمنـــا  والحمو ــــــــــــــنـــة  -وكمـــا هو ا ـــال ال النزاعـــات ا  نيـــة األار   - 65
ت متحاربة أ ـــوا بتثة ف   العنف ظ  ي  ل  حداا فرقة بني اهلوايت. ورأت أ  بناء هواي - وكو ـــوفو

مل تفتي  تل  اهلوايتل وأ  معرفة التيفية ال  ب ني  هبا تل  اهلوايت املتصــلحمة ال تعغ أ   متا  املرء 
 أ  ظزظا ا واجز بحمساتة واحو األحداا ال  جرت مل أجا  عا   الوجمم  ل القدم.

املتصـــلحمة املســـتقه حمةل فُشـــارت   وترح   ـــ اال علم الســـيد ك ظل بشـــُ  مســـُلة تفتي  اهلوايت - 66
 ل أ  هنــاك اآل  أجيــاال مل ا  ــــــــــــــرائيليني املتــدظنني الــذظل قــد ظصــــــــــــــحمحو  مقــاتلني علم لرار نارائوم 
ــا  ل حلول ابتتارظة ال  تار حا قائم علم  ــا  عما  وا كا  مل املمتل التو ــــــ ــُل  أظ ــــــ اجلوا ظني. و ــــــ

ــة ابلنســـــــحمة وجو   ولتني اتل فيا للاانحمني أ  ظقررا   ما   ــا  مقد ـــــ ــا  أريـــــ ــا  علم أر  تعترب أظ ـــــ ظعيشـــــ
 آلارظل.

ــار الفصـــا الذي  ل أ    ل  قامة  - 67 ــيد  بوال  عل التيفية ال  اتل هبا عتس مسـ ــُل  السـ و ـ
ــية. ــدظة ونفســــ ــتوتنني ال القدم املتمثلة ال ينف حركة املرور ال   حواجز جســــ ــة املســــ ــارت  ل ممار ــــ وأشــــ
املنازل للو ـول  ل املدارم التلمو ظة املوجو   ال ح  املسـلمنيل مما أ    ل   الشـوارش ابلتنقا علم أ ـه 

 ظغ. وع و  علم ول ل  ا أ  املد  املقسرمة ال تز هرل   -  فصا رأ   للحيز ا  ري علم أ ام عرق 
األقا ا ـــــتفســـــرت عل كيفية  حا  حلول للقدم تل  حاجة الفلســـــهينيني  ل حدوا تقســـــيم امس  علم  

 للمدظنة لت  ظصحم  اجلزء الفلسهيغ عا مة لدولة فلسهينية مستقلة.
وا ل املناقشةل قال ممثا األر      ا وار موم جدا  مل حيىل  نا ظوفر مناورات مشيكة. ومت  - 68

وـل ل ـف   املشــــــــــــــتـلة املهروحـة ـقد يـاوزت مرحـلة ا وار. وأكـد أـنا ظنحمو  أ  ظنصــــــــــــــف اليكيز اآل  علم 
ــة ــهينيني لتقد  تنازالتل با علم ا تومة ا   ممار ـــــ ــرائيلية اليمينية لت   تثا ال ـــــــوخ ال علم الفلســـــ  ـــــ

 للقانو  الدوأ وتنفذ قرارات األمم املتحد .
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وا ـــــتفســـــر ممثا م  ـــــســـــة الســـــ م العامل  ال ماليزاي عل  حا  حا للويـــــت الراهل. و ـــــُل ممثا  - 69
الســــيد  ك ظل عل آرائا بشــــُ  حرما  ال جئني العرب مل حق م  ــــســــة ا ق ال  ظوجد مقرها ال رام هللا  

العو    ل  ايرهم. وا ـــــتفســـــر ممثا عل اجملتمت املدين مل  ندونيســـــيا عل التيفية ال  اتل هبا للقدم أ  
 .“مدظنة الس م”دتفت بلقف 

 علم أ ـه  وقال  السـيد  بوال     مسـُلة الفصـا بني الهوائف تتااوز جمر  مسـُلة املسـتوتنني - 70
املحماينا فاملســــتوتنو  ظحمنو  ال الواقت د  املدظنة أنفاقا  ت ســــت دم للســــياحة والصــــ   والتنقيف عل اآلاثر. 

الفلسـهينينيل بني مسـتوتنني معا ظني هلم علم أ ـه  املحماين ودتوا.   “حشـر”وقد أ ت هذه األنفا   ل  
 ــولة. فف  كا مدظنة نزاٌش مال وبقدر ما اتل   وال اتل بحمســاتة الق ــاء علم هذا الشــالا املقلق بهرظقة

ــيا   ســــــــــــل  ــــــــــــة املد ل وهو مفووم  ــا ــــــــــ ــاء العام أمرا  أ ــــــــــ احتواء النزاعات بهر   حابيةل ظتو  الف ــــــــــ
 تعزظزه. ظنحمو 
مة  ل عدم از هار أي منوا. وا الة  - 71 وقال    ا تو ــــــــل  ال أحبا وا عل عشــــــــرات املد  املقســــــــَّ

ش  ـــــيا ـــــ  و ظغ ال آ  واحد. وظتمثا أحد ا لول املمتنة ال  نشـــــاء مدظنة مفتوحة الراهنة ال القدم نزا 
 جلميت  تا ال مت نقا العا متني السيا يتني  ل تا أبيف ورام هللا.

وقال السيد أزرا    جذور النزاش ا اأ  يا ية. لتل أ حم  مل الصعف مت مرور الوق  التمييز  - 72
غ. وقد جلُت بعض اجلماعات ا ندونيســـــــــيةل ال  عموا لفلســـــــــهنيل  ل بني النزاعني الســـــــــيا ـــــــــ  والدظ

ــرائيا. وأفا      ــية مت   ـ ــر تقيم ع قات  بلوما ـ ــت دام العقيد  الدظنية. ووكر أ  األر   وتركيا ومصـ ا ـ
 ندونيســيا قد اقيح   قامة ع قات يارظة مت   ــرائيال لتل الفتر  ر ف ــ  أل ــحماب  ظنية. وأويــ  أ  

 يا ت ظد فلسهني وتشات ال الوق  نفسا اجلماعات الفلسهينية علم التحاور ال ما بينوا. ندونيس
وقال الســــــيد ك ظل  نا ابلرلم مل ا ــــــتحالة العو    ل املايــــــ ل ف نا ال ظنحمو  نســــــيانا. فاليوو   - 73

ــُوا معا  اهلوظة الفلســـهيني ة بصـــور  مشـــيكة والعرب كانوا ظ عرفو  ال ول  الوق    م فلســـهينيو ل وقد أنشـ
منذ أواار القر  التا ــــت عشــــر. وال بد مل  را ــــة هذا املايــــ  املشــــيك مل أجا بناء مســــتقحما مشــــيك. 

بد مل  جراء توية ال املناور لت  تتســــــــىن رهنظة تعلُّق اجلانف اآلار ابألر  بويــــــــوىلل كما أنا ال بد  وال
  ل  يت املواتنني والهوائف.مل أ  تتو  فلسهني ملتا  جلميت مواتنيوال أل  القدم تنتم  

وال ما ظتعلق ابل جئنيل قال      رائيا  ارم معاظة مز وجةل حيىل تسم  لليوو  ابلعو    ل  - 74
أر    ـــــــرائيا بينما ال ظتمتل الفلســـــــهينيو  مل ا ـــــــتعا   ممتلتاام. وظنحمو  أظ ـــــــا  توية الناام القانوين 

ــفة الوربية. والتحدي الذي ظواجا العلماء   الذي  تلف حاليا  عل الناام املنهحمق ال ــرقية وال ـــــ القدم الشـــــ
 واملونيني هو مناقشة التيفية ال  اتل هبا للاانحمني تقا م القدمل ال تقسيموال  و  تدمة املدظنة.

وقال املراقف الدائم عل  ولة فلســــهني لد  األمم املتحد ل راي  منصــــورل    بعض هذه اآلراء  - 75
ابلية القدم للتازئة ال اتل أ  تصـــمد أمام ر  الواقت. ف  ل انتفايـــة الشـــحماب األاة  القائلة بعدم ق

ال القدمل ي ظصـــــــمد املاور التاوب واال عاء القائا    املدظنة متحد   ل األبد علم مد  أ ـــــــحموعني. 
 واتل للمثقفني أ  ظناقشوا الق اايل لتل ظنحمو  أ  ظتذكروا ا الة علم أر  الواقت.

وهناك أظ ــــا  فتر  تعلُّق اجلانحمني كليوما ابألر . فحمالنســــحمة للفلســــهينينيل فلســــهني ه  الوتل.  - 76
وظتحمىن التفتة السـيا ـ  حاليا  قحمول وجو   ولتني. ومت ول ل داول   ـرائيا أ  تفر  علم الفلسـهينيني 

 فتر  أ م ال ظنتمو   ل األر  ال  تسميوا الوتل اليوو ي.
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يد  بوال   نا مل الوايــــــ  أ  القدم ليســــــ  مدظنة متحد ل فتل  الفتر  أ ــــــهور  وقال  الـســـــ  - 77
  رائيلية. ومت ول ل فو  ليس  مقسمة ل با ه  ال الواقت جمزأ  نتياة لت هيخ   رائيل  توظا األجا. 
ــرائيا  وقف الق  مة نتياة للواقت ا اأ تتمتت فيوا   ـــــــ ــَّ و  وأعرب  عل قلقوا مل احتمال بروز مدظنة مقســـــــ

والنفوو. وال هذا الصــــــد ل قال    ا تشــــــعر ابلقلق مل احتمال تقســــــيم املدظنة بهرظقة لة متتافئة ت ــــــرُّ 
 ابلفلسهينيني.

وقال  الســــــــــــــيد  نورلِّل    القلق ظنحمو  أ  ظتعلق أكثر ابلتيفية ال  اتل هبا دقيق االز هار ال  - 78
ــ م  ل   ــرقية بعد أ  ظ  ي اتفا  للسـ ــعحمني القدم الشـ ــارت  ل تعلُّق الشـ ــهينية كاملة. وأشـ  قامة  ولة فلسـ

 كليوما ابألر  ورأت أ  املناقشات بشُ  هذه املسُلة ظنحمو  أ  تتصد   نتار التثةظل هلذه الفتر .
  

 اجللسة اخلتامية  - رابعا   
علم أمهية أكد املدظر العام للش و  املتعد   األترار ال وزار  اارجية  ندونيسيال حسل كليفل   - 79

واظة القدم وو ــول النام مل  يت األ اي   ليوال والتعاظو الســلم  فيوا كو ــيلة للم ــ  قدما   ــوب 
ــتدرك قائ     ا جراءات ا ــتدام للقدم. وا ـــــ ــتقحما مســـــ ــرائيلية لة القانونية لتوية ويـــــــت املدظنة  مســـــ  ـــــ

مل أ  هذه املمار ــــــــات حف أ  وتتوظنوا الداوراال تشــــــــتا عقحمات ال وجا ول . وقال  نا علم الرلم  
ت دا ل ي تعد ا  انة كافية. وال بد مل التصــدي اب ــتمرار للســيا ــات واملمار ــات لة القانونية املســتمر . 
ــهيغ اجلماع  املتمثا ال  قامة  ولة قابلة للحيا   ــافر  مل أجا دقيق ا لم الفلســـــــ وظلزم بذل جوو  مت ـــــــ

هقـة عل ترظق  زالـة  يت العقحمـات ال  تعي  هـذظل اهلـدفني. ومل أجـا  ح ل الســــــــــــــ م واألمل ال املن
ــاء اللاـنة أ  ظ ــــــــــــــهلعوا ـبدور أقو  ال  زاـلة  يت العقحـمات ال  دول  و   ـقاـمة  ولة  وحـف علم أع ــــــــــــ

 فلسهينية قابلة للحيا ل وعا متوا القدم الشرقية.
منصـــــــورل    انعقا  امل  ر ال   وقال املراقف الدائم عل  ولة فلســـــــهني لد  األمم املتحد ل راي  - 80

 ندونيســــــــيال وه   اقراتية كحمة  ا ام ظوجد هبا أكرب عد  مل الســــــــتا  املســــــــلمني ال العايل أمٌر موم. 
وأيــــــار أ  القدم ه  قلف  ولة فلســــــهني وأ  ق ــــــية القدم ظنحمو  أ  تعا  ال  تار   اء االحت ل. 

رئيســــية الث ا روابخ روحية ابلقدمل ف   ول  ال اتل وال حني أ  الفلســــهينيني ظقرو     للدايلت ال
 دوظلا  ل ورظعة لربخ املدظنة بدولة ما.

وأر ر قائ     الواقت ظتهلف امل ــ  قدما  ال مســُلة توفة ا ماظة الدولية للشــعف الفلســهيغ.  - 81
   الســــــــــــــلهـة القـائمـة وقـد بيَّنـ  اتفـاقيـات جنيف الع قـات بني احملتـا ومل ظعيو دـ  االحت ل. وقـال 

ابالحت ل عندما تت لم عل مســـــــــــــ وليتوا عل واظة مل ظعيشـــــــــــــو  د  االحت ل وتتحول ال الواقت  ل 
معتدظة عليومل ظصـــــحم  توفة ا ماظة هلم  حد  مســـــ وليات اجملتمت الدوأل وه  مســـــُلة  ـــــت ناقو ال  قو 

 جملس األمل.
اجلمعية العامة أظ ـــــــا  مســـــــ ولية توفة ا ماظةل واتل لوكاالت ووا ـــــــا قائ   نا تقت علم عاتق   - 82

 األمم املتحد ل ال  هلا ح ور كحمة ال امليدا ل أ  تشارك أظ ا  ال املناقشات املتعلقة حبماظة املدنيني.
ــُ  القدم ال ت عقد  - 83 ووكر أ  امل  رات الدولية ال  تناموا اللانة ومنامة امل  ر ا  ــــــــ م  بشــــــ
   أتكيد املحما ئ واملواقف القائمةل با للتحرك  ـــــوب اهوات عملية. وعليال ال حني توا ـــــا  ولة  عا
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فلســــهني جوو ها ال احملتمة اجلنائية الدوليةل آ  األوا  لت  تســــت دم منامة امل  ر ا  ــــ م  ايارات 
 دولية.قانونية ملساءلة   رائيال  ا ال ول  عل ترظق احملاكم احمللية ورتمة العدل ال

وأ ىن لئف رئيس اللانة املعنية  مار ــة الشــعف الفلســهيغ  قوقا لة القابلة للتصــرر واملمثا  - 84
الدائم جلموورظة  ندونيســـيا لد  األمم املتحد ل  ظســـرا بِّركاايل علم التحما ل املثمر للراء الذي جر  ا ل 

ت النوائ ل وهلا أمهية  ظنيةل لتنا كرر امل  ر. وأشـــــــار  ل أ  القدم ه  األ ـــــــعف مل بني ق ـــــــااي الوـيــــــ 
أتكيد أ  هذا النزاش ال ظتعلق ابلدظل. با ظتعلق بتارظد شـــــــــــعف مل حقوقا وأريـــــــــــا. ورأ  أ  أي راولة 
 يـــفاء  ـــحموة  ظنية علم النزاش لل ختدم  ـــو  مصـــلحة أولئ  الذظل ظرظدو  تصـــوظر الق ـــية الفلســـهينية 

ا ــتاابة أمنية قوظةل وظســعو   ل ا ــتو ل ااور اجملتمت الدوأ علم أ ا ق ــية متهرفة ومســتعصــية تربرِّر  
 ومل مث  ل   امة االحت ل.

وأر ر قائ     دوظا الن ال مل أجا حقو  الفلسهينيني  ل نزاش  ظغ  ور ظسوم أظ ا  ال  - 85
ــ  اجلوو  ال  ظحمذهلا املتعصحمو  الذظل ظرلحمو  ال التورظر ابلشحماب امل  يت أ اء العاي. ومل   سلم وت ليلا الـــــــــ

 املرج  أ  ت  ي حالة مل هذا القحميا  ل زاي   أتاة أي احتمال  عمال ا قو  الفلسهينية.
ــافر   قـناش   ــــــــــــــرائـيا ابلتف عل  - 86 و)بت ظقول    علم اجملتمت اـلدوأ أ  ظت ـذ  جراءات مت ــــــــــــ

ــم. وحف ــاد األقصـ ــيما ال جممت املسـ ــتفزازات واالنتواكاتل ال  ـ بذل كا اجلوو   عهاء الشـــعف   اال ـ
الفلســـــــــهيغ بنار   حابية تحمنيرِّ لا أ   ول العاي لل تت لم عنا بســـــــــحمف نزاعات وشـــــــــوالا أار . وااتتم 

أننا لل نتوقف عل بذل جوو ل  ل أ  ظنتو  االحت ل ”ابلقول  نا ظنحمو   ر ــال ر ــالة وايــحة مفا ها  
ــهيغ ح ــعف الفلســ ــرائيل ل و ل أ   قق الشــ ــرر ال  قامة  ولة فلســــهني ا ر  ا  ــ قوقا لة القابلة للتصــ

 .“وات السيا  ل وعا متوا القدم الشرقية
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 املرفق األول
 موجز الرئيس  

 
 كانو  األول/  15و    14ع قد امل  ر الدوأ املعغ بق ـــــية القدم ال جاكار)  ندونيســـــيا ظوم    - 1

ــرر ل د  رعاظة اللانة املعنية  2015 ظســـــــمرب    مار ـــــــة الشـــــــعف الفلســـــــهيغ  قوقا لة القابلة للتصــــ
وابلتعاو  مت منامة التعاو  ا  ـــــــ م  وحتومة  وورظة  ندونيســـــــيا. وقدرم امل  ر أحدا املعلومات عل 
ا الة الراهنة ال القدم وول  لت  تســـيشـــد هبا وايـــعو الســـيا ـــات و ـــانعو القرار واجملتمت املدين وعامة 

ــرائيلية االنفرا ظةل ومناقشـــة اجلموورا وهيرُ من تد  بشـــُ  كيفية تعزظز اجلوو  الدولية لوقف ا جراءات ا  ـ
الســـــــــحما املمتنة للم ـــــــــ  قدما  للقدم وأهلواا وهيرُ رف  لتحما ل اآلراء بشـــــــــتا مفتوىل ال ما بني اخلرباء 

 واملمار ني والنشهاء واألكا ايني.
راقحمني ال األمم املتحد ل واملنامات ا تومية الدوليةل و  ع   ل امل  ر  يت الدول األع ــــــاء وامل - 2

ــاركــ  فيـا  ــائخ ا ع م. وشـــــــــــــ ووكــاالت األمم املتحــد ل ومنامــات اجملتمت املــدينل ومراكز الفترل وو ـــــــــــــ
و ســــو   ولة مل الدول األع ــــاء و ولتا  هلما مركز املراقف. وكا  امل  ر مفتوحا  ال وجا اجلموور   س

   كحمة.وحام ابهتمام  ع م
وقال  وزظر  اارجية  ندونيسـيال معاأ السـيد  رظتنو ل. ب. مار ـو يل     عم  يت الشـعوب  - 3

ــة    ل  ــيا. وقال ل مشـــــ ــحمة  ندونيســـــ ــتوري ابلنســـــ الواقعة د  االحت لل  ا فيوا فلســـــــهنيل تتليٌف   ـــــ
ــر  ــنوظة الســــــــتني  ع   ابندونالل    جاكار) مدظنة توأم للقدم الشــــــ ــاف  قائلة    الذكر  الســــــ قية. وأيــــــ

 ندونيســـــــــيا تدعم فلســـــــــهني  ـــــــــيا ـــــــــيا ا فقد اشـــــــــيك  ال تقد  القرار املتعلق برفت العلم الفلســـــــــهيغ ال 
ــنة للماتمت  األمم ــهينيني. وعلم الرلم مل النوااي ا ســــ ــا  علم بناء القدرات للفلســــ املتحد ل وعمل  أظ ــــ

ال األر  الفلسهينية احملتلة.   “حتم ا رهاب”ر   الدوأ واجلوو  ا ميد  ال  ظحمذهلال توا ا   رائيا ف
ــتقرار ال املنهقةل  ــرائيل  الذي تال أمده ظ  ي  ل مزظد مل زعزعة اال ــــــــــ وابلنار  ل أ  االحت ل ا  ــــــــــ
ــرقية  ــُلة القدم الشـ ــتهر ت قائلة    مسـ ــرائيا للقانو  الدوأ. وا ـ  ع  جملس األمل  ل كفالة امتثال   ـ

اية لفلســـــهني و  ـــــرائيا فحســـــفل با جلميت املســـــلمني واملســـــيحيني واليوو . ليســـــ  وات أمهية ا ـــــياتي
وقال      ندونيسـيا تنشـد أ  تتو  القدم عا ـمة  ولة فلسـهني. وال ا ـم الحمحىل عل حا  ـيا ـ ل 
ــرائيليني  ــعحمية بني ا  ـــ ــتوا ه  التيفية ال  اتل هبا تعزظز الروابخ الشـــ ف   أحد اجملاالت ال  ظتوام  را ـــ

 ينيني. وتشتا روىل التعاظو أ ا ا  يروراي   ر اء عملية   م جمدظة.والفلسه
ــالتا  ل امل  ر ال اجللســـــــة االفتتاحيةل علم أ  امل  ر  - 4 وشـــــــد  األمني العام لتمم املتحد ل ال ر ـــــ

ظ عقـد ال  ـا انـدالش أكرب موجـات العنف منـذ  ــــــــــــــنوات. و   القـدم مـدظنـة مقـد ـــــــــــــــة لحم ظني النـامل 
ر علم أنا توية للويــــت الراهل ظنهوي علم فيوم    ل املســــلمو  واليوو  واملســــيحيو ل وأ  أي  جراء ظفســــَّ

اهر نشــــــــــوب نزاش. و عا ك  اجلانحمني  ل كحم  التحرظض و عا القوات ا  ــــــــــرائيلية  ل ا ــــــــــت دام القو  
ــرائيا وفلســــــــهني ال ظز  ــتمر بني   ــــــ ــ  أمهية بهرظقة متوازنة. وأر ر قائ     التعاو  األمغ املســــــ ال ظتتســــــ

حيوظةل ولتل ال اتل للتدابة األمنية وحدها أ  دا مشـــتلة ه  ال جوهرها  ـــراش  ـــيا ـــ . وحف أ  
اتنت الهرفا  عل  ر اء حقائق علم أر  الواقتل وحف أ  ظتوقف شل اهلامات يد املدنيني. وقال  نا 

 قليمينيل لتويئة الارور املواتية للعو   ظتهلت  ل تنشـــــــيخ عما اجملموعة الرابعيةل ابلتعاو  مت الشـــــــركاء ا
  ل املفاويات.
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وأشـار لئف رئيس اللانة املعنية  مار ـة الشـعف الفلسـهيغ  قوقا لة القابلة للتصـررل معاأ  - 5
الســــفة  ظســــرا بِّركاايل  ل أ  حيا  الفلســــهينيني ال األر  احملتلة تتســــم ابنعدام ا رظة وآفا  املســــتقحما ال 

وشــــد  علم أ  هذا الصــــراشل  ا ال ول  اجلولة األاة  مل التوترات وأعمال العنف ال  وقع  أريــــوم.  
حول القدمل ال ظتعلق ابلدظل با ظتعلق بنزش ملتية أرا   و شـــــ ال ظعيشـــــو  د  االحت ل. وشـــــد  

ــال حف احيام الويــــت الراهل ــراش. وال الوق  نفســ ــرور  ينف  قحام الحمعد الدظغ ال الصــ للمواقت   علم يــ
 الدظنيةل  شيا  مت االتفاقات القائمة بني   رائيا واألر  .

وقال وزظر اارجية  ولة فلســـــــــــــهنيل معاأ الســـــــــــــيد راي  املالت ل    القدم تتعر  للواوم.  - 6
وداول   ــــــرائيا  لقاء اللوم علم الفلســــــهينيني عل لر ه  م ل أشــــــعلوا. ولتل  ــــــيوا ــــــا الفلســــــهينيو  

ال حقوقوم لة القابلة للتصررا ومت ول ل تقاعس العاي عل تفعيا آليات ا ماظة التفاىل مل أجا  عم
واملســــــاءلة القائمة. وشــــــد  علم أ  القرارات والتقارظر ليس الور  منوا و ــــــف ا قائق با دفيز العما. 

القانونية.   وأيار قائ     الدول تتحما مس ولية عدم تقد  املعونة أو املساعد  لتعمال ا  رائيلية لة
وع و  علم ول ل حف علم الدول أظ ـــــا  أ  تعترب منامات املســـــتوتنني منامات  جرامية و رهابية وأ  
تتصــــــــرر وفقا  لذل . وحف علم جملس األمل أ  ظت ذ قرارا  ظق ــــــــ    اء االحت ل يــــــــمل  تار زمغ 

لق ابلقدم. وحف علم ل  ا ال ول  ما ظتع1967وايــ  لتحقيق حا الدولتني علم أ ــام حدو  عام  
ــا  ناام  ــو ـــــــــــ ــركااا ومواتنيوا ابالحت لل واصـــــــــــ الدول أ  دار أي  ـــــــــــــ ت  تومااا وكيالاا وشـــــــــــ
اال ــتيها ل عل ترظق رفض عقد اجتماعات مت املســتوتننيل  ل فيوم املســ ولو  أو أع ــاء التنيســ ل 

أ  تتو  ع قات الدول مت   ومنت الشـركات مل التور  ال االحت ل وحار منتاات املسـتوتنات. وحف
ــهيغ. ومل حق الدولل با مل  ــعف الفلسـ ــرر للشـ ــروتة ابحياموا للحقو  لة القابلة للتصـ ــرائيا مشـ   ـ

 ل  ا فيوا القدم الشرقية.1967واجحموال أ  تعير بدولة فلسهني يمل حدو  عام 
ة بترل  ل أ  منامة وأشــــار األمني العام املســــاعد ملنامة التعاو  ا  ــــ م ل معاأ الســــيد مس - 7

ــرائيا  ــيمة ال  ترتتحموا   ــ ــئ  أ ــــ  للدفاش عل القدم. وقال    االنتواكات اجلســ امل  ر ا  ــــ م  أنشــ
ــات  ــد املقد ــــ ــافة  ل االنتواكات املرتتحمة يــــ ــهينينيل اب يــــ ــتا ا الفلســــ ــة مل  ــــ  ا ء املدظنة املقد ــــ

وة العرق ‘‘ ال  تشــــــــتا جرائم حرب وجرائم ا  ــــــــ مية واملســــــــيحية ال القدمل  ثا أحد أعمال   الته
يـــــد ا نســـــانيةل األمر الذي  ترِّم علم اجملتمت الدوأ مواجوتوا. وا ـــــتهر  قائ     ا ـــــتمرار االعتداءات 
ا  ـــــرائيلية ظ  ي  ل زاي   انتشـــــار الصـــــراش وظود   عهائا ب عدا   ظنيا . وظنحمو  للماتمت الدوأ أ  ظتفا 

ــيا ــــــــات االدا  األوروة امل ظد  لرهنظة الدولتنيل توفة ا ماظة الدول ــا  بســــــ ية للشــــــــعف الفلســــــــهيغ. وأشــــــ
 ـيما القرار الذي اختذه م ارا  بويـت و ـم علم منتاات املسـتوتنات. لة أ  هناك حاجة  ل القيام  وال
ــية وايــــحة و ت  ا ــيا ــ ــار   ــ ــمل  شــ ارا  هو أكثر مل ول  بتثة. وظنحمو  أ  ظت ذ جملس األمل قرارا  ظت ــ

 زمنيا  رد ا    اء االحت ل ا  رائيل ل اب يافة  ل ال مالت الدولية واآلليات املتفق عليوا لتنفيذه.
ــت األماكل املقد ـــة ال  - 8 ــاركو  ا الة ال القدم وويـ ــات ال  أعقحم  ول ل لقو املشـ وال اجللسـ

اركو  الواقت الذي تنفذ فيا   ــــرائيا  تار القانو  الدوأ وا ماظة الدولية وحقو  ا نســــا . وو ــــف املشــــ 
ــفوا الحمعض   ا   ــة ظصــ ــيا ــ ــعار الوجو  الفلســــهيغل وه   ــ ــة  ييزظة هبدر  يــ ــيا ــ . “ تهوة عرق  ” ــ

املقرر هدم اآلالر مل املنازل الفلســهينيةل  يــافة  ل   ــدار راإل بناء قليلة للفلســهينيني ابملقارنة  فمل
تا رها. وال ظزال الفلســـهينيو  ظواجوو  حاالت  لواء ا قامة. مت املســـتوتنات لة الشـــرعية ال  ظســـتمر ت

وال أعقـاب االيــــــــــــــهراابت األاة ل ا ــــــــــــــت ـدمـ    ــــــــــــــرائيـا القو  املفرتـة وهـدم املنـازل كـ جراء عقـاةل 



67/164 

 19-18340 (A) 

 

ل أ   جدار “موحَّد  ال تتازأ”وا تودف  األتفال. وعلم النقيض مل اخلهاب ا  رائيل  بشُ  قدم  
ــا الذي جر  بناهنه أ ــة الثانية  ل عزل ما ظزظد علم  الفصــ ــتا    100  000 ناء االنتفايــ شــــ إل مل  ــ
االية مل ادمات الحملدظة وأجوز   نفاو القانو ل مت وجو  عوائق   “منهقة حرام”القدم الفلسـهينيني ال  

تعي  الو ـــــول  ل ابق  مناتق القدم. وف ريـــــ   ظنامية مما لة ال اآلونة األاة  علم أحياء فلســـــهينية 
 أعقاب االيــــهراابت ا الية. وع ررر أحد املشــــاركني خبهة   ــــرائيلية متعمد  لتهوة القدم مل أار  ال

  تا ا الفلسهينينيل ال حني و فوا آار   ا ر  فعا تارئ فريتا التهورات ا ا لة.
لم مل وال ما ظتعلق حبالة األماكل الدظنية ال  تار القانو  الدوأل جرت ا شـار   ل أنا علم الر  - 9

أ  السيا   علم املدظنة ما زال  را نزاشل رظثما ظتم التو ا  ل اتفا  بشُ  الويت الدائمل ال تعير أي 
 ولة حاليا  حبق   ـــــرائيا ال أي جزء مل املدظنةل الشـــــرقية أو الوربيةل أو حبقوا ال األماكل املقد ـــــة. وبعد 

ل احتفت بو ـــــــــــــاظتا علم 1988ال عام  ختل  األر   عل  يت  عاو   ـــــــــــــيا تا علم القدم الشـــــــــــــرقية  
األماكل املقد ـــــةل ال  أكداا املعاهدات ال  أبرموا مت   ـــــرائيا وفلســـــهني. وظوفر األر   ا ماظة للحرم 
القد ـــــ  الشـــــرظف للشـــــعف الفلســـــهيغ  ني  قامة  ولة مســـــتقلة. وجر  التشـــــدظد علم أ  الســـــ م ظحمدأ 

ــهينينيل ــا ل لة أ  الفلســـــــ ــمولني اب ماظة  وجف قوانني   ابحيام حقو  ا نســـــــ ــتال  مشـــــــ ــفوم  ـــــــ بو ـــــــ
االحت لل ظتمتعو  بقدر قليا مل ا ماظة الفعالة  ـــــــــــــواء مل الســـــــــــــلهة القائمة ابالحت ل أو مل اجملتمت 
الدوأ. وللماتمت الدوأ  ور هام ظقوم بال ولتل خت ـت املسـائا املتصـلة اب ماظة لسـيا ـات النزاش. و عا 

ينيني الدول  ل قهت ع قات التعاو  مت   ــــــرائيا وحار منتاات املســــــتوتنات أحد املشــــــاركني الفلســــــه
 وفر  جزاءاتل ابلنار  ل  الوا ال جمال حقو  ا نسا  ياه الفلسهينيني.

ونار امل  ر بعـد ولـ  ال اـاوس التعـاظو التـار يـة واملعـا ــــــــــــــر . وأشــــــــــــــة  ل أ  القـدمل ا فـا   - 10
مة قحما عام  ل عتقا  الســــــــائدل ي تتل مدظ . حيىل عاش العرب واليوو  جنحما   ل جنفل 1948نة مقســــــــَّ

وتفاعلوا مت بع ــــوم الحمعض. وأ   العنف  ل التصــــلف ال اهلوايت الدظنية والســــيا ــــية والعرقية منذ ول  
عاما  مل االحت لل تشـود   50ا ني. وتشـتل   اعات مقاتلة علم أ ـام  ظغ ال ك  اجلانحمني. وبعد  

م انقسـاما  بني  ـتا ا املعريـني لنشـوب نزاعات عنيفة بينوم مل آ   ل آار. وا رم الشـرظف مدظنة القد
ــييس وأعمال العنف. وال حني ال اتل عتس مســــــــار  ــة بوجا اال للتنازش والتســــــ  جحما اهليتا( عريــــــ

النزاشل هو التارظخل ظعلمنا التارظخ أ  املد  املقســـــــــــمة فعليا  ال تنعم ابالز هارل أل  التنوشل شـــــــــــُنا شـــــــــــُ   
عصــف حيا  املد  بصــفة عامة. و ثا  قامة ا واجز بني األحياء ال  تســتنوا جمموعات عرقية ح  م وراي  
ال أوقات النزاش العنيفل ولتنوا تتسـحمف ال مزظد مل النفورل وال نشـوب نــــــــــــــــزاعات أكثر تهرفا  ال مرحلة 

ة أمرا  أ ــا ــيا   ر ــاء مدظنة تتوفر هلا مقومات الحقة. ومل مثل ظنحمو  اعتحمار وجو  األماكل العامة املشــيك
ــمول والوجمم الدظغ. ومل  ــيا ابعتحمارها مزحا  مل التعد ظة والشــــ ــتفا   مل يربة  ندونيســــ الحمقاء. واتل اال ــــ
املوم تعميم اهــاب املعتــدلني مل ك  اجلــانحمني وتشــــــــــــــايت ا وار  ااــا اجملتمعــات احملليــة الفلســــــــــــــهينيــة 

 فيما بينوا. و ـــــــُل أحد املشـــــــاركني عل  متانية  عا   تقســـــــيم املدظنةل ال  ا اليخ وا  ـــــــرائيلية أوال مث
ــاء مدظنة مفتوحة جلميت املقيمنيل مت نقا  ــهراابت عنيفةل واقيىل  نشـ ــتوتنات القائمل  و  اندالش ايـ املسـ

تفيد    العا ــــــمتني الســــــيا ــــــيتني  ل تا أبيف ورام هللا. بيد أ  ممثا فلســــــهني قال    التصــــــر ات ال   
 القدم ال اتل تقسيموا ال تصمد أمام ااتحمار الواقت.

ــل كليفل ال م حااتا اخلتاميةل أمهية واظة  - 11 ــفة حســـ ــيال الســـ وأكد لئف وزظر اارجية  ندونيســـ
القدم وو ـــــــول النام مل  يت األ اي   ليوال وأمهية التعاظو الســـــــلم  كو ـــــــيلة للم ـــــــ  قدما   ـــــــوب 
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يد أ  ا جراءات ا  ـــــــــــرائيلية لة القانونية لتوية ويـــــــــــت املدظنة وتتوظنوا مســـــــــــتقحما مســـــــــــتدام للقدم. ب
الداوراال تشتا عقحمات ال وجا ول . وشد  علم أ  ا  التل رلم ول ل ليس   يا ة تـ ترحمت. وظنحمو  
للماتمت الدوأ أ  ظحمذل قصـــاراه مل أجا تعميم هذه املســـُلة مر  أار  علم الصـــعيد العامل . وحف أ  

لت أع ـاء اللانة املعنية حبقو  الفلسـهينيني بدور أقو  ملواجوة هذه االنتواكات. وأيـار قائ     ظ ـه
امل  ر قد    ال  عا     وار ق ــية فلســهني علم الســاحة الدولية. و ــتوا ــا  ندونيســيا  عموا الثاب  

 ولة املشرو  حىت تنعم فلسهني اب رظة.
لســـــــهني لد  األمم املتحد     مل األمهية  تا  انعقا  امل  ر ال وقال املراقف الدائم عل  ولة ف - 12

ــيال ال  ه   حد  الداقراتيات التحمة  وال  ت ـــــم أكرب عد  مل الســـــتا  املســـــلمني ال العاي.   ندونيســـ
وأيـــار أ  القدم ه  قلف  ولة فلســـهني وأ  ق ـــية القدم ظنحمو  أ  تعا  ال  تار مســـُلة االحت ل. 

الفلســــــــــهينيو     للدايلت الرئيســــــــــية الث ا روابخ روحية مت القدمل ف   ول  ال اتل وال حني ظقر  
 دوظلا  ل ورظعة لربخ املدظنة بدولة واحد .

ونوَّه لئف رئيس اللانة بتحما ل اآلراء املثمر أ ناء امل  ر. وأشــار  ل أ  القدم ه  األ ــعف مل  - 13
 ظنيةل لتنا كرر التُكيد علم أ  هذا النزاش ال ظتعلق ابلدظل.   بني ق ــــــــــــــااي الويــــــــــــــت النوائ  وأ  هلا أمهية

وأيــار قائ     أي راولة  يــفاء تل  الصــحموة علم النزاش لل ختدم  ــو  أولئ  الذظل ظرظدو  تصــوظر 
الق ــية الفلســهينية علم أ ا ق ــية متهرفة ومســتعصــية لت  ظقدموا مربرِّرات ل  ــتاابة األمنية القوظة هلال 

 ااور اجملتمت الدوأل ومل مث   امة االحت ل. مستولني
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 املرفق الثان
 قائمة املشاركني  

 
 املتكلمون  

 املدظر السابق للحمحوا واملنشورات جيفري آرونس ل
 م  سة الس م ال الشر  األو خ

احملتلةل الذي احملرر السـابق للتقرظر املتعلق ابملسـتوتنات ا  ـرائيلية ال األر  الفلسـهينية  
 تصدره امل  سة كا شورظل

 واشنهل العا مة

 الرئيس الثامل جلامعة شرظف هداظة هللا ا تومية ا   مية أزظومار ي أزرا
 جاكار)

 املدظر العام شووا  جحمارظل
 م  سة ا ق

 رام هللا

 زميا أحباا أقدمل معود الشر  األو خ  فيتتور قها 
 جامعة  نوافور  الوتنية 

  نوافور 

ـــتاو جـامع  وم لف العـدـظد مل التـتفل منوـا مناام ك ظل  Lives in Common: Arabs and أ ــــــــــــ

Jews in Jerusalem, 

Jaffa and Hebron 

 رامات لا 

 Kompasكحمة الصحفينيل جرظد   ترايم كونتاظونو 
 جاكار)

 زميلة زائر  توفا نورلِّل
 كلية الدرا ات الدولية العليا جبامعة جونس هوبتنز

 واشنهل العا مة
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 رئيسة قسم اهلند ة املعمارظة وظندي بوال 
 جامعة كمربظدس 
 كمربظدس 

املقرر اخلال لتمم املتحد  املعغ حبالة حقو  ا نســـــا  ال األرايـــــ  الفلســـــهينية احملتلة  متارم وظحميسونو
 1967منذ عام 

 جاكار) 
  

 الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف وفد اللجنة املعنية مبمارسة  
 املمثا الدائم  ندونيسيا لد  األمم املتحد   ظسرا بِّركااي

 
 رئيس اللانة لئف

 املمثا الدائم ملالهة لد  األمم املتحد  كرظستوفر لراا

 
 اللانة مقررِّر

 املراقف الدائم لدولة فلسهني لد  األمم املتحد   راي  منصور
  
 ممثل األمني العام  

 املنسق املقيم لتمم املتحد  ال  ندونيسيا  ول م برو رظ 
  
 احلكومات  

 مي ائيا ظو. لالوزظلل السفة  االدا  الرو  
 مستشارل لئف رئيس الحمعثة -ألتسندر أ. شيلنيل وزظر  
 لروميتول  ترتة  اثنيةظوليا ر.  
 السفار  ال جاكار) 

 )مرال  لاراظيفل السفة أوربياا 
 ر     نسيحمورل مستشار 
 السفار  ال جاكار) 

 رظتار و بوكالندرول السفة األرجنتني
 السفار  ال جاكار) 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/PS/Pages/MakarimWibisono.aspx
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 وليد ا دظدل السفة  األر  
 السفار  ال جاكار) 

نيا ل السفة آل  أرمينيا  ألا ج 
 السفار  ال جاكار) 

 او يا بيتةا نيال السفة   حمانيا
 السفار  ال جاكار) 

 أما  هللا  ليمل القائم ابألعمال ابلنيابة أفوانستا 
 السفار  ال جاكار) 

 رو رظوو رظوفرظول السفة  كوا ور
 لونسالو م. بيوال املستشار 
 جاكار)السفار  ال  

 مصهفم لهف ل مو ف  ع م ا مارات العربية املتحد 
 السفار  ال جاكار) 

 رظتنو ليستاري براينساري مار و يل وزظر  اخلارجية  ندونيسيا
 حسل كليفل املدظر العام للتعاو  املتعد  األترار 

 األتراركميا هارظحموروانتول مساعد النائف املتلف ابلع قات املتعد    

 رمد حنيفةل رئيس شعحمة الشر  األو خ 

  مساعيا فوم ل مدظرظة ش و  آ يا واحمليخ اهلا ئ وأفرظقيال  
 املدظرظة العامة لش و  آ يا واحمليخ اهلا ئ وأفرظقيا

  ظدي  كا جانوار يل لئف مدظر الش و  السيا ية ملنامة التعاو  ا   م  

 نيتو آ م 
 رياي أ ري م. 
 موتيارا أنوو  
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 مدظرظة كم  للتعاو  التقغ 

كميا ها ظحموترانتول مســــاعد النائف املتلف ابلشــــ و  املتعد   األترارل الوزظر املنســــق  
 لش و  السيا ة والقانو  واألمل

 ك.  . هاشم موزا يل ع و اجمللس اال تشاري الرجم   

  رايركارا للفلسفةل أكا ا رومو فرانز مالنيس  وزظنول رئيس مدر ة  

 تيووه ور وظول السفة 
 السفار  ال عما  

 نورم مس  
 السفار  ال عما  

 فولو اة ابايال السفة أوكرانيا
 السفار  ال جاكار) 

  وأ هللا رمديل السفة ا   مية( - ظرا    وورظة 
  السفار  ال جاكار) 

 أو وليفا ل السفةكاظا  أظرلندا
 السفار  ال جاكار) 

  يد زاهد ريال لئف رئيس الحمعثة/مستشار ابكستا 
 شاوظة منةل  ترتة  اثلثة 
 السفار  ال جاكار) 

 أود اهلاجريل  ترتة أول الحمحرظل
 السفار  ال جاكار) 

 ابلنيابةليولر و كارفاليو مونتةول القائم ابألعمال  الربازظا
 وندي وظداييت 
 السفار  ال جاكار) 
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 أر ظنا ألوم  ظلل  ترتة  أول بروين  ار الس م
 السفار  ال جاكار) 

 ابترظ  هةما ل السفة بلايتا
 السفار  ال جاكار) 

 رمد نام القواننيل السفة بنو  ظو
 أنةاب  نيول ل  ترتة اثلىل 
 جاكار)السفار  ال  

 أمليال رو ظتول مستشار  الحمو نة واهلر  
 السفار  ال جاكار) 

 ) ظوش شوموفست ل السفة بولندا
 السفار  ال جاكار) 

 ميتاالي  زظفاكول  ترتة أول بي روم
 السفار  ال جاكار) 

 زكراي أكاامل السفة تركيا
 فارو   ظفيزل  ترتة اث  
 جاكار)السفار  ال  

 مرا  بلحسنيل السفة تونس
 بوا ي وه ل  ترتة أول 
 السفار  ال جاكار) 

 عحمد القا ر عزظرظةل السفة اجلزائر
 هشام مصهفاويل  ترتة اث  
 فا ظة بل بوز ل امللحقة الدبلوما ية 
 السفار  ال جاكار) 

  



74/164 

 

 19-18340 (A) 

 

 ابألعمال ابلنيابةبشار مسار ل القائم  اجلموورظة العربية السورظة
 السفار  ال جاكار) 

 فوما بو)فونالل الوزظر املستشار  وورظة الو الداقراتية الشعحمية
 السفار  ال جاكار) 

 ليفي  مولياول املستشار زمحمابوي
 السفار  ال جاكار) 

 ماهيندا كومارل القائم ابألعمال ابلنيابة  ري النتا
 السفار  ال جاكار) 

 فةونيتا برظستا وفال لئحمة رئيس الحمعثة  لوفاكيا
 السفار  ال جاكار) 

 عحمد الرحيم الصدظق م. عمرل السفة السو ا 
 السفار  ال جاكار) 

 أوتيليا أرفوظد و ل القسم السيا   السوظد
 السفار  ال جاكار) 

 ابلنيابة/مستشارفوكا ني تو وروفيتسل القائم ابألعمال   ربيا
 السفار  ال جاكار) 

 رمو  أولو ابرول السفة الصومال
 السفار  ال جاكار) 

 هانوتيا  شول مستشار  يا   الصني
 رونواي اب ل امللحق 
 السفار  ال جاكار) 

 روبرتو غ. ماللول لئف رئيس الحمعثة الفلحمني
 السفار  ال جاكار) 
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 ل  ظس أورابني ال السفة  الحموليفارظة( - وورظة (فنزوظ  

 لوظس الايل  ترتة أول 
 السفار  ال جاكار) 

 رمد ااتر اخلاترل السفة قهر
  فرظال ميجم درظري 
 السفار  ال جاكار) 

 املستشار -ن  توايكحمايل الوزظر  -مر ال  كازااستا 
 السفار  ال جاكار) 

ل مارليتال السفة كرواتيا   راجِّ
 آنيا تشوتشي ل  ترتة  أول 
 السفار  ال جاكار) 

 ك و اي ليليال لوبيزل املستشار  كولومحميا
 آل الورا أكو تال  ترتة  أول 
 السفار  ال جاكار) 

 فيصا اجلةا ل املستشار التوظ 
 أول الدظل أ.ل ميجم درظري 
 جاكار)السفار  ال  

 جوال عزيل القائمة ابألعمال ابلنيابة لحمنا 
 السفار  ال جاكار) 

 هباء   وق ل السفة  مصر
 أود عيدل املستشار 
 السفار  ال جاكار) 
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 رمد جمديل السفة املورب
 زكراي رفق  
 السفار  ال جاكار) 

 فدظرظتو  االمل السفة املتسي 
 امللحقة الثقافيةأتسيمحما لولل  
 السفار  ال جاكار) 

 مصهفم  براهيم أ. آل محماركل السفة اململتة العربية السعو ظة
 السفار  ال جاكار) 

 رمد ل.  ليما ل السفة نياةاي
 السفار  ال جاكار) 

 شري منيول لئف رئيس الحمعثة اهلند
 ك. ليلدايلل  ترتة أول 
  ترتة  اثلثةشاليا شاهل  
 السفار  ال جاكار) 

 فيليتس شرظفل مو ف ش و  السيا ة اخلارجية ورابهة أمم جنوب شر  آ يا هولندا 
 قسم الش و  السيا ية 
 السفار  ال جاكار) 

 لقما   وكار  لل أاصائ   يا   الوالايت املتحد  األمرظتية
 السفار  ال جاكار) 

 نوكامورال رئيس الش و  السيا يةرظو  اليااب 
 السفار  ال جاكار) 
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ــاء ال  تلق  دعوة دائمة للمشـــــــاركة بصـــــــفة مراقب يف دورات اجلمعية العامة    الدول غري األعضـــــ
 وأعماهلا ولديها بعثات مراقبة دائمة يف املقر

 الر وأ لد   ندونيسيال رئيس الوفداملونسنيور أنهونيو فيليحماتزيل السفة الحمابوي  التر   الر وأ
 األب فابيو  الةنول ع و 
 جاكار) 

 راي  املالت ل وزظر الش و  اخلارجية لدولة فلسهني  ولة فلسهني
 هللارام  

 فارم موداويل السفة 
 تاهر و دل املستشار 
 معمر ملحمل  ترتة أول 
 السفار  ال جاكار) 
  
 احلكومية الدوليةاملنظمات   

 أ ظونال ظونالل رئيس شعحمة الدعم التنفيذي رابهة أمم جنوب شر  آ يا  
 متتف األمني العام 
 جاكار) 

 فلوراي  في ل امللحقل املستشار السيا   االدا  األوروة
 جاكار) 

 األراي  الفلسهينية والعربية احملتلة عيد أبو عل ل األمني العام املساعدل رئيس قهاش  جامعة الدول العربية 
 القاهر  

  اي  أمني مدينل األمني العام منامة التعاو  ا   م  
 مسة بترل األمني العام املساعد 
 االد  ظرِّ ل املدظر العامل مركز أحباا التارظخ والفنو  والثقافة ا   مية 
 عا ل   مةل مو ف ش و   يا ية 
 مو ف  ع مأال عحموشل  
 مو م حاج  فرىل أرالال مو ف ش و  مالية 
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 ب ل  ا ول رئيس مرا م 
 االد ا رةل مو ف مرا م 
 جد  

  
 أجهزة األمم املتحدة ووكاالهتا وهيئاهتا  

  رالند هاوتِّلل املساعد اخلال متتف املنسق املقيم 
  انييا  الل متدررِّبة 

 
 جاكار)

  فيا  مشعشتل كحمة مستشارظل لش و  السيا ات برلمج األمم املتحد  للتنمية 
 برلمج تقد  املساعد   ل الشعف الفلسهيغ 

 
 القدم

 ف  تيميا  ام ل املدظر مركز األمم املتحد  لإلع م
  اليا  يوومحمينالل مساعد  لش و  املراجت 
  ظرا رامحمو 
 جاكار)  
  
 اجملتمع املدنمنظمات   

مركز ا وار والتعـــــــاو  فيمـــــــا بني 
 ا  ارات 

 نور  ا ي ا اا ل مدظر املتتف

 جاكار) 
  براهيم وداين  ظوا  مساد  ندونيسيا 

 جاكار) 

 -منامــة الثقــافيــة الفلســــــــــــــهينيــة 
 ماليزاي 

 مسلم م. أ. أبو أمةل الرئيس

 كواال المحمور 
 وو ل املدظرتار   مركز العو   الفلسهيغ

 عرفات بو عةل املدظر املساعد 
 لند   
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 زلي ا  مساعيال املدظر  التنفيذظة م  سة بة ال للس م العامل 
 نوراي  مايل )   ريل الرئيس 
 هبامني أ. رجفل م ف ور  
 المحمور كواال 

 التنفيذي جملموعة الشوو  و  مة اخلليقةالقس بينار   ياجيا ل األمني  ادا  التنائس ال  ندونيسيا 
 جاكار) 

ــة  قو   ــد  الوتنيــ ــة املتحــ املنامــ
 االنسا 

 عحمد النعيم أودل الرئيس

 رمد عحمد النعيمل الرئيس 
 القاهر  

  اهر اا  مركز  اهر اا 
 جاكار) 
  
 وسائط إعالم  

 ابتري فالنتينال  حفية 115AUC واعة 
  حفيةاهلنيد  ر.ل  
 فيينينسيا ر.ل  حفية 

 
 جاكار)

 فيصا السقارل  حف  Albalad.coموقت 
 جاكار) 

  ويف عل  جا مل رئيس متتف جاكر) شحمتة اجلزظر  ا ع مية

 
 جاكار)

نتو  ظفال  حف  Antaraجرظد    ايشِّ
 جاكار) 

 رلس ل  حف  وكالة أنحماء جيوا 
  وريل  حف  
 جاكار) 
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CNN وا  هةماوا ل مرا ا  ندونيسيا 
 هلوظنسيا مارال منتج ميداين 
  وي آري برا تانتيول  حف  مصور 

 
 جاكار)

  ظف  لوبيسل مساعد مدظر التحرظر Harian Nasionalجمموعة 
 اب تال  اجول  حف  
 جاكار) 

Hopenet Media  اين كرظشنال  حف  

 
 جاكار)

 زاظد عحمد هللال رئيس التحرظر وكالة األنحماء ا   مية الدولية 
 جاكار) 

 موني  رظترزل منتاة Jawa Pos TVقنا  

 
 جاكار)

 ألندا لرارايل  حفية Koran Sindoجرظد  
 جاكار) 

 عحمد هللا بوليسل مرا ا  حف /ررر وكالة األنحماء التوظتية

 
 كواال المحمور

 أندرايم جةيل مرا ا  حف  Liputang.Comموقت 
  االل مصورر 
 ظونيتا كرظستاينل ررر  
 أ ان  برا ظتال  حفية 
 وال اي يل مصور 

 
 جاكار)

 عحمد العليم  ظنيال  حف  وكالة املورب العرة لتنحماء

 
 جاكار)
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 ج ل الدظل جمالسل  حف  Advocateجملة 
 جني  وارال  حفية 

 
 جاكار)

 أندظتا برو ليول  حفية Media Indonesiaجرظد  

 
 جاكار)

 راندظ ل  حف  Merdeka.Comموقت 

 
 جاكار)

 ألفيا ل  حف  Metro TVقنا  
  ونيا م.ل  حفية 
 نحميلة غ.ل  حفية 

 
 جاكار)

 نيداي فهرظةل مرا لة  حفية وكالة أنحماء املعراس ا   مية
 معراسل مرا لة  حفيةرظنا  اري  
  حمتيا  كا بوتريل مرا لة  حفية 

 
 جاكار)

 نور ف يلةل  حفية مركز مسلمة ا ع م 
 فال اي ظولا واريل  حفية 

 
 جاكار)

  يمو  رولننيل مرا ا آ يا ا قليم   Nikkei Asian Reviewجرظد  

 
 جاكار)

  يلفيالل  حفية Okezone.Comموقت 
 وظتانتو أرونوحمو وظول  حف  

 
 جاكار)
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Over Asia Sdn Bhd حامد أود لالفل املدظر ا  اري 

 
 كواال المحمور

 أود جرمدأل  حف  املركز الفلسهيغ لإلع م

 
 جاكار)

ن  اا ل  حف  RRI World Service واعة   فترا  شِّ

 
 جاكار)

 ماوالنالل  حف فيتتور  Sindonews.Comموقت 
 أرظل فهرايلل  حفية 

 
 جاكار)

 ل)ليا  ان ل  حفية Tempoجملة 
 جابو ظتابِّ ل  حف  

 
 جاكار)

 تيمو  ل مرا ا وظليام كيفني TV3 Malaysiaقنا  

 
 جاكار)

 رِّبيتال  حفية Viva.co.idموقت 

 
 جاكار)

 
 عامة اجلمهور  

 اله ب  جامعة بو ي لوهورل جاكر)
 ألندا رمد راندي  
 آندي  يافراي ي 
  ايندا بوتري رم ان  
 فاندظنا أروكو 
 فرىل  ظحما 
 فهرايل أرظل 
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  كليما )ين  اراجا 
 جيغ أنيسة 
 الرام  ةظ  
 ليو فرحا  
 لينا أبرايل 
 رمد نوفا براينتو 
 أوهيارا موارين 
 رظو  هال ألتسندرا منتانال 
  اشا  وظرايين 
  انيشا  انيس 
 واي  أ ه  موار ظليا 
 ايظوك هر ايل 
 حزقيال م. م. 

 اجلامعة املسيحية  ندونيسيال

  جاكر)
  ايلدا  يانيحمارل تالحمة

 جامعة جورجتاو ل

 العا مة واشنهل
 فرانشيستا ألحمانيزل ابحثة زائر 

ل  ــــــــــــــنتول  لPertahananجــامعــة 
  ندونيسيا

 اله ب 

  روظل ي.  يتورم
  رفا   . )رظوا   

 لPT Adani Globalم  سة 

 جاكار) 

Dalesinaputra 

 شو ل  ةظوار  P.T .Bourjoho م  سة
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اــــــــرباء ا تشــــــــارظو  ال الشــــــــ و  
 ا  ارظة

 

  مدظنة )نوةانال

 جامعة   نل ل نو ايتل 

 ابندونال 
 أجات لولوا ل تالف

ــة  ــداظــــ ــة شــــــــــــــرظف هــــ ــامعــــ هللا جــــ
 ا   مية ا تومية

 جاكار)

 بر وم شوليال رئيس   ار  الع قات الدولية

 اله ب 

 أبيا
 آ ي حاس األكرب 
 أليتا فيستارظنا 
 أكرب ابل رشد  حميا 
 أر اينشاه أ. ماتوندنال 
 أرظندا فوري 
 أروم  و   أ. 
 وكري نور ححمي  
  ظفا موشوفا 
 فرىل لساين 
  نتيابو يفرما   
 وتا حسل 
  نسيفا هاكيو 
  قحمال موالل 
 جو ي مار يلو 
 مدظنارو أولفا 
 مولد  أظو 
 موتيارا 
 نور أرظنتا 
 نور اهلداظة 
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 رظف  أولياء  . 
 رورظل نوفرايل 
  ار   حمتارظغ 
  ارام أبرظنيتا ن  هللا 
  افيتا ليسدايين 
 شيفا فاتمة 
 زظدا تيال 

TOEFL 
 جاكار)

  اي اا ل تالف

 جامعة أ ظ ظد 
 أ ظ ظدل أ ياليا 

 روي  اموظا  يوومحمِّنالل تالف

 جامعة  ندونيسيال

 جاكار) 
  . نور منةل منسقة الش و  السيا ية والع قات الدولية

 هناء مولِّد ل تالحمة

 جامعة بنتا ي ل
 جاكار)

  اي  بوروانينوروم  ومييول راير 
 أوكتفياينل كلية ا قو روري 
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 شعبة
 الفلسطينيني حقوق

 

 
 
 
 
 

 املؤمتر الدويل املعين بقضية القدس
  

 فلسطني لقضية  السلمية  التسوية  قلب  يف  القدس
  

 2016 أاير/مايو  4 و  3  داكار،

 املتحدة مــاألم
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 تنفيذي موجز  

 مت  ابلتعاو   للتصــــــــررل  القابلة لة   قوقا  الفلســــــــهيغ  الشــــــــعف   مار ــــــــة  املعنية  اللانة  قام  
 امل  رل  ووجا  الســـــــنوال.   اكارل  ال  القدم  بق ـــــــية  املعغ  الدوأ  امل  ر  بتنايم  ا  ـــــــ م ل  التعاو   منامة
ــنوظة  ابلذكر   اللانة  احتفال  مت  ظتزامل  الذي ــائوال  األربعني  الســـــ ــد  نداء     نشـــــ  أ   الدوأ  اجملتمت  فيا  ظناشـــــ

  ـــيما ال  الصـــمو ل  علم  الفلســـهيغ  الشـــعف قدر   و عم  الســـ م  عملية  ا ـــتئنار  أجا  مل  بفعالية  ظتداا
 الشرقية. القدم ال ظعيشو  الذظل أولئ 

   ــــــــرائيا   ــــــــيا ــــــــات  ادر حيىل  الواقتل  أر   علم  ا الة  تهور  ابلتفصــــــــيا  املتتلمو   وتناول 
 متنوعةل  ممار ـات  فوناك  قسـرا.  الفلسـهينيني  وااة  للقدم  واجلوراال  الداوراال  الهابت  توية   ل  ظحمدو فيما

  ل  ت  ي  اال ــــــتيهاينل  والتو ــــــت  ا قامة  حقو   و لواء  القســــــري  وا ا ء  التمييزي  ا  ــــــري  كالت هيخ
 فلسـهيغل  مقد ـ   وهو  املتتلمنيل  أحد  وقدم  مفزش.  بشـتا  الفلسـهينيني   ـفور  ال  التشـر   معدل  ارتفاش
 االحت ل. د  ا يا  عليا تنهوي ما علم قوظة شوا  

 املفاويــــاتل   ورات  اتلف  ال  القدم  ق ــــية  هبا  نوقشــــ   ال   الهر   عل  عامة  حملة اخلرباء  وقدم 
 مل  العدظد  ترىل  مل  فحمالرلم  النوائ .  الويــــــــــــت  ق ــــــــــــااي  بني  مل  ق ــــــــــــية  أ ــــــــــــعف  أ ا علم   يعا  واتفقوا

 ابلتعارظف  تتعلق  مســــائا علم  وا  ــــرائيليو   الفلســــهينيو   ااتلف  املدظنةل  تقا ــــم  كيفية  بشــــُ   املقيحات
 الراهل. والويت والسيا   والنها  اجلورافية

ــة  مقيحـات  وت رحـ    د   الشــــــــــــــرقـية  الـقدم  ال  والتنمـية  الصــــــــــــــمو   علم الـقدر   ـلدعم  ملمو ــــــــــــ
 ظتعني  الفلســهينية  ا تومة  ف    فلســهنيل  لدولة  عا ــمة  أ علن  قد  الشــرقية  القدم  كان   ولئل  االحت ل.

 اتفـاقـية  وجـف  التزامـاـتا  ظنفـذ أ   اـلدوأ  للماتمت  وظنحمو   لتنميتوـا.  التموـظا  مل املزـظد ختصــــــــــــــإل  أ  عليوـا
 تشــــايت  ا ل  مل  الفلســــهينيني  املقد ــــيني  مت  ت ــــامنا  ظتحرك  أ  املدين  للماتمت  واتل  الرابعةل  جنيف
 ا يا   مركز  أار   مر   الشــــــرقية  القدم  تصــــــحم  حىت  اله ةل  والتحما ل  والتعليم  الســــــياحة  بينوا  مل  أنشــــــهة
  لفلسهني. والثقافية واالجتماعية السيا ية
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 مقدمة  -   أوال  
 مت  ابلتعاو   للتصــــــــررل  القابلة لة   قوقا  الفلســــــــهيغ  الشــــــــعف   مار ــــــــة  املعنية  اللانة  قام  - 1

 4  و  3  ال  الســــــــــنوالل   اكارل  ال  القدم  بق ــــــــــية  املعغ  الدوأ  امل  ر  بتنايم  ا  ــــــــــ م ل  التعاو   منامة
 هو  امل  ر  مويــــــــــــــوش  وكـا   . 70/13  و  70/12  الـعاـمة  اجلمعـية  قراري  ألحتـام  وفـقا  ل 2016  أاير/مـاظو

 .“فلسهني لق ية السلمية التسوظة قلف ال القدم”

ــيت  وكان   اتامية.  وجلســـــــــة  عامة  جلســـــــــات  و  ا  افتتاحية  جلســـــــــة  مل  امل  ر  وأتلف - 2  موايـــــــ
ــرقية  القدم  ال  ا يا   ه    العامة  اجللســـــــــــات  الصـــــــــــمو   علم  للقدر   الدوأ والدعم  االحت لا د   الشـــــــــ

 للقدم.  ينارظوهات حلول  عل والحمحىل والتنميةا وا ماظة

ــاء   يت  و  ع  - 3 ــارك  امل  ر.    ـــور   اكار  ال  الدبلوما ـــ   الســـل   أع ـ  الدول  مل  42  ممثلو  وشـ
 مل  و  ا  الدوليةل  ا تومية  املنامات  مل  و  ا  األع ـــــــــــــاءل لة  املراقحمة  الدول  مل  وا نتا   األع ـــــــــــــاء

 األول(.  املرفق املدين اجملتمت ملنامات ممث  75  ل اب يافة املتحد ل األمم هيئات

 علم  متاىل  وهو  ااتتامال  مل  قصـة  وق   بعد  الثاين(   املرفق  امل  ر  نتائج  عل  الرئيس  موجز  ون شـر - 4
 املتتلمني  ألورا   التاملة  النصـــول  وكذل   العامة  األمانة  ال  الفلســـهينيني  حقو   لشـــعحمة  ا لتيوين املوقت

 .www.un.org/depts/dpa/qpal/calendar.htmالذظل قدموا نس ة للتوزظت علم  
  

 ة االفتتاحي  اجللسة  -   اثنيا  

ــة  ترأم - 5 ــنوالل  اارجية  وزظر  لندايي  منكور  الســــــــيد  معايل  االفتتاحية  اجللســــــــ  ا تومة  ممثا  الســــــــ
ــيفة ــة  ظتول  الذي  الحملد  وممثا  امل ــــ  دتفا  بينما  أنا  بيانا  ال  وأكد  الفلســــــهينيني.  حبقو   املعنية  اللانة  رجم ــــ
ـــية املعغ امل  ر فـ     نشـــــــــــــــائوـال علم عـامـا  40  رور  اللاـنة   فرظقـيا ال  نوعـا مل األول هو القـدم  بق ــــــــــــ
ــيـال جـاكر)ل ال عقـدا  اللـذظل  امل  رظل  بعـد العـاي مســــــــــــــتو  علم  والثـاـلىل  وال  ل2015 عـام ال   ـندونيســــــــــــ

 تنفذها  ال   والثقافية  والداورافية  اجلورافية  اال ـــــــــــياتياية   ل  وأشـــــــــــار  .2014  عام  ال  تركيال    ـــــــــــهنحمولل
 للنزاش و ائم عـا ل حـا   حـا  ال  لإل ــــــــــــــوـام جوو هـا   ـــــــــــــــاعفـةم  ل  اللاـنة و عـا  القـدمل ال    ــــــــــــــرائـيا
 الشـر   علم  هلا  حصـر  ال عواقف  لا   ظغ  نزاش   ل  ابلتحول  ظود   أ   اتل  الذي  الفلسـهيغل -  ا  ـرائيل 
 اتفاقية  مثا  الدوليةل  التنمية   ـــتوك  أحدا  ا ل  مل  القدم   عم   ل  الدوأ  اجملتمت  و عا  كلا.  األو ـــخ

 ال  عقـده املقرر  املقحـمال  الـثاـلىل املوـئا  م  ر  ا ل وكـذـل   التنمـيةل  بتموـظا  املتعلقـة  العمـا  واهـة  املـناخ  توة
 -  ا  ـرائيلية  املفاويـات  ا ـتئنار  وتشـايت  اجلمو  كسـر   ل  ادر  محما ر    ي  ورحف  ا كوا ور.  كيتول

  عو   الوزظر  جد   حدظثال  اتام  وال  الرابعية.  للماموعة  املقحما  والتقرظر  الفرنســـــية  املحما ر   مثا  الفلســـــهينيةل 
ــنوال ــية  األترار  قيام   ل  الســــ ــيا ــــ  اتفا   عقف  وتنيةل  وحد   حتومة  بتشــــــتيا  الفاعلة  الفلســــــهينية  الســــ
  الدوحة. ومفاويات القاهر 

 وممثلا  الســـــاحا  ومنهقة  أفرظقيا  لورب  العام  لتمني اخلال  املمثا  لمشباس  بن  حممد  الســـــيد  وأ ل - 6
 األ ــابيت      وقال  املتحد .  لتمم  العام  األمني  مون، كي  ابن  السـيد  معايل اب ــم  بحميا   الدوأل  امل  ر  أمام

 الصـدامات  أ   لة    ـرائيلينيل  يـد  فلسـهينيو   ظرتتحموا  ال   االعتداءات  ال كحمةا  اافايـا  شـودت األاة 
 الشرقية.  القدم  فيوا   ا  احملتلةل  الوربية  ال فة  ال  مستمر   تزال  ال  ا  رائيلية  األمل  وقوات  الفلسهينيني  بني

https://undocs.org/ar/A/RES/70/12
https://undocs.org/ar/A/RES/70/12
https://undocs.org/ar/A/RES/70/13
https://undocs.org/ar/A/RES/70/13
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 اجلا    املفاويــــــــــــات   ل  العو    فرل  تقو   ال   املدنينيل  علم  واهلامات  العنف  أعمال  كافة  وشــــــــــــاف
 التوترات. ادئة  ل األترار  يت و عا االحت لل   اء  ل الرامية

ــيا ــــــــــــيني  للزعماء   عوتا  العام  األمني  وجد  - 7  األماكل  حرمة احيام   ل  واجملتمعيني  والدظنيني  الســــــــــ
 املقد ـــــة.  األماكل علم  القيرِّم  بو ـــــفا  التار    األر     ور احيام  ب ـــــرور   األترار   يت  ووكرر  املقد ـــــةل

 ترتيحمات  ويـت  مت  التفاو ل  علم  قائم  حا   حا    ال  لدولتني  عا ـمة  تصـحم   أ   اتل  ال  القدم      وقال
ــة  لتـماكل  التعاو   منامـة  مـثا شــــــــــــــركـاء  ظـقدـما  اـلذي اـلدعم      واعير  للاميت.  مقحموـلة  تتو   املـقد ــــــــــــ

 لدولة  الحمقاء  مقومات  كفالة  ال  امل  ر   العواما  مل  ظعد  األفرظق   واالدا   العربية  الدول  وجامعة  ا  ــــــــــــــ م 
 املستقلة. فلسهني

ــيد  أكد - 8 ــاعد  العام  األمني  لبكر  مسري  الســ ــ و  املســـ ــ م ل  التعاو   منامة  ال  فلســـــهني  لشـــ  ا  ـــ
  نشــــاء  الرئيســــ   الســــحمف  كا   ما  وهو  هلمال املســــتمر  و عموا  والقدم فلســــهني  ياه  منامتا  التزام  جمد ا
ــ م   امل  ر  منامة ــف  الذي  ا رظق  بعد  ا  ــــ ــاد  ال  نشــــ ــم املســــ  مدظنة  أ   .ووكر1969  عام  ال  األقصــــ
ــمة ه   القدم ــهينية األر   مل  ظتازأ  ال  وجزء فلســـهني   ولة  عا ـ ــافة  احملتلةل  الفلسـ  دام  أ ا   ل  اب يـ
 ا  ـرائيلية  اخلهخ  ال  املسـحموقة لة  الزاي    وأ ا   اا ـة.   ظنية  متانة  تشـما  اا ـةل   تانة املسـلمني  عند

 عل عزهلا  وراولة  وا  ــــــــــــــ مية  واملســــــــــــــيحية  العربية  الداورافية  متولاا  بتوية  القدم  “اوظد”   ل  الرامية
 ا  ـــــــــــ مية  املقد ـــــــــــة  األماكل  علم  املتترر   ا  ـــــــــــرائيلية  االعتداءات  كذل   وأ ا   . الفلســـــــــــهيغ  ريهوا

  األقصم. املساد وخبا ة واملسيحيةل

 ول   ظاور  حيىل  الشـــرقيةل  القدم  ال  ول   ال   ا  فيوال  والتو ـــت  املســـتوتنات  بناء  كذل   وأ ا  - 9
 ظوفر  أ   حف  الدوأ  اجملتمت      وقال  الدولتني.  حا  أ ــــام  علم  الســــ م   ح ل ال  ترلف ال    ــــرائيا  أ 

 االحت ل  قوات  أظدي  علم  لا  ظتعر   الذي  اليوم   العدوا    ا  ال  الفلســــــــــــــهيغل  للشــــــــــــــعف   ولية  واظة
 التعاو   ملنامة  اخلامسـة  اال ـتثنائية  القمة  نتائج   ل  بتر  السـيد  وأشـار  ا  ـرائيليني.  واملسـتوتنني  ا  ـرائيلية

ــيـة املحمـا ر   عم فيوـا  وتقرر  ل2016  آوار/مـارم 7 ال  جـاكر) ال ع قـدت ال  ا  ــــــــــــــ م   ال   الفرنســــــــــــ
 الشعف  حقو   واظة   ل  الدوأ  اجملتمت  و عا  للس م.  وم  ر  الدوأ  للدعم  بفرظق  تتعلق  مقيحات  تت مل

  واالقتصا ظة. القانونية ابلو ائا   رائيا علم وال وخ الفلسهيغ

ــنوال  بدعم  لاملالكي  رايض  الســــــيد  فلســـــــهنيل   ولة  اارجية  وزظر  واعير - 10  للشـــــــعف  الدائم  الســـــ
 القائمة  السلهة  ترتتحموا  ال  املستمر   االعتداءات  وأ ا   واال تق ل.  ا رظة  أجا  مل  كفاحا  ال  الفلسهيغ
ــانية  األزمة  ظشــــــما   ا   كملال  الفلســــــهيغ  الشــــــعف  يــــــد  ابالحت ل ــتمر   ا نســــ  ظزال ال  ال  لز   ال املســــ

 ق ــــية  أ   مل  الرلم  وعلم  أمده.  تال  الذي  املشـــــروش  لة  ا صـــــار  مل  ظعانو   فيوا  فلســـــهيغ  مليو  1.8
 مل  ظتمتل  ي  الدوأ  اجملتمت  ف     نشــائوال  منذ  املتحد  األمم  أعمال  جدول علم  مويــوعة   ل   فلســهني

 أ   مل  الرلم  وعلم  ا  ــرائيل .  االحت ل    اء  النزاش هلذا  و ائم  عا ل حا  لتحقيق  ال زمة  القرارات  اختاو
 مشـــروشل لة  عم   ابعتحماره  القدم  يـــم   ل  تنار  الحملدا    يت  وأ  عامل   بتُظيد  و ام  وايـــ   النزاش  حا
 انتاار  اتنوم  الفلسـهينيني  أ   ظعتقدو   الذظل  أولئ   أ   ووكر  اآلراء.  ال  التوافق هذا  تعار     ـرائيا  ف  

ــرائيــا ال توية حــدوا  الشــــــــــــــعــف هلــا ظتعر  ال  االنتوــاكــات وال األر  علم الواقت ظــدركو  ال   ــــــــــــ
  القدم. ال واا ة الفلسهيغل

  ل  تســــــــعم  فلســــــــهني      وقال   عموا.   ل  الدوأ  اجملتمت  و عا  الفرنســــــــية  للمحما ر    عما  وأعلل - 11
ــاءلة ــرائيا  انتواكات  عل  املسـ ــع   هذا  و    الدوليةل  اجلنائية  احملتمة  فيوا   ا  القنوات   يت عرب    ـ  ليس السـ
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ــهينية  ا تومة  حق  مل ــعحموا.  ياه  واجحموا  مل  با  فحســـــــفل  الفلســـــ ــرائيا  بقيام  كذل   وند   شـــــ  بزاي      ـــــ
 وأشـــار  .2015  عام  مل  نفســـوا  الفي   ا ل  املائة  ال  250  بنســـحمة  املســـتوتنات  ال  املنازل  تشـــييد  اهخ
 بيالت  قاعد    نشــــاء   ل  ظدعو  الذي  املســــتوتنات  بشــــُ   ا نســــا   حقو   جملس  قرار   ل  املالت   الســــيد

 عل  وتسـاءل  اجلدارل  بشـُ   الدولية  العدل  رتمة عل  الصـا ر   والفتو   املسـتوتنات  ال املشـاركة  للشـركات
ــا   حقو   وجملس  العامة  واجلمعية  األمل  جملس  مل كا  ظصـــــــــدرها  ال   القرارات  قيمة  واليونســـــــــتول  ا نســـــــ
 التصــــــــــــــوـظ  عل  تنت نفســــــــــــــوـا الـدول هـذه  كـانـ    وا األوروةل االدـا  ال األع ـــــــــــــــاء  الـدول مل بـدعم
 ا ل  مل  مس وليااا  الثالثة  األترار  تتحما  أ   وظنحمو   ملمو ة.  اهوات  اختاو   ل  القرارات   ع  كلما
 الدول  و عا  اال ــــتيهاين.  ابلناام  واا ــــة  ابالحت لل  ومواتنيوا  وشــــركااا  بلدا ا  تربخ   ــــ ت  أي  حار
  را ش.  و  العنف ممار ة ال املستمر  املستوتنني منامات يد  جراءات اختاو  ل

 لتقســيم  راوالت  تشــما  وهوظتومل  الفلســهينيني  وجو   يــد  القدم  ال   ائر   حراب  هناك  أ   وأكد - 12
 واالعتقال  املنازل  وهدم  الق ــــاء  نها   اارس  ابلقتا  مســــتودفو   القدم  ال  فالفلســــهينيو   الشــــرظف.  ا رم

 مشـــــروعة  لة  تدابةل  تســـــت دم  و  ـــــرائيا  القداة.  املدظنة  ال   ـــــيما  وال  ا قامةل  بهاقات  و لواء  التعســـــف 
 و قامة  محماشــــــــــر   لة  أو  محماشــــــــــر  بصــــــــــور   املدظنة  مل  ابلقو   الفلســــــــــهينيني   اراس  الدوأل  القانو    وجف

ــتوتنات ــروعة لة  املسـ ــيعوا.  املشـ ــهينيو   ظ يك  أ   ظنحمو   ال   نا  وقال  وتو ـ ــو   الذظل  الفلسـ  القدم  ال  ظعيشـ
 ا تومات  بني  املستوايت   يت  علم  الع قات  لتعميق  حا   قد  الوق   و    وحدهمل  اجلراة  هذه  ظواجوو 
 و ائمـة  منامـة   وليـة  دـالفـات   قـامـة  الشــــــــــــــرقيـةل  القـدم ال  واملواتنني العـاي أ ـاء  يت ال املـدين واجملتمت
 .“ القـدم  ألجـا  رـامو ” أو “القـدم ألجـا ع مـد” أو  “القـدم ألجـا  برملـانيو ” مثـا  القـدمل ألجـا
  الحملدا . تل  وعوا م القدم بني املد  لتوأمة ترتيحمات  قامة  ل امل  ر ال املشاركة الحملدا  و عا

ــعادة - 13 ــيد  سـ ــعيد  السـ  العربية  واألرايــــ   فلســــهني  قهاش  ورئيس املســــاعد  العام  األمني  لعلي  أبو  سـ
 الســلهات   جراءات  بســحمف   ــعوبة  تز ا   الشــرقية  القدم  ال  ا الة      قال  العربية   الدول  جامعة  ال  احملتلة

 ظعيشــــوا  ال  املســــتمر   “النتحمة”  وأ ا   هوظتوا.  وتمس  املدظنة  “اوظد”   ل  الرامية  وممار ــــااا  ا  ــــرائيلية
  ل  وأشــــــــــــــار  .2015  األول/أكتوبر  تشــــــــــــــرظل  منذ  القدم  ال  حداا  تصــــــــــــــاعدت  وال   الفلســــــــــــــهينيو ل 
 القائمة  الســــــــلهة  أ   علم  وشــــــــد   القانونيةل  واملراكز  ا نســــــــا   حقو   منامات  قدمتوا  ال   ا حصــــــــاءات

 واا ـــة  احملتلةل  الفلســـهينية األر   أ اء   يت  ال  مثيا هلا  ظســـحمق ي  جســـيمة  انتواكات  ترتتف  ابالحت ل
 املقد ة  املدظنة   ا ء  علم  و جحمارهم  لتواةهم  قسرظة  لتدابة    عو   القدم  فستا   الشرقية.  القدم  ال
  ا ــاش  وظنحمو   ‘‘.2020  القدم”  تســمم  “اوظد”  اهة   تار  ال  الداولرافيةل  تحميعتوا  توية  أجا  مل

   اء  عل  مســـــ وليتا  ظتحما  أ   األمل  جمللس  وظنحمو   جرائموال  عل  التاملة  للمســـــاءلة  ا  ـــــرائيلية  ا تومة
 أجا  مل جودها  قصــــار   العربية  الدول  جامعة  وتحمذل  الفلســــهيغ.  للشــــعف  ال زم  األمل  وتوفة  االحت ل

 أولوظة   ثا  العربية  الســـــــــــ م  محما ر       وقال  االحت ل.  و  اء  الفلســـــــــــهيغ  للشـــــــــــعف  ال زمة  ا ماظة  توفة
 تواجووا. ال  التحدايت مل الرلم علم كلوال  العربية الدول لد  قصو 

 عاما  وه   ا  ـــرائيل ل  العرة  الصـــراش  جوهر ه   والقدم  فلســـهني  ق ـــية      قال  املغرب:  ممثا - 14
ــا ـــ  ــية  التســـوظة  ال  أ ـ ــيا ـ ــتقرار  وللســـ م  النزاشل  لذل   السـ      قائ   وأيـــار  األو ـــخ.  الشـــر   ال  واال ـ
 حد  ويــــــــت  ترظق عل   الر   ظتحقق  أ   اتل ال  الســــــــ م  وأ   للســــــــ مل  فر ــــــــة   عهاء   ل   عا  تاملا  املورب
 ا فاج  ترظق  وعل  احملتلةل  الفلسهينية  األر   ال  ابالحت ل  القائمة  السلهة  تتحمعوا  ال   اال تيها   لسيا ة

 حا   ام  ما   ـــــــ م  أي  علم  التفاو   اتل  ال  أنا هو  األمر  وواقت  للقدم.  وا  ـــــــ مية  العربية  اهلوظة  علم
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 أولوظة  ظعه   املورب  أ   وأويـ   املتوا ـلني.  “الــــــــــــــــتووظد” و  اال ـتيهانية  ابألنشـهة تمره  ظسـتمر  الدولتني
 التابعة  القدم  جلنة  رجم ــــة  ظتول  الذي  املورب  ملل   القيا ي  الدور  مل  ظت ــــ  كما  فلســــهنيل  لق ــــية  عليا

 مل   بلوما ـية  مسـاش  وبني   ـيا ـ   موقف بني  حمت  عمليا   اا  اللانة  وتعتمد  ا  ـ م .  التعاو   ملنامة
ــفوا  للقدمل  القانوين  الويـــــــت  علم  ا فاج  أجا ــهينية األر   مل  ظتازأ ال  جزءا  بو ـــــ  وبني  احملتلةل  الفلســـــ

  الصمو . علم املقد يني مساعد  ابتواء املنامةل ال األع اء الدول  وهلا ملمو ة مشارظت
 ال  جوو ها حشـــد  للســـ م  احملحمة  الشـــعوب   يت  مل  ظتهلف  القدم  عل  الدفاش      قائ   وم ـــم - 15
 وحف  قولا. حد  علم  وا نســانيةل  والدبلوما ــية  والقانونية  الســيا ــية  الصــعد علم  املدظنة عل  الدفاش   ــحميا

 املورب  أتظيد  عل  وأعرب  ولســتا ا.  للقدم  وملمو ــة  حقيقية  “م ــافة  قيمة”  الســ م  ملحما رات  تتو   أ 
 للمحمـا ر  أتظيـده عل أعرب كمـا  للســــــــــــــ مل  وأ م  ر عقـد  ل عحمـام رمو   الفلســــــــــــــهيغ الرئيس لـدعو 

 الدولية  االتفاقات  تنفيذ  متابعة  أجا  مل  عم  بلدا   جمموعة  تشـــــــــتيا   ل  الداعية  الصـــــــــلة  وات  الفرنســـــــــية
 فلسهني.  ولة  قامة واي  زمغ جدول مت وا  رائيلينيل الفلسهينيني بني املربمة
 وأ   األاة ل  اآلونة  ال  و  ــــرائيا  فلســــهني  بني  االز اي   ال آاذ   التوترات      قال  الصـــني:  ممثا - 16

 ول   ال  القلق  ابلال  عل  الصـــــــــني  ممثا  وأعرب  األرواىل.  ال  فا حة  اســـــــــائر  ال  تســـــــــحمف قد  النزاش  ا ـــــــــتمرار
 املايـية.  الســنوات  مد   علم جدا  متترر   أ ــحمح  قد  األقصــم  املســاد علم  النزاعات      فقال  الصــد ل

 وظنحمو   للواظة. وحســــا ــــة  معقد   ق ــــااي  ه   املقد ــــة  األماكل  وملتية  القدم  ويــــت  مثا  ق ــــااي  أ   كما
ــوظة  للهرفني ــية  تســـ ــات  ا ل  مل  القدم  ق ـــ ــام  علم  مفاويـــ  الصـــــد . هذا  ال  املتحد  األمم  قرارات  أ ـــ
  ولة   نشــاء  وكذل   القانونيةل  حقوقا  ا ــتعا    ال  العا لة  فلســهني شــعف  لق ــية  الصــني  أتظيد  عل  وأعرب
 األمنية  الشـــوالا  مراعا   مت  هلال  عا ـــمة  الشـــرقية  القدم  تتو   ل1967  عام  حدو   أ ـــام  علم  مســـتقلة
  عا  فقد  الزملل  مل  توظ   ر حا  مســــدو   ترظق  ال   ل   الســــ م  مفاويــــات  أ   و ا    ــــرائيا.  املشــــروعة

 عل  ف ـ   اال ـتعمارظةل  ملسـتوتنااا    ـرائيا  وقف  و ل  املتحما لة  الثقة   ر ـاء   عا     ل  الهرفني  الصـني  ممثا
 الفلســـهينية  املصـــا ة  تتحقق  أ   ال  األما  عل  كذل   وأعرب  لز .  قهاش  علم ا صـــار  فر   ال ا ـــتمرارها

 ا جراءات  مل   ــــــــــلســــــــــلة  م ارا  اختذت فلســــــــــهني  أ    ل  اب شــــــــــار   حدظثا  واتم  ممتل.  وق   أقرب  ال
ــية ــاحة  علم  الدبلوما ـ ــهة هلذه  بلده   عم عل  فُعرب  الدوليةل  السـ ــايت   ل  الرامية  األنشـ  املتحد   األمم  تشـ

 قرار  اختاو  علم  األمل  جملس  حض  أجا  مل  اجلوو   ولحمذل  الفلســـــــــــهيغل  للشـــــــــــعف   ولية  واظة  توفة  علم
  ا  رائيلية. املستوتنات بوقف
 مد  علم  املتوا ا  الشرقيةل  القدم  فيوا   ا  الفلسهينيةل  األر   احت ل      قال  زميبابوي:  ممثا - 17
ــتمرا  ظزال  ال  عامال  49  املدنيني  قتا  أ   وأيــــــــــار  املتحد . األمم  ولقرارات  الدوأ  للقانو   انتواك    ال مســــــــ

 كا  الفلســـــــــــهينيةل  املمتلتات  وتدمة  القانونيةل  لة  املســـــــــــتوتنات  وبناء  القانوينل  لة  واالحتااز  األبرايءل
 وأر ر  احملتلة.  يةالفلسـهين األر   ال  والويـت  الداولراال  الهابت  لتوية  متعمد    ـيا ـة  مل  جزءا  كا   ول 
 مســـــتمر   راوالت      وقال  مســـــتمرا.  ظزال  ال لز   حصـــــار  وأ   حالال  علم  الظزال  “العار جدار”      قائ 
ــرقية.  للقدم  التار    الهابت  توية  هبدر  ت حمذل    عل  األملل  جملس  قرارات  مل  العدظد  مل  الرلم  وعلم  الشـــ

ــلهة ــحمف  التحدي  ال  ابالحت ل  القائمة  الســــ ــاند   بســــ  أ   وأويــــــ   معينة.  قوظة  بلدا   مل  تتلقاها  ال  املســــ
 وارظهة  العربيةل  الســــ م  محما ر   وال  املتحد ل  األمم  قرارات  ال  ومحمينة  معروفة  فلســــهني  ق ــــية  تســــوظة  معاظة
 األمد  توظا  لس م  الوحيد  األ ام      وقال  األو خ.  ابلشر   املعنية  الرابعية  اجملموعة  ويعتوا  ال   الهرظق

ــام علم   ولتني  وجو   علم  ـقائم  حـا هو  جملس  قـيام   ل  و عـا  ل 1967  حزظرا /ظونـيا   قحـما  ـما  حـدو   أ ــــــــــــ
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ــاءلة  األمل ــرائيا   سـ ــت  جرائموا.  عل    ـ ــتمرل  أ   اتنا  ال  الراهل  فالويـ ــام  ظسـ  ال  آاذ  الدولتني  حا  وأ ـ
 الوايــ   مل      ابلقول  مداالتا  واتم   ائم.   ــ م  لتحقيق  فر ــة  أي  ت ــمحا  ومعا  بحمخءل  االيــمح ل

 لقراراتا. وفقا ظتصرر أ  األمل جمللس ظنحمو  ولذل  تواعية. األر  تسلرِّم لل   رائيا أ 
ــتنــا ا الفلســــــــــــــهيغ للشــــــــــــــعــف التــامــا بلــده  عم جــدظــد مل أكــد كواب: ممثــا - 18  املحمــدأ  ل ا ــــــــــــ
 األمم   ل  فلسـهني  الن ـمام  كواب  أتظيد  عل  وأعرب  املصـة.  تقرظر  محمدأ  وهو  ل“فيا  لحمس  ال  الذي الوايـ ”

 يـحية  زال  ما  الفلسـهيغ  الشـعف      وقال  املتحد . األمم  هيئات  ال  الع ـوظة  كاملة   ولة  بصـفتوا  املتحد 
 والتدمة  واملوت  الرعف   ل  أ ت لز   قهاش  ال  ا نســــــانية  األزمة  أ   م ــــــيفا    ــــــرائيال  جانف  مل  للعدوا 
 يــــــــما   أجا  مل  عاجلة   جراءات  اختاو  احملتلة  الفلســــــــهينية  األر   ال  الويــــــــت  وظتهلف  النها .  الوا ــــــــت
  ام  ما   ــــــتســــــتمر  ا  ــــــرائيلية اجلرائم  أ   وأكرد  ا نســــــاين.  الدوأ  والقانو   الدوأ  للقانو   التاما  االحيام
 ظنحمو   أنا  م ـــــيفا  األملل  جملس  ال  النقض  حق  اب ـــــت دام  وظود   ابأل ـــــلحةل    ـــــرائيا  ظزو   الدول  بعض
ــت ــرائيا   ف ت حد  ويــ ــتو    ل  األمل  جملس  ظرتق     أ   للواظة املوم  ومل  العقاب.  مل    ــ ــ ولياتا  مســ  مســ
 اجلماعية  لإلاب   حد  ويـت  وعلم  عدوا ال وقف  علم    ـرائيا   جحمار  لا  وظنحمو   املتحد ا  األمم  مليثا   وفقا
 الفلسهيغ. الشعف حبق ترتتحموا ال 
 عل  ف ـــــــــ   احملتلةل  الفلســـــــــهينية  األر  ال    ـــــــــرائيا  هبا  تقوم  ال   اال ـــــــــتيها   ولة  بقو   وأ ا  - 19

 األرايــــــــــــ   ومصــــــــــــا ر   القو ل  وا ــــــــــــت دام  القانو ل  نها  اارس  وا عدام  والعدوا ل  االحت ل  ا ــــــــــــتمرار
 والتعذظف  والســــال  التعســــف   االحتااز      فقال  ل“النها   الوا ــــت  اال ــــتعمار”  ترظق  عل  الفلســــهينيةل 

 أ   اتل  ما      القول   ل  والإل  أظ ا. مستمر   تزال ال  املدنيني  يد   وليا احملاور   املمار ات  مل  ولةها
ــوم ــ م  دقيق  ال ظســـــ ــاتل هذه    اء   ل  ترم    جراءات هو  املنهقة ال  الســـــ ــيا ـــــ  عل  ا فراس  وكذل   الســـــ
 الفلسهيغ. للشعف املشروعة اب قو  واالعيار الفلسهينينيل الساناء

 وكذل   الدوأ  اجملتمت   را    دداي  تشــــتا  تزال  ال    ــــرائيا   ــــيا ــــات      قال  إندونيســـيا:  ممثا - 20
 الفلســــــــــــــهيغل  للشـــــــــــــــعف  اـلدوأ  اجملتمت  عم علم  م ارا  حـدـ    أمثـلة   ل  االنتحـماه  ولـف   اـلدوأ.  للقـانو 

ــهيغ  العلم رفت  ول  ال  ا ــد   بنيوظوركل  املتحد  األمم  ال  الفلســـــــــــ ــرور   علم فشـــــــــــ  م ظدو  ظتانف  أ   يـــــــــــ
 الذي  ا  ـ م ل  التعاو   ملنامة  اال ـتثنائ   القمة  م  ر  أعا   املايـ ل  الشـور  وال  اجلوو .  تشـت   فلسـهني

ــرائيل   االحت ل    اء  االلتزام  ال  املنامة  وحد  علم  التُكيد  جاكر)ل  ال  ع قد  وواظة  لفلســـــــــــــهنيل  ا  ـــــــــــ
 الشـعف لدعم  ا ـياتياية  أي  ال  اهلامة  العنا ـر  مل  العدظد علم  ال ـوء   ـلخ  مث  القدم.  ال  الدظنية املواقت

 اجملتم عنيل  مل  شـــحمابية  منامات  فيوا  تشـــارك  ال  املدين  اجملتمت  شـــحمتات  وتو ـــيت  تعزظز  وه    الفلســـهيغل
 فلسـهني  بدولة  الرمس  االعيار  نها   وتو ـيت  مسـتداما   ـ م  لعملية  مشـيك  اهاب   ـيالة  عم  هبدر

 وكو ـــيلة  شـــاملةل   ـــ م  عملية   تار  ال  والعقائد  األ اي   بني  فيما  ا وار  وتعزظز  الدوأا اجملتمت  أو ـــا   ال
 جمال  ال  القدرات  تعزظز  أجا  مل   ـــــــــــيما  وال  فلســـــــــــهنيل  لدولة  القدرات  بناء  وتعزظز  الدظنيةا املواقت   ماظة

ــوء  و ــــــــلخ  ا وكمة. ــراكة   تار  ال  املت ذ   ا قليمية  املحما رات  علم  ال ــــــ ــياتياية  الشــــــ ــيوظة  اال ــــــ  -  اآل ــــــ
 للشــــــــــــــعـــف الـــدعم مل مزظـــد بتقـــد  بلـــده التزام عل فـــُعرب القـــدراتل بحمنـــاء املتعلقـــة اجلـــدظـــد  األفرظقيـــة

 األمم  ميثا    وجف   ســ ولياتا  االيــه ش  علم  األمل  جملس  حض  ظنحمو   ول ل   ل  و يــافة  الفلســهيغ.
  والناشئة. القائمة املحما رات  عم وعلم املتحد ل

ــا بلــدهــا أتظيــد جــدظــد مل أكــدت مـاليزاي: ممثلــة - 21  املشــــــــــــــروعــة اب قو  ظعير حــا  ل  للتو ـــــــــــــ
  زاء  الشــــــــدظد  ماليزاي  قلق  عل  وأعرب   الشــــــــرقية.  القدم  عا ــــــــمتوا  مســــــــتقلة   ولة   قامة  ال  للفلســــــــهينيني
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 جدار  بناء  منوا  بو ائا  القانوينل  وويعوا  تابعوا  توية  ترظق  عل  القدم  “اوظد”  لــ   ا  رائيلية  احملاوالت
ــتوتناتل  العنصـــري”  “الفصـــا ــتفزازات  واملسـ ــة  األماكل  علم  والتعدايت  واال ـ  وحذرت  املدظنة.  ال  املقد ـ

ــام  علم  الدولتني  حا  دقيق   متانية  اد   املمار ـــــــــــات  تل   أ   مل  اد   كما  ل1967  عام  حدو   أ ـــــــــ
   ــــــــــــــرائيا  مســــــــــــــاءلة  كفالة   ل  الرامية  اجلوو   تتثيف  الدوأ  للماتمت  ظنحمو    نا  وقال   ا ا.  ول   آفا 

 مت  ظتماشـــــم   ا  القانونيةل  لة   جراءااا  لوقف  عليوا  واقتصـــــا ظة  و ـــــيا ـــــية   بلوما ـــــية  يـــــوو   وممار ـــــة
 ت ســـــــــــــــتُنف  أ  ال  األمـا عل  اب عراب حـدظثوـا  وأ ـ   الرابعـة. جنيف  اتفـاقـية  وـل   ال  ـا  اـلدوأل  القـانو 
 الس م. عملية عل  عزل القدم ق ية معاجلة تتم أالر  يرور  علم وشد ت حمالقرظ الس م را اثت

 األفرظق    االدا   مفويـية  ال  السـيا ـية  الشـ و   مفويـة  لهللا  عبد  العرابة  عائشـة  السـيدة  سـعادة - 22
ــتعريـــــــــــ  ــتعمارل    اء  املتعلقة  منامتوا  مواقف  عليوا  تقوم  ال  األ ـــــــــــس  ا ـــــــــ  الوتغل  وابلتحرظر   اال ـــــــــ

ــامل ــعيدظل علم  للتفاىل   عما  والت ــ ــا ل  حقو   انتواكات  أشــــتال   يت يــــد  والدوأ  الوتغ  الصــ  ا نســ
 األفرظق ل  االدا   ا ل  مل   ح ل  القار       وقال   العاي.  أ اء   يت  ال  االيــهوا   يــروب  مل  ولةها
ــابقا  ظدعم  كا   الذي ــاء  ال  األفرظقيةل  الوحد    نامة   ــــ ــتعمار  علم  الق ــــ  العنصــــــري  الفصــــــا  وعلم  اال ــــ

ــا .  حقو   انتوـاكـات  أشــــــــــــــتـال  مل ولةمهـا ــاـف   ا نســــــــــــ  ا ـالة    أول  ـقد  األفرظق   االدـا       ـقائـلة  وأيــــــــــــ
 حقو   مســُلة علم  اا ــة  بصــفة  اليكيز  مت  كحمةال  اهتماما  لفلســهني  واالقتصــا ظة  والســيا ــية  االجتماعية
 الصلةل  وات األار   وا  ارات  هلا  التابعة  السـيا ـية  الشـ و     ار   ا ل  مل  املنامةل      وقال   ا نسـا .

 توه   التقارظر  أ    ل  مشـة   األو ـخل  والشـر   فلسـهني  ال  ا الة  عل   ورظة  تقارظر  و عدا   ابلر ـد  قام 
ــيعيةل  اجملاالت  مل  العدظد ــية  التهورات  ول   ال   ا  املوايــــ ــيا ــــ  القدمل  مدظنة  وحالة  الســــــ مل  وعملية  الســــ
 األر   ال  العامة  واألويـاش  الفلسـهينيو ل   والسـاناء  اال ـتعمارظةل  واملسـتوتنات  العنصـريل  الفصـا  وجدار

 احملتلة. الفلسهينية
 والتداول  فيوا  للنار  األفرظق ل  ل دا   التابعة  الســـــيا ـــــات  تقرظر أجوز    ل  التقارظر  تل   وق دم  - 23

 و يـــافة  األو ـــخ.  والشـــر   بفلســـهني  املتعلق  األفرظق   االدا    ع    تتلل   حيىل  بشـــُ ال  القرار  و ـــنت
 هبدر  األو ــخل  والشــر   فلســهني  ال  ا نســا   حقو   عل  الدفاش   ل  الدعو   ال  املنامة  تشــارك  ول ل   ل

 مداالتوا  واتم   املتحد .  واألمم  األفرظق   ل دا   املشـــــيكة  القيم  مت   شـــــيا  وواظتوال  ا قو  هذه  تعزظز
 مت  وفلســـــــهنيل    ـــــــرائيا  بني  الســـــــ م  لدعوات  الفوري  اال ـــــــتئنار   ل  األفرظق ل   االدا  اب ـــــــم  ابلدعو ل
 الشرقية. القدم وعا متوا ل1967 عام حدو  أ ام علم مستقلة فلسهينية  ولة قيام علم اليكيز
 هللا  رام  ملدظنة  املايــــــــــ ل  األ ــــــــــحموش  ال  تربع ل  جوهانســــــــــربغ  مدظنة      قال  أفريقيا:  جنوب  ممثا - 24

 واقتحمس  ا رظة.   ـحميا  ال   ـعيوم  موا ـلة  ال  للفلسـهينيني   هلام  مصـدر  ظتو   لت   ماندظ   لنيلسـو   بتمثال
 .“ الفلســــــــــــــهينيني   حرظـة بـدو   تتتمـا لل حرظتنـا أ  جيـدا نعلم  ل”  قولـا   مـانـدظ  نيلســــــــــــــو  ك م  مل

 الوحيد  الســحميا  أ   ظر   وأنا  الفلســهيغل  للشــعف  ظتزعزش  ال  الذي   عما ال  مســتمر  بلده      قائ   وأيــار
  ل  جنحما  تعيو  فلســهينية   ولة  و قامة  شــاملة  تفاويــية  تســوظة هو  األو ــخ  الشــر   ال   ائم   ــ م   ح ل
 الشــــــــــرقية.  القدم  وعا ــــــــــمتوا  ل1967  عام  حدو   أ ــــــــــام علم    ــــــــــرائيال  مت  وأمل   ــــــــــ م  ال  جنف
   ـرائيا  ظنحمو  وال  األملا  جملس  قرارات مت   شـيا  القدم  ق ـية  بشـُ   حا   ل  التو ـا  ظنحمو   الواقتل وال
 املتعلقــة الــدوليــة ابلقرارات االلتزام هلــا ظنحمو  بــا انفرا ظــةل  جراءات ابختــاو “األر  علم ا قــائق توية”

 ظتعني  املقد ـةل  األماكل  ق ـية  بشـُ    ائ   اتفا    ل  التو ـا  ظتم  أ    ل   نال  قائ   وأر ر  الق ـية.  بتل 
   ــــــــــــــرائيـا بني  ل تفـا   أفرظقيـا جنوب  أتظيـد عل  وأعرب  الراهل. الويــــــــــــــت علم ا فـاج الهرفني ك   علم
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 -  اـلدوأ  اجملتمت  جـاـنف  مل  عملـية  واهوات  عـاجـلة   جراءات  اختـاو   ل  و عـا  الصــــــــــــــد .  وـل  ال  واألر  
 فيوا   ا  احملتلةل  الفلسـهينية األر   ال  اال ـتيهانية  أنشـهتوا  بوقف    ـرائيا   لزام  -  األمل  جملس   ـيما  وال

 ال  التصــــــــــــــرر  مل اجمللس   ترل  لـعدم  األما  ايحـمة  عل  وأعرب  الدوأ.  ابلقـانو    والتقـيد  الشــــــــــــــرقـيةل  الـقدم
 مرتتحميوا.  عل  النار  بوض  العنفل  أشــــتال   يت  فُ ا   العنفل  تصــــعيد  تفا ي  أجا  مل  املنا ــــف  الوق 
ــالة  امل  ر  ظحمعىل  أ   ال  األما  عل  وأعرب  حبتم  عا ـــــــــمة  القدم  جلعا  راولة  أي     جدا  وايـــــــــحة  بر ـــــــ
 ال   النوائ   الويت  ق ااي  ال تحما   راولة  تشتا كما  الدوأل  للقانو   انتواكا  تشتا   اا    رائيال  الواقت
 تفاويية. تسوظة مويوش تتو  أ  ظنحمو 

  
 اجللسات العامة  -   اثلثا  

 اجللسة العامة األوىل -  ألف 
 االحتالل يف القدس الشرقيةاحلياة حت    

الســفة رمو   ــيتالل   “ا يا  د  االحت ل ال القدم الشــرقية”ترأم اجللســة العامة املعنونة   - 25
  املمثا الدائم ألفوانستا  لد  األمم املتحد .

ــات الســــــيد فليل تفكجيوقام   - 26 ل مدظر   ار  اخلرائخ ونام املعلومات اجلورافية ال  عية الدرا ـــــ
و ـف ا الة اجلورافية السـيا ـية ال القدمل وأشـار  ل أ  املدظنة ليسـ  هامة ب  لربية املوجو   ال القدمالع

 “اوظد ”بســــحمف أماكنوا املقد ــــة فحســــفل ولتل بســــحمف النام الذظل ظعيشــــو  هناك أظ ــــا. وقال     
أنــا مت . وزعم 1948ل وعر  ارظهــة للمــدظنــة قحمــا عــام 1967املــدظنــة بــدأ منــذ وقــ  توظــا قحمــا عــام 

ــحمـاب  اورافـية مل أجـا   مـاس املزـظد مل   ـدـظد حـدو  القـدمل أ ـناء االنـتداب الربظهـاينل  ل الورب أل ــــــــــــ
الستا  اليوو . وأوي  أنا عندما ظزعم ا  رائيليو  اليوم أ م كانوا األللحمية ال القدمل ف   ول  بسحمف 

لقدم الشـــــــرقية تقت  ااا ا دو ل بينما تر ـــــــيم حدو  الحملدظة. وال الواقتل كان   يت املســـــــتوتنات ال ا
  كان  القر  العربية تقت اارجوا.

ــار  ل قرار األمم املتحد    - 27 ــال وأعلل أنا حىت اليوم ما 181وأشــــــ ل الذي من  القدم مركزا اا ــــــ
ل و ـــع    ـــرائيا بشـــتا كحمة 1967مل بلد ال العاي ظعير هبذه املدظنة عا ـــمة   ـــرائيا. وبعد عام  

كما وكان  األ ـــــــــــــحماب املقدمة لذل  ه  بناء املهار وااور   72كم  ل    6.5ة القدم مل  حدو  بلدظ
أمنية والداولرافيا. وم ــــم ظقول    الســــيا ــــة ا  ــــرائيلية املتمثلة ال مصــــا ر  األرايــــ  بدأت بعد ول  

نوا ال بوق  قصــة لتحقيق مصــلحة عامة مثا تو ــيت املناتق اخل ــراء وبناء تر  تربخ املســتوتناتل ولت
  واقت األمر كان  لحمناء مستوتنات   رائيلية.

واب يــــــــــــافة  ل ول ل بدأت   ــــــــــــرائيا تســــــــــــحف بهاقات اهلوظةل وادم املنازل الفلســــــــــــهينية.  - 28
وأويـ    مل أجا الت لإل مل السـتا  الفلسـهينينيل علم حد قولا.  “جدار فصـا عنصـري”أظ ـا   وب غ

ال القدمل وه  تصــرظ   قامةل ولدظا و يقة  ــفر أر نيةل لتنا   أنا  ما هوظة   ــرائيليةل بصــفتا فلســهينيا
ــية  ــول علم اجلنســـ ــهينيني ال القدم اب صـــ ــم  للفلســـ ــلول ال ظســـ ليس مواتنا أر نيا. ووفقا التفاقات أو ـــ

 الفلسهينيةا وخب ر ول ل  تصحم  ممتلتاام أم ك لائحمني وفقا للقانو .

ــتا  ا - 29 ــهينيني وو ــــــف عد ا  مل ا قو  ال  ح رم  ــــ ــهينيني منوال وقال    الفلســــ لقدم الفلســــ
ــحمــة  ال . وأ ور 1967ال املــائــة مل األرايــــــــــــــ  ال  كــانــ  حبوزام ال عــام  13 تفاو  اليوم  ال بنســــــــــــ
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ــرائيلية ال  ــتيهانية   ـــــــ التويةات الداولرافية للقدم منذ ول  التارظخ ال ارائخل وقال    هناك مواقت ا ـــــــ
ــحمحما للنزاشكا  ”  املدظنة القداةل و ــهينيني بقوا ال القدم رلم كا تل    .“ملليمي كا   ـــــــ وقال    الفلســـــــ

 العقحماتل معراب  عل أملا ال أ  ظوا ا اجملتمت الدوأ تقد  الدعم هلم.
الـقدم اليوم ”      لل رـام وم  ــــــــــــــس منامـة الـقدم اـلدنيوـظةالســــــــــــيد دانـيال ســــــــــــيدـمانوـقال   - 30

. 1967أ ــــحمح  أكثر حد  مل أي وق  م ــــم منذ عام  جبدرا  اور وكراهية لدرجة أ ا    “مقســــمة
فلســــــــهينيا مل القدم الشــــــــرقية ال جرائم متعلقة   270وتوال في  االنتفايــــــــة الثانيةل اعتقل    ــــــــرائيا  

فلســـــهينيا ال الفي  بني   797(ا وال املقابال اعتقا  2008- 2001ابألمل علم مد   ـــــحمت  ـــــنوات  
. وا ل االنتفايـــــة الشـــــعحمية ال العام 2015أكتوبر  /تشـــــرظل األول  31  و  2015  ـــــحمتمرب  أظلول/  13

 1.5 ـحميا فلسـهينيال أي أكثر مل    950ونصـف العام املايـ ل اعتقل  السـلهات ا  ـرائيلية أكثر مل  
  عاما ال القدم الشرقية. 18ال املائة مل  يت الشحماب الفلسهيغ  و   ل 

منفصــا  اما عل واقت املدظنة ”ء ال العاي  وقال الســيد  ــيدما   نا ال ظوجد عمد  أو رئيس وزرا - 31
أكثر مل رئيس الوزراء نتنـياهو ورئيس بـلدـظة الـقدم نة بركـات. وأويــــــــــــــ  أ  هـناك   “ال  ظزعم أـنا ـظدظرهـا

انتفايتنيل واحد  ال الشوارش ظقو ها أتفالل وت نسق مل ا ل موقع  فيسحموك وتوظيا واألار  ال ا رم 
وتقو ها النســــاء ال املقام األول. و)بت قائ     الشــــحماب الفلســــهيغ ال القد ــــ  الشــــرظف/جحما اهليتال  

ــهينية ال  ــحمال وأ م معزولو  عل املناتق الداالية الفلســـــ ــعرو    م تقهع  هبم الســـــ ــرقية ظشـــــ القدم الشـــــ
ــحماب ال جمتمت حرموم مل ا ق ال أي  ــا. وظعيو ه الء الشـ ــرائيا أظ ـ ــفة الوربيةل وليســـوا جزء ا مل   ـ ال ـ

  ـــــيا ـــــ  مومل وظلاُ أكثر فُكثر  ل ا نفاو التعســـــف  للقوانني و ل العقاب اجلماع ل ورأوا وكورا تعحمة
ــتقحم   اتنوم  ــا ـــــ  ياه أتفاهلمل أي منحوم مســـ فلســـــهينيني ابلوني لة قا رظل علم الوفاء اباللتزام األ ـــ

 الف أت ة ا مدمر ال وكا  العيو فيا بترامة. وقال    ما نتج عل ول  مل فقدا  احيام  ـــــــــــــلهة الحمالوني
 أحد األ حماب الرئيسية ل نتفاية ا الية.

. وقال    1967ووكر أ  القدم الشــرقية ال قحم ــة انتفايــة شــعحمية ي ظشــود هلا مثيا منذ عام   - 32
ل الذي تســــــــــــــحمف ال  ت   2014ال عام    “رهيحمة ووحشــــــــــــــية”القتا العمد حملمد أبو ا ــــــــــــــة بهرظقة  

مهية مل كونا جمر  حدا معزول كما ظحمدو. وأشــــــار  ل أ    ــــــرائيا هدم  منازل االنتفايــــــةل هو أكثر أ
أ ر ا رهابيني الفلسهينيني الربظئةل ولتل ليس منازل ا رهابيني اليوو  الذظل قتلوا رمد أبو ا ةل وقال 

يل   ما والدم مل وجوة نار   ــرائيا الرمسيةل الدم ا  ــرائ”   الشــحماب الفلســهيغ مسعوا الر ــالة التالية   
 “أيم  ـرظري ”. وبعد مرور   ا وعشـرظل  ـنة علم أو ـلول ظعيو الفلسـهينيو  حالة  “الفلسـهيغ ماء  

بشــــــــُ  احت لا.   “ نتار  ــــــــرظري”ليســــــــوا أقرب  ل  اظة االحت ل. واجملتمت ا  ــــــــرائيل  ال حالة    أل م
 فر  عقوبة  اعية منوايةا وموقف وحد     ة ر و  اليوم ال   ـــرائيال وه   موقف نتنياهو املتمثا ال

الــذي اثلــا اقياىل مزعيم االدــا  الصــــــــــــــويوينو هرتســــــــــــــوغ بحمنــاء جــدار ومنت و ــــــــــــــول  “قو  االعتــدال”
ــفا   200 000 شـــــــ إلا والســـــــحميا ا قيق  الوحيد   اء االحت لل أي ر ـــــــم حدو . وأعرب عل أ ــــ

  الشدظد أل  ال أحد  رب الشعف ا  رائيل  بذل .
مســـــــتوتل  نشـــــــاء   116  000ل نقا  2007أنا كا  ظتعني علم   ـــــــرائيال ال عام  وأويـــــــ    - 33

ــتوتلل وظنمو  عدل   160  000حدو  اتل للفلســــــهينيني املوافقة عليوا. واليومل ظقيب العد  مل   مســــ
ــنواي. وحذر مل أ  الويـــت  10  000و   5  000ظياوىل بني   ــتوتل  ـ قرظف مل نقهة التحول حيىل   مسـ

رائيلية مل نقا العد  املهلوب مل املســــــــتوتنني ألجا  نشــــــــاء حدو  اتل أ  لل تتمتل أي حتومة  ـ ـــــــ 
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واليومل هناك    ة ادظدات وايـــــــحة للواظة  نشـــــــاء   ظتعاظو معوا ا  ـــــــرائيليو  والفلســـــــهينيو  العق ء.
  اء االحت ل ال القدمل وه   املســــــــــتوتنات ا  ــــــــــرائيلية لة القانونيةا واملهالحمات   “معقولة”حدو   

ملتزاظد  مل اتلف القا   اليوو  واملســــيحيني واملســــلمني علم امللتية ا صــــرظة للمدظنةا والتوترات املتزاظد  ا
ــهينيني ال املدظنةل مما حعا   ــرائيليني والفلســـــــ ظنهوي علم عنف أمرا ال مفر منا.   “حداث كار يا”بني ا  ـــــــ

. وكرر أ  العدظد “ا ـتمرار االحت ل  ال ظوجد ادظد للشـعف ا  ـرائيل  أكرب مل”والإل  ل القول  نا  
ــرائيليني ظعيشـــــــــــو  ال حالة  نتار ل حت لل وقال     مل   ــاين أمر ابلال  ” ا  ـــــــــ مراعا  الهرفني للحمعد ا نســـــــــ

ال  ـدا. وأيـــــــــــــــار أ  قو  االعـتدال   مرت ال ك  اجملتمعنيل  اعـيا  ل احتتـام ك    ل ولتـنا“ األمهـية 
  تار ا ملة ال  أيما أ  خترس مل األمم املتحد  ومل أ دقاء   رائيا.ال  اجلانحمني  ل العقال وول 

 لل منسقة العنصر الدوأ  تتف اجمللس النروح  ل جئني ال القدم السيدة بروان هيغينزوقال    - 34
    منامتوا ال لاظة القلق  زاء معدالت التشــــــــر  املثة  للازش ال األر  الفلســــــــهينية احملتلة.  و بلال عد 

ــررظل   ــاعد التوترات ال عام    2015شـــــــــــ إل ال عام    263  000املت ـــــــــ . وقال     2016قحما تصـــــــــ
ــار”  ل النزوىل مل قحميا تنفيذ ناام  ييزي لت هيخ   “الدافعة”ل مشـــــــــــة    ل العواما  “رحمخ للواظة املســـــــــ

ــرظ  هبال والتدمة الواشـــــــــــم للممتلتات املدنيةل وعمليات ا ا ء الق ســـــــــــري املناتق وتقســـــــــــيموا والتصـــــــــ
ــ  وآاثر   ــا ر  األرايـــ ــتيهاينل “قانو  أم ك الوائحمني”ومصـــ ــت اال ـــ ــانيةل والتو ـــ ــاعد  ا نســـ ل وعرقلة املســـ

وعنف املستوتننيل وبناء اجلدارل وتقييد ا ركةل و لواء حقو  ا قامةل وعواما أار . وحري حاليا تقد  
وقال     هدر   ــرائيا الصــرظ    مشــروش قانو    ــرائيل   ــيقيد  ل حد كحمة حقو  ا قامة ال القدم.

ــحمة   ــرائيل  بنسـ ال املائة   70واملعلل هو تقليا الوجو  الفلســـهيغ ال القدم  ل أ ىن حدل ودقيق وجو    ـ
 . 2000ال املائة للوجو  الفلسهيغل علم النحو املحمني  راحة ال اخلهة اهليتلية للقدم لعام    30مقابا  

ــرا - 35 ــيد  هيونز  ل أ    ـــــ ــارت الســـــ ــهينيني   1967ئيا أجرت ال عام  وأشـــــ ــتا  للفلســـــ تعدا   ـــــ
ن  هذه  املقيمني ال القدم الشــــــــــــــرقيةل وي  ن   قامة  ائمة  ــــــــــــــو  للموجو ظل فعليا ال ول  الوق . و  
ــرائيليو  املقيمو  ال  ــرائيا. وعلم النقيض مل ول ل ظتمتت ا  ــــــــ ا قامة الدائمة عا   للمواجرظل  ل   ــــــــ

مل املواتـنةل واتل  لوـاهنه بســــــــــــــووـلةا   “أ ىن بتثة”ركز ا قـامـة اـلدائمـة حقوقـا  القـدم ابملواتـنة. وان  م
. وظ هلق ا ــــــــــــــم “كمواتنني مل الــــدرجــــة الثــــانيــــة ال وتنوم”وظعــــامــــا الفلســــــــــــــهينيو  ال واقت األمر 

ــامـ  نقـا” علم ناـام  لوـاء ا ـقامـة هـذا. وـقد تهور الناـام بعـد  مل الهر ل   “ترحـيا هـا ئ”أو   “ ــــــــــــ
بق  ال القدم الشــرقية ملد   ــحمت   “مركز حياام” ــة تتهلف مل الفلســهينيني   حمات أ   ال ول   ــيا  ا

ــنوات علم األقا. وقال     ا قامة الدائمة ألكثر مل   ــرقية ألوي    14  400 ـــ ــتا  القدم الشـــ مل  ـــ
 .2014 و 1967 بني عام 

قانو  ا  ــــــــرائيل ل هناك ورلم وجو  أوجا تشــــــــابا معينة بني ا قامة الدائمة واملواتنةل  وجف ال - 36
ن  املقيمو  الدائمو  و يقة  ـــــــــفر ال شـــــــــتا جواز مرور لتنوا ليســــــــ   اات فات كحمة ل وه  كاآليت  ا 
جواز  ــــــــفرا واتنوم التصــــــــوظ  ال االنت اابت احمللية ولتل ليس ال انت اابت التنيســــــــ ا وويــــــــعوم 

اهنه بعد ق ـاء  ـحمت  ـنوات ال اخلارسا وظ لوم قابا للتحوظا تلقائيا  ل األزواس أو األتفالل واتل  لو لة
. وتدرس   ـــــــــرائيا ال ـــــــــفة الوربية وقهاش لز  ال “بلد أجن ” وا مت ا صـــــــــول علم  قامة أو جنســـــــــية ال  

حبيىل اتل للفلسهينيني الذظل  ملو   قامة ال ال فة الوربية أو لز  أ  ظفقدوا   “بلد أجن ”تصنيفوا لـــ 
ويــــــــــــــعوم كمقيمني  ائمني ال القدم الشــــــــــــــرقية. وقال     هذه ا الة الراهنة تنتو  العدظد مل أحتام 
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فلسهيغ ظقيمو  بني اجلدار وحدو    100  000القانو  الدوأ  قو  ا نسا . وأاةا ل حذرت مل أ   
 لدظة القدم  شو  مل  متانية  لواء ويت  قامتوم.ب

ل ألوم وزظر اـلداالـية ا  ــــــــــــــرائيل   قـامـة 2016كـانو  الثـاين/ظـناظر    21وع و  علم وـل ل ال  - 37
ــرائيلينيل رلم أ  ا جراءات اجلنائية  ــتحما ال قياموم بشــــــل هامات يــــــد   ــــ ــحما  فلســــــهينيني ظشــــ أربعة شــــ

قانول بعد. وظســفر  لواء  قامة الفلســهينيني الذظل ليســ  لدظوم جنســية تزال جارظةل وي ظثحم  أي جرم   ال
أار  ظســـت دمو ا عل جعلوم عدا  اجلنســـيةل ال انتواك للقانو  الدوأ. و يـــافة  ل ول ل ظ هلف مل 
الفلســـــهينيني الذظل ظســـــعو  للحصـــــول علم اجلنســـــية ا  ـــــرائيلية أ  ظقســـــموا بوالئوم لســـــلهة االحت لل 

 (1  مت القانو  الدوأ. وأيـــــــاف  أ  الدول األترار الثالثة ملزمة ابختاو تدابة  حابية و ـــــــلحمية ظتعار     ا
 للتصدي النتواكات   رائيا اجلسيمة للقانو  الدوأ.

 نــا ظعــاينل كوةه مل  لل رئيس جلنــة ح  الشــــــــــــــيخ جراىل ال القــدمالســـــــــــيـد نبيـل الكردوقــال  - 38
ــرقيةل مل اال ــهينيني ال القدم الشــــــ ــرائيل ل الذي تدعما ا تومة. وال عام  الفلســــــ ل 2009حت ل ا  ــــــ

حد   زاي   ال هامات املســــــــتوتنني علم الفلســــــــهينيني املقيمني ال املدظنةا و ــــــــو رت    ة منازل ال 
ا   الذي ظقيم فيال  ا ال ول  نصــف منزلا. وتوا ــل  ال ــوو  علم ا   الذي ظقهنال وأشــار  ل أ  

نيل وتســـت أ ـــر أار  معريـــة خلهر الهر  ال ح  الشـــيخ جرار. وال اتل أ  هناك حاليا أ ـــرتني مشـــر ت
ــتوتنو  للمهالحمة  نازهلمل وابلتاأ ظهر و  مل  ــت دموا املســــــــ ــهينيو  بنفس القوانني ال  ظســــــــ  تج الفلســــــــ

ل “ ك  ظعيو علم أر  وتنا ”القدم. وقال  نا حارب ملد  عشـــــــــــر  ـــــــــــنوات للحصـــــــــــول علم ا قامة  
ئيليو  علم اجلنســـية فورا. وقال    القهعة احملتلة مل بيتا ح ول   ل  تناتل وكثةا حني  صـــا ا  ـــرا ال
  ظ رب املستوتنو  ا  رائيليو  أ رتال  ا ال ول  النساء والشيوخ. ما

و)بت ظقول    التشـرظد القسـري آاذ ال االز اي  ال ح  الشـيخ جرارل مت تزاظد التودظدات ال   - 39
شــ صــا   70أ ــر ل يــم  أكثر مل    12 ج ء    2008وبلال التشــرظد أوجا ال عام  تتعر  هلا األ ــر.  

ونها  هذا التودظد ابلهر  والتشــــــــــرظد آاذ ال االتســــــــــاش ال القدم الشــــــــــرقية كافة.   تف .  25 ل فيوم  
ن  التصـارظ  ال  اظة  وتسـتور  عمليات ا صـول علم تصـارظ  بناء املنازل وقتا توظ ل وه  متلفةل وال   

هار. وبينما اتل أ  ظهالف املســتوتنو ل  وجف القانو  ا  ــرائيل ل ابملمتلتات ال  كانوا اتلتو ا امل
ال القدم الشــــــرقيةل ف   هذا لة ممتل ابلنســــــحمة للفلســــــهينيني الذظل أجربوا   1948وظشــــــولو ا قحما عام  

ســـــهينيني أظ ـــــا  ل موا ر  . وتدفت الســـــلهات ا  ـــــرائيلية الفل1948علم الفرار وترك ممتلتاام ال عام  
 القدمل مما ظ  ي  ل فقدا  حقوقوم ال ا قامة ال  اظة املهار.

ــتو  زاء االنتواكات املذكور  أع ه ظ لقم القحمض عليا  - 40 ــهيغ ظشـــ ــا ك ما قائ     أي فلســـ ووا ـــ
ــية وظتســـــرب التثةو  منوم مل امل دارم. و عا وظ قتا   ل الشـــــرتة. وظعاين األتفال مل الصـــــدمات النفســـ

ــوخ علم األمم املتحد   ــة ال ـ اجملتمت الدوأ  ل كفالة تنفيذ قرارات األمم املتحد  علم أر  الواقت وممار ـ
. وزعم أ  املسـتوتنني وراش “قرار واحد ال  تار الفصـا السـابت حبيىل ظتسـىن للفلسـهينيني العيو”لتنفيذ  

الفلســـــــهينينيل م ـــــــيفا  أ  األ ـــــــاليف   منازل  ل حت ل ا  ـــــــرائيل  وظتلقو  رواتف ناة اال ـــــــتي ء علم

__________ 

تشما االلتزامات السلحمية القيو  املفروية علم مساعد  ودرظض  ول أار  أو جوات مل لة الدول ال انتواك التفاقيات  (1  
املشـيكة بني اتفاقيات جنيف أظ ـا التزاما  حابيا بويـت حد ل نتواكات اجلارظة ومنت االنتواكات  1املا     جنيف. وتشـما

 قحما حدو وا  اللانة الدولية للصليف األور(.
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األار  املســت دمة لدفت الفلســهينيني للرحيا تشــما الورامات وال ــرائف وعمليات نزش امللتية والتفتيو 
 حبثا عل الواثئق.

وقال السيد التر     الفلسهينيني أجربوا علم الرحيا مل أريوم بينما ظواجر اليوو  مل اتلف  - 41
عيو ال   ـــــرائيا. وقال    الفلســـــهينيني ظ عام لو  كُجانف ال أريـــــومل  اعيا  اجملتمت الدوأ أ اء العاي لل

 ل فوم أف ا للحم عد التار   للنزاش. وااتتم ك ما قائ      اليوو  ال فلسهني  حمق أ  تعاظشوا  لميا  مت 
صــــال الفلســــهينيني و يت املســــلمني الفلســــهينيني  ل أ   ــــيهرت الصــــويونيةل وه  أظدظولوجية ترظد ا ــــتئ

ــرائيلية  ــتوتنات وعدم تزوظد ا تومة ا  ـــــــــــ ــتةا  املنتاات مل املســـــــــــ م ظدظوم. و عا الدول  ل عدم ا ـــــــــــ
 ابأل لحة وابألموال ال  ت ست دم يد الفلسهينيني.

  الــدوليــة  ولة  الــدوليــة  ا توميــة  املنامــات  ممثل   مل  عــد   أ ل  ولــ ل  تلــ   ال   املنــاقشــــــــــــــــة  وال  - 42
ل أنا    ل  مشـــاركني   عد    وأشـــار .  النقاش   حلقة   ال  املشـــاركني   عرو    بشـــُ    بتعليقات  املدين   اجملتمت   ومنامات 

 يـافة  ل الفلسـهينينيل ظوجد كثةو  آارو  حول أ اء العاي ظتُ رو  ابالحت ل ا  ـرائيل . فعلم  ـحميا 
يو  قا رظل علم ا ج  ل فلســـهنيل املثالل علم حد قول أحد الصـــحفينيل ي ظعد القا   الدظنيو  الســـنوال

ــتهيعو  نقا املعلومات  ل  ــهينية احملتلة للســــــــــــال وال ظســــــــــ ــحفيو  ال األر  الفلســــــــــ بينما ظتعر  الصــــــــــ
 العاي. بقية
 ظوب ال  اكار    ك  اجلانحمني الفلســـــــهيغ وا  ـــــــرائيل    أنتا وقال رايـــــــر مل جامعة الشـــــــيخ - 43

ــهينيو  ملمني   .ظواجوا  دداي  ظتعلق ابلتعليم والوع  ــرائيليو  والفلســ ــاءل عما  وا كا  الســــتا  ا  ــ وتســ
 ملاما  كام   ابلويـت مل ا ل برامج التعليم مل أجا السـ مل وعما  وا كا  هناك  ـحميا للم ـ  قدما  ال 

ــار أحد ممثل  اجملتمت الدوأ  ل أ  الشـــــــعف الفلســـــــهيغ ظاور الشـــــــااعة   املُز   مل  اخلروس ا اأ. وأشـــــ
ــي  أ   ــرائيلية نســـ ــنواأ    الدولة ا  ـــ ــينمائ   ـــ والعزم علم نيا حرظتا. وع و  علم ول ل قال ارس  ـــ

 ل مشـــــــد ا“علينا أ  نفعا شـــــــيئا  ”. وقال     “العاي كلا  ض موحدا   ـــــــفوفا لتحرظرها مل قوات هتلر”
علم أ  األمم املتحد  تقف متتوفة األظدي بينما توا ــا القوات ا  ــرائيلية قور الفلســهينيني. واقيىل أ  

 تولق كا  ولة  فاراا ال تا أبيف  ل أ  ظستعيد الفلسهينيو   ولتوم.
ا  وال اجلولة الثانية مل التعليقاتل اتفق ممثا منامة التعاو  ا  ـ م  مت ما وكره السـيد  ـيدم  - 44

مل أ  العدظد مل ا  رائيليني ظتسمو  بقصر النار ال معاملتوم للفلسهينيني. فوم ظعتقدو  أ م الشعف 
. وأفا  أ  هذا هو االحت ل الوحيد ال التارظخ الذي “القيام  ي شـــــــ ء  لو هلم”امل تار وأ  بو ـــــــعوم  

ررِّ  الشـــــعف ُل املشـــــاركو  ال حلقة النقاش  نســـــانيتا. وـ ــــ   مل  الفلســـــهيغ  ظ صـــــورِّر نفســـــا ك ـــــحية بينما ح 
ــاءل  عما ــتمرار وجو  عراقيا كوذه. وتســـــــــ  وا كا  ظتســـــــــــىن الو ـــــــــــول  ل اتفا  بني الهرفني ال  ا ا ـــــــــ

متحد و  آارو ل  و أكدوا أتظيدهم لدولة فلسهنيل عل التيفية ال  اتل هبا لتمم املتحد   نفاو قرارااا 
ــا وعمرا  وا كان  ا ــُلة علم  و أف ــ ــُ  املســ ــهينية. بشــ ــية الفلســ لدول العربية تعما حقا  علم أتظيد الق ــ

ــية هاومية  ــل  بلوما ـــــــــــ وأيـــــــــــــار ممثا آار للماتمت املدين أنا ظتعني علم منامات اجملتمت املدين شـــــــــــ
 حتومية للحصول علم قرارات أقو  ال األمم املتحد . لة
هني. وكا  نلســــــو  ماندظ  وأاةال قال ممثا جلنة فلســــــهني ال الســــــنوال    أفرظقيا مدظنة لفلـســـــ  - 45
قال    ا رظة ال أفرظقيا لل تتو  متتملة  ل أ  ظتو  الفلســــــــهينيو  أظ ــــــــا  أحرارا ا وشــــــــد  علم أنا  قد
يم حقو   ال اتل أ  ظتو  هناك  ــــــــــ م ال الشــــــــــر  األو ــــــــــخ  ل أ  تتو  للفلســــــــــهينيني  ولتوم ود 

 الفلسهينيني لة القابلة للتصرر.
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 مة الثانيةاجللسة العا - ابء 

 والتنمية واحلماية للقدرة على الصمود الدويل الدعم  
ــة - 46  “والتنمية   وا ماظة  الصــــــــمو   علم  للقدر   الدعم الدوأ”العامة املعنونة    االفتتاحية  ترأم اجللســــــ

  ي ل رئيس جلنة ا قو  الفلسهينية واملمثا الدائم للسنوال لد  األمم املتحد . السفة فو ي
ــابق لوحد   الســــــــيد أ د رويديقام   - 47 ــ و   ل الرئيس الســــــــ ــة  ال  القدمشــــــــ ــهينية   الرجم ــــــــ  ل الفلســــــــ
حملة عامة عل الهحميعة اجلورافية للقدمل مشـد ا  علم أ  أها املدظنة م ـهرو   ل اترحماش القانو  بتقد    أوال  

 “املوحد  العا مة”ل  بشُ   ا  رائيل  ال  يت املسائا املتعلقة حبياام. ووكر أ  الناام القانوين ا  رائي
حعا القدم مركز  ــــــنت القرار الســــــيا ــــــ ل حيىل مقر التنيســــــ . والفلســــــهينيو  ليســــــوا م ك األر ل 

توجد لوائ  قائمة ترم   ل  زالتوما وحري حصــــــــار املدظنة أظ ــــــــا بفعا جدار الفصــــــــا واملســــــــتوتنات   و
 ا  رائيلية.

ــيــة والثقــافيــة وا ع ميــة  ل كــانــ  مركز1991ووكر أ  القــدمل حىت عــام  - 48 ــيــا ــــــــــــ ا يــا  الســــــــــــ
ــار  ل أ  الفلســـــهينيني ال ال ـــــفة  ــنوات مل القيو  قد الق  واقعا  جدظدا . وأشـــ الفلســـــهينية. لة أ   ـــ

ال املائة فقخ مل مســاحة   12الوربية ولز  ال ظســتهيعو  الو ــول  ل أماكل العحما   ال القدم وأ  نســحمة  
ملســـتوتنني بيســـر شـــدظد تقد  تلحمات ا صـــول علم تصـــارظ  الحمناء القدم متاحة للفلســـهينيني. وبو ـــت ا

ويري املوافقة علم تلحماام بيســـر شـــدظدل ا فا  للفلســـهينيني الذظل قد ظنتارو  لســـنوات للحصـــول علم 
 20  000تصــرظ  بناء. ونتياة لذل ل أقدم  لالحمية الفلســهينيني علم الحمناء  و  راصــةا وهناك زهاء 

صــــة وه  ع ريــــة خلهر اهلدم. وال كا شــــورل تقوم الســــلهات ا  ــــرائيلية هبدم ما بني بناظة ب ني   و  را
  حمعة وعشر  منازل فلسهينية ال املدظنة.

ــار”وقال      - 49 ــافة  ل ول ل   “ا صــــ ــرقية زا  مل معدالت الفقر والحمهالة. و يــــ علم القدم الشــــ
عمـال الفلســــــــــــــهينيني. وأ للقـ  أ ت االنتفـايـــــــــــــــة الشــــــــــــــعحمـية ال  اـندلعـ  م ارا   ل فصـــــــــــــــا عـد  مل ال

ــابق ملنامة التحرظر الفلســـهينيةو وم  ـــســـة  أربت ــة فلســـهينية مثا بي  الشـــر  ماملقر السـ وعشـــرو  م  ـــسـ
الدرا ــــــــــــات العربية  وجف قرارات   ــــــــــــرائيلية حري يدظدها كا  ــــــــــــتة أشــــــــــــور. وتال  أوامر ا ل   

عار  مت اتفاقيات أو ــــــــلو ال  تنإل علم ا  ــــــــرائيلية حىت النوا ي الراييــــــــية ال القدم الشــــــــرقيةل ال ت
 ا بقاء علم األنشهة الراييية والثقافية ال املدظنة.

فلســهينيا  قتلتوم قوات األمل   15ووا ــا ك ما قائ       ــرائيا ال تزال ترفض تســليم جثامني   - 50
ــفا خلهة متعد   القهاعات أعداا وحد  القد ــرهم. وقال ال معر  و ــ ــرائيلية  ل أ ــ  الرجم ــــة  ال  ما  ــ

ــهينية بدعم مل االدا  األوروة وجوات ــرظتة  الفلســـ ما  تاجا ال القدم هو اهخ لدعم ”أار        شـــ
ــمو  ــحما . ووكر أ  بعض القهاعات ال  تتناوهلا تل  اخلهة   “القدر  علم الصـــــــ أياذ االحت ل ال ا ســـــــ

ــرائيا هاوما  عل ترظق را ــل عليا   ـــــ ــهيغل الذي تشـــــ ــما التعليم الفلســـــ  الدرا ـــــــ   ولة فر  املنواستشـــــ
ــعة  ا  ــــرائيل  بور  تمس اهلوظة الفلســــهينية ومنت  نشــــاء أي مدارم فلســــهينية  يــــافية. وأكد أ  تســ

 آالر تفا فلسهيغ  تاجو   ل االلتحا  ابملدارم.
وو ــف أظ ــا  اجلوو  الفلســهينية املحمذولة مل أجا تعزظز قهاش الســياحةل وال  ــيما الســياحة  ل  - 51

األماكل املقد ــــــة ال مدظنة القدم التار يةل الذي ظواجا ددايت كثة . وحصــــــل   ــــــلســــــلة مل الفنا   
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الدعم الرمس    ا  ــــرائيلية علم تصــــارظ   نشــــائوال لتل الفلســــهينيني ح رموا مل الفرل نفســــوا. و عا  ل
 للق ية الفلسهينية ال املدظنةل  اعيا الدول  ل ا  وام ابلدعم امللموم لحمناء قدر  املدظنة علم الصمو .

ــهينية تقدرِّم الدعم للقدمل لتل هذا الدعم ليس  - 52 ــاركني علما     ا تومة الفلســـــــــــ وأحا  املشـــــــــــ
وزار  شــــ و  القدم يــــحااي عمليات هدم املنازل ومصــــا ر  كافيا . فُوال ل  ــــاعد الدعم الرمس  املقدَّم مل  

ال املـائـة مل االحتيـاس. وقـدمـ  بعض  20و  15املمتلتـاتل لتل هـذا الـدعم ي ظوخِّ  ــــــــــــــو  مـا بني 
ال املائة مل االحتياس. وق درِّم  عم  يــاال مل   10املنامات العربية وا  ــ مية الدعمل لتنا ي ظوخِّ  ــو   

ال امـلاـئة مل احتـياجـات يــــــــــــــحـااي   5ومنامـات  ولـيةل لتـنا ر ـا ي ظوخِّ  ــــــــــــــو  جـاـنف االدـا  األوروة 
امل  ر اخلهوات العملـية التفيـلة  ال اـلدائر   عمليـات اهلـدم ال املـدظـنة. وقـال  ـنا ظنحمو  أ  تتـناول املـناقشـــــــــــــــة

ــا ــنوال أ  تســ ــد  ملنامات اجملتمت املدين مل الســ ــمو . واتل ال هذا الصــ ــر علم الصــ عد بدعم قدر  الحمشــ
القدم. ور ا  علم التعليقاتل شــــــــــــدر  أكثر علم الروابخ بني الفلســــــــــــهينيني واألفارقة. و عا  ل تفاع ت 
عملية أكرب بني الشــــعحمنيل  ا ال ول  التحما ل التعليم ل مشــــةا   ل وجو  جمتمت أفرظق  ال مدظنة القدم. 

ء رايــراتل أو الدرا ــة أو العما ال وأعرب عل ترحيحما  ا ء األفارقة للدرا ــة ال جامعة القدم أو  لقا
 مستشفيات القدم.

ال شــــحمتة الســــيا ــــات الفلســــهينية   ال جمال الســــيا ــــات  ل الزميلةالســـيدة نور عرفةوتســــاءل    - 53
عما  وا كا  ظنحمو   عا   النار ال النوج ا اائ  الراهل ال  ــــــــيا  االحت ل ا  ــــــــرائيل ل ل  “الشــــــــحمتة”

ان  )ر يا  املركز التااري والســياح  والثقاال للحيا  الفلســهينية. ووكرت مشــة    ل أ  القدم الشــرقية ك
ل  عل اقتصا  ال فة الوربية وقهاش لز ل وابت  بصور  متزاظد  معتمد  علم االقتصا  ا  رائيل   أ ا ف صِّ

ا ــة مل حيىل التشــويا والتاار  والتموظا. وأفا ت أ  هذا التوميو القتصــا  القدم الشــرقية  م عل  ــي 
ال ــم ا  ــرائيليةل ال  أا ــعتوا للنام القانونية واالقتصــا ظة والســيا ــية للســلهة القائمة ابالحت لل وعل 
العزلة عل الدااا العرة والفلســــــهيغل وتفت  ا يا  اجملتمعية واهليتا االقتصــــــا ي واالجتماع ل ف ــــــ   

. “ النســـــــــــيا  ا اائ  ”دظنة ال حالة مل  عل لياب هيئة  ثيليةل األمر الذي ترك اجلزء الفلســـــــــــهيغ مل امل
ــاءات ــة ا حصـــ ــحمة    ا دظثة  وتشـــ ــرقية نســـ ال املائةل حيىل   75املتوفر   ل بلوغ معدل الفقر ال القدم الشـــ

ال املـاـئة مل األتفـال الفلســــــــــــــهينيني ال القـدم الشــــــــــــــرقـية دـ  اخ الفقر. وال املقـاـبال   80ظعيو  و 
ال املائة مل أتفاهلم. وتتســــــم   30مل  ــــــتا    ــــــرائيا و    ال املائة  21ظعيو د  اخ الفقر  ــــــو    ال

 العاملة ال القدم الشرقية ابالافا  الشدظد أظ ا . القو  ال ا لا مشاركة
وأـفا ت أ  أ اء ألـلف القهـاعـات أ ىن كثةا  مل  متـالاـا. ـفالـقدم الشــــــــــــــرقـية توـيف عملـيا  عل  - 54

. ورلم أ  القدم الشـــــرقية ت عر  رمسيا  2016-2014  اهة التنمية التابعة للســـــلهة الفلســـــهينية للفي 
ابعتحمارها عا ـمة  ولة فلسـهنيل فقد اهه  السـلهة الفلسـهينيةل ال تحماظل وايـ  مت أقواهلال لت صيإل 

لوزار  شـــ و  القدم ورافاة القدم. وأشـــارت  ل أ    2015ال املائة فقخ مل ميزانيتوا ال عام    0.44
ــليم ”ة الســـــــلهة الفلســـــــهينية أياذ االحت ل ا  ـــــــرائيل  مُاذ  النوج ا اائ  املتاســـــــد ال اه . “ التســـــ

االفتقـار  ل اهتمـام رمس  حقيق  ابمـلدظـنةل وبروز رام هللا ابعتحـمارهـا العـا ــــــــــــــمـة الفعلـيةل ولـياب قـيا    وهـذا
ــاعرظل  نا مت  ــهينيني ال القدم شــ ــهينية ال القدمل ه  عواما أ ت جمتمعة  ل ترك الفلســ ــية فلســ ــيا ــ  ــ

   عنوم ولقمني علم السلهة الفلسهينية.الت ل
ووكرت أ  اخلهخ ا  ــــــــــــــرائيليـة اجلـدظـد  املتعلقـة ابلقـدم تســــــــــــــت ـدم الت هيخ العمراين كـُ ا   - 55

املدظنة. وظشــما أ ــام الرهنظتني ا  ــرائيليتني   “اوظد”جيو ــيا ــية لتقييد التو ــت العمراين للفلســهينيني و 
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كمدظنة ظوو ظة هبا وجو  هامشــ  للفلســهينيني. وقال       بناء القدم  2050و    2020للقدم لعام   
ــيا ل  ــا  األكا اية. وال هذا الســـــــ ــياحة والتتنولوجيا ا يوظة واألو ـــــــ هذه اخلهخ تركز علم جماالت الســـــــ
ــرظد  ــد التهوة العرق  والتشـــ ــة يـــ ــهينية الراهنة كُعمال مقاومة وأفعال ايئســـ ــة الفلســـ ظنحمو  النار ل نتفايـــ

ــري والتوميو ا ــهينيني مل جانف اجملتمعني القســـ ــ   عل ا ححما   زاء الت ل  عل الفلســـ ــا يل ف ـــ القتصـــ
ــحمـاب اجلـذرظـة للعنف  ا قليم  والـدوأل وايحمـة األمـا املتزاظـد   زاء القيـا   الفلســــــــــــــهينيـة. ورأت أ  األ ــــــــــــ
األ ـــــــــل  مل جانف   ـــــــــرائيا والعنف الر  فعل  مل جانف الفلســـــــــهينيني تتمل ال ناام الالم والتمييز 

  ــــــــــــرائيل ل وال توات  اجملتمت الدوأ والشــــــــــــركات الدولية ال   امة ول  الناام. وأكدت أ  الشــــــــــــحماب ا
الفلســـــــــهيغ  تج بســـــــــحمف ما ظعانيا مل  والل ظوم  وما ظتعرَّ  لا مل عنف مســـــــــتعِّر علم ظد االحت ل 

 العستري ا  رائيل . 
تتو  مفصـــومة العر  عل ا قائق الســـيا ـــية وأر ف  قائلة    اهخ التنمية ال القدم عا    ما   - 56

ال القدم وال تتصد  للسحمف اجلذري للمشاكا. ورأت أنا ظنحمو   عا   النار ال النوج ا اائ  و  ماجا 
ال الن ـــــال التحرري الفلســـــهيغ األو ـــــت يـــــد االحت ل ا  ـــــرائيل  والناام اال ـــــتعماري اال ـــــتيهاين. 

ــهينيني  تاجو   ل ق ــاف  أ  الفلســـــ ــية القدم  ل  ـــــــدار  جدول وأيـــــ ــتحماقية تقوم ابلدفت بق ـــــ يا   ا ـــــ
 األعمال ا توم  و ل  ميم الن ال الوتغل وت حملورِّر رهنظة وايحة وا ياتياية تشويلية للقدم.

اهوات لتعزظز الروابخ االقتصـا ظة بني القدم الشـرقية وبقية فلسـهني ظنحمو     اختاو  وأو ـ  ب ـرور   - 57
الســياحة احمللية والدوليةا وويــت ا ــياتياية تشــويال ال  ــيما للشــحمابا وتقوظة  ور    أ  تشــما ما ظل   تعزظز 

ــرقيةا وويــــت ا ــــياتياية  ع مية   ــتثمار ال القدم الشــ ــاء بن  تنمية لتوفة حوافز ل  ــ الورفة التاارظةا و نشــ
 الفعا.   علم ر    ال   منسقة لتحدي  لهة   رائياا و عدا  حلول محمتتر  تقوم علم اال تحما  

وأشــارت  ل أ  اجملتمت الدوأ ظتحما مســ ولية دوظا اهابا  ل  جراءات ملمو ــةل وقال   نا  - 58
ــا  منربظل للـدعو  لتـذكة اجملتمت الـدوأ ابلتزامـاتـا  اتل ا ــــــــــــــت ـدام جملس األمل وجملس حقو  ا نســـــــــــــ

ائيلية  قو  واتل أظ ـــــــــا أ  ظهلف مل األمم املتحد  أ  تنشـــــــــم  ـــــــــا  ل نتواكات ا  ـــــــــر   القانونية. 
 ا  ـرائيلية ولتو ـيت املسـتوتنات.  “التووظد”ا نسـا  واأليـرار ال  تلحق ابلفلسـهينيني نتياة لسـيا ـات  

وظنحمو  ال ــــوخ علم االدا  األوروة ل ــــما  االمتثال التاما ملحمدأ عدم االعيار بســــيا     ــــرائيا علم 
ووافق    غ والحملدا  ال  أعرب  عل ت ـامنوا.تعزظز التنسـيق مت الشـتات الفلسـهي  وظنحمو   القدم الشـرقية.

علم أنا مل ال ـــروري ممار ـــة ال ـــوخ علم ا تومات مل أجا دما مســـ وليتوا عل متافحة االحت ل 
وقال     مل شــــــــُ  مقاتعة املنتااتل اب يــــــــافة  ل كو ا را عا   ــــــــرائيال أ  تســــــــاعد   ا  ــــــــرائيل .

ــهيغ علم بناء قدرتا ا نت ــا  الفلسـ ــا مت   اجية.االقتصـ ــا بذل مزظد مل اجلوو  مل أجا التوا ـ وظنحمو  أظ ـ
بلدا  أمرظتا ال تينية وجمموعة بلدا  برظتس  الربازظا ورو ـيا واهلند والصـني وجنوب أفرظقيا(ل ع و  علم 

وأشـــــــارت  ل أ  مل شـــــــُ  حركة املقاتعة   الحملدا  ال  أبدت ت ـــــــامنوا مت الفلســـــــهينينيل مثا الســـــــوظد.
ارات واجلزاءاتل وال  تعترب و يلة ال لاظةل أ  تو ت االقتصا  الفلسهيغ وأ  تساهم ال و حف اال تثم

ــا ناـام   بـناء ـقدرـتا ا نـتاجـية. ــد ت علم أ  الويــــــــــــــت ليس عحـمار  عل نزاش و اـا هو احت ل اـار ــــــــــــ وشــــــــــــ

 ا تعماري ا تيهاين.

األمم املتحــد   ل كحمة  اهه  املنــاتق ا  ــــــــــــــرظــة ال برلمجلبىن شــــــــــــاهني الســـــــــــيــدة وقــالــ  - 59
للمســــتوتنات الحمشــــرظة  موئا األمم املتحد (ل أ ناء تقداوا للمحة عامة عل التحدايت ال  تواجا القدم 
ــلة  ــرائيلية تنام وتدظر  يت األنشـــــــهة املتصـــــ ــرقية ال جمال الت هيخ ا  ـــــــريل    بلدظة القدم ا  ـــــ الشـــــ
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يدظة وادظدات ابهلدم بســــــحمف الحمناء وأيــــــاف  أ  الفلســــــهينيني ظواجوو   ــــــيا ــــــات بناء تقي  ابلت هيخ.
وقد  ــو ر أكثر مل   ع و  علم اكتااج أحياء الفلســهينيني وحاجة منازهلم  ل   ــ ىل.  بدو  تصــارظ ل

ــرائيلية. ــتوتنات ا  ــ ــرقية مل أجا بناء املســ ال   50وع و  علم ول ل ا صــــإل حواأ     لىل القدم الشــ
ــراء والحمىن ــرقية للمســـاحات اخل ـ  التحتية العموميةل وال  ال ظســـم  فيوا للفلســـهينيني املائة مل القدم الشـ

وادر الســــــيا ــــــات ا  ــــــرائيلية أظ ــــــا  ل التحتم ال التواز  الداوراال للمدظنةل  ا ال ول  مل   ابلحمناء.
ل 1967ومنذ عام    ا ل مصــــا ر  األرايــــ  الفلســــهينية وا د مل التو ــــت احملتما لتحياء الفلســــهينية. 

وأيـاف  أ  املسـتوتنات دد مل   لداولرافيا ه  ال  تشـتا جورافيا القدم الشـرقية.بدأ ظتحمني كيف أ  ا
ــهينية.  ــيت األحياء الفلسـ ــا  ييز وايـــ  فيما  إل الحمىن التحتية واخلدمات ال  ظتم    متانية تو ـ وهناك أظ ـ

 املدظنة. توفةها ال
ــيا ل ويـــــــــع  وكاالت األمم املتحد  العاملة ال   - 60 ــرقية اهة تركز علم وال هذا الســـــــ القدم الشـــــــ

  ا ا ـــياتيايات  تقد  املســـاعد  ا نســـانية وواظة الفئة الســـتانية ال ـــعيفة ال القدم الشـــرقيةا و عم 
زاي   الوجو  املا ي الفلســـــهيغ ال القدم الشـــــرقية مل أجا يـــــما  ويـــــعوا بو ـــــفوا جزءا ال ظتازأ مل 

ــتنــا ا  ل هــذه   الهــابت الفلســــــــــــــهيغ للمــدظنــة. األر  الفلســــــــــــــهينيــة احملتلــةا والــدعو  للحفــاج علم وا ــــــــــــ
اال ـــــــــياتيايات الث ال حد ت وكاالت األمم املتحد   ســـــــــة جماالت رئيســـــــــية للتداا  واظة حقو  
املقيمني الفلســـــهينيني ال القدم الشـــــرقية وفقا للقانو  الدوأ ا نســـــاين والقانو  الدوأ  قو  ا نســـــا ا 

رقيةا وكفالة ا صــول علم اخلدمات األ ــا ــيةا و عا   عملية الت هيخ وتنشــيخ االقتصــا  ال القدم الشــ 
  الفلسهينيةا واليكيز علم الدعو .

وابالنتقـال  ل الربامج احملـد   ملوـئا األمم املتحـد ل ـقاـل     الوكـاـلة تعمـا علم يمـيد هـدم أكثر  - 61
   التُهيا ادر  ل  عم األ ـــر اب يـــافة  ل ول ل حري تنفيذ مشـــارظت  عا  بيتا فلســـهينيا.  750مل  

ــهينيتني. ــعيفة وواظة الثقافة واهلوظة املدنية الفلســـ ــهينية ال ـــ وهناك برلمج جدظد ظقدم الدعم ألربعة   الفلســـ
وعلم الرلم مل وجو ها  ااا حدو  بلدظة القدمل ف  ا ال تسـتفيد مل   أحياء فلسـهينية ظفصـلوا اجلدار.

عما موئا األمم املتحد  مل ا ل التدا ت الصـــــوة  النها  ومل بني اخلهخ األار ل ظ  أي ادمات.
وهو ظعما أظ ــا    نشــاء أماكل عامة تســاعد علم دســني الحميئة ا  ــرظة والارور املعيشــية بشــتا عام.

وأيـــــــــــاف  أ  الت هيخ ا  ـــــــــــري   علم الدعو   ل حق الفلســـــــــــهينيني ال التهوظر ال القدم الشـــــــــــرقية.
  م الشرقية.س جدا ال القدمعقد ومسير  أمر
ومل بني اال ــــــتنتاجات والدروم املســــــتفا   مل هذا العمال هناك ا اجة  ل توفة أرا  كافية  - 62

ــد احتياجات النمو  ــهينيني هبدر  ـــــ ــعة للت هيخ والتنايم العمراين ختصـــــــإل لعمليات بناء الفلســـــ اايـــــ
لقدم الشـــرقية تربخ شـــاملة فيما  إل ا  “اهة رئيســـية”الهحميع  للفلســـهينينيل  ل جانف يـــرور  ويـــت  

ــا ظة.  ما وهناك أظ ــــا حاجة  ل  نشــــاء وحد  للر ــــد   بني األحياء الفلســــهينية وتعزز فرل التنمية االقتصــ
والتنســيق تو ق املحما رات الت هيهية وتتعقف التقدم الذي درزه ال ناام الت هيخ ا  ــرائيل ل وول  نارا 

ا  رهنظة فلسـهينية للمسـتقحما ا  ـري ولتوا ـا واألهم مل ول  يـرور   ح   ل لياب تصـور كاما للويـت.
وترم   يت اخلهخ ا  ـــــرائيلية  ل فصـــــا القدم الشـــــرقية عل   املدظنة مت بقية األر  الفلســـــهينية احملتلة.

ــهينية احملتلةا وظنحمو  للماتمت الدوأ أ  حعا مل عتس هذا االياه  حد  أولوايتا.  بقية األر  الفلســـــ
  السيد  شاهني    أي  عمل  ا ال ول  الزايرات السياحية  ل القدم الشرقية ور ا علم التعليقاتل قال

 ومقاتعة السلت ا  رائيليةل  تتو  رخ ترحيف.
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     لل كحمة مو ف  الشــ و  الســيا ــية ال مفويــية االدا  األفرظق جون ايكوبيجيالســيد  وقال   - 63
وأيـار أ  مسـُلة فلسـهني   قيا ابلق ـية الفلسـهينية.ا ـت ـافة السـنوال للم  ر الدوأ  ليا علم التزام أفرظ

توجـد علم جـدول أعمـال االدـا  األفرظق  منـذ عقو ل وأ  رئيس فلســــــــــــــهني اـاتـف م  رات القمـة ال  
واب يـــافة  ل ا ع   العامل   قو  ا نســـا ل ف   ل دا  األفرظق    عقدها االدا  األفرظق  عد  مرات.

ــا  ميثا  أفرظق   قو  ا نـســــــــــــ  ــعوبل ختإل أحتاما منت ومتافحة انتواكات حقو  ا نســـــــــــ ا  والشـــــــــــ
ــراكات الدولية لتعزظز ا قو . ــركاء فلســـــــــهني مل االدا    والشـــــــ ــت دموا شـــــــ وهذا  ج مل النوج ال  ظســـــــ

وقد تحمىن أع ــــــاء االدا    األفرظق  مل أجا يــــــما  واظة حقو  ا نســــــا  ال األر  الفلســــــهينية احملتلة.
ومل بني أهدار   ة تعحمئة فيما بينوم بور  متافحة اال ـــــــــتعمار والفصـــــــــا العنصـــــــــري.األفرظق  أظدظولوجي

ــية ال  ــيا ـــ ــا ظة والســـ ــامل مل أجا العدالة االجتماعية واالقتصـــ ــة اخلارجية ل دا  األفرظق ل الت ـــ ــيا ـــ الســـ
ومل بني   القار ل ال   ـتمتد أظ ـا  ل أبعد مل القار ا ومل مثل ف   ق ـية فلسـهني مسـُلة تثة قلقا  وليا.

ل الق ـــــــــــــاء علم 1963أهدار ميثا  منامة الوحد  األفرظقية  ـــــــــــــابقال الذي  اا حيز النفاو ال عام  
ال ول  الوق ل حدا دول ال النمووس ما مســــــــــــائا ا وكمة   اال ــــــــــــتعمار وعلم الســــــــــــيهر  األجنحمية.

ثا  االدا  األفرظق  ال الرشـيد ل والتنمية االقتصـا ظةل وواظة حقو  ا نسـا  وتعزظزهال ال  أيـيف   ل مي
 .2000عام 
ــر  األو ــــخ  - 64 ــااي الشــ ــة ق ــ ــ ولة عل  را ــ ــية التابعة ل دا  األفرظق  مســ ــيا ــ ــ و  الســ و  ار  الشــ

ــنوي. ــدار تقرظر  ـ ــية وعمليات الســـ مل   وفلســـهنيل و  ـ ــيا ـ ــيت العمليات السـ وتتناول هذه التقارظر موايـ
وجدار الفصــا العنصــريل واملســتوتنات اال ــتعمارظةل وحالة  ــيما ال فلســهنيل وحالة مدظنة القدمل   وال

وتتداول أجوز   ـــــنت القرار ال االدا    الســـــاناء الفلســـــهينينيل واألويـــــاش ال األر  الفلســـــهينية احملتلة.
وهناك متابعة هلذه الحميالت   األفرظق   ــنواي خبصــول هذه التقارظر وتصــدر بيالت بشــُ  ق ــية فلســهني.

 احملافا.    علم املســـــــــتو  الدوأ ألجا حقو  ا نســـــــــا  ال فلســـــــــهني ال اتلفمل أجا يـــــــــما  الدعو 
و عا أظ ـــــــــا   وأيـــــــــار أ  هدر االدا  األفرظق  هو يـــــــــما  أ  تتوحد أفرظقيا كقار  علم كلمة واحد .

اللانة املعنية  مار ــة الشــعف الفلســهيغ  قوقا لة القابلة للتصــرر  ل العما علم  و جم  د مت االدا  
فرظق  واهليئات ا قليمية األار  مل أجا تشــــــــتيا ائت ر مل منامات اتلفة تتتلم بصــــــــوت واحد األ

   عما للحقو  الفلسهينية.
 ل   لل أ ــتاو التارظخ وع ــو رابهة الت ــامل الســنوالية الفلســهينيةكار ديوب  اببالسـيد  وأشــار   - 65

امة التحرظر الفلسـهينيةل وقدم حملة عامة عل أ  السـنوال كان  أول بلد أفرظق  ظسـت ـيف متتحما  ثيليا ملن
ــال العدظد مل   )رظخ الدعم الذي ظقدما بلده للشــــــعف الفلســــــهيغ احملتا. وأيــــــار أ  األفارقة أظدوا ن ــــ

الشــــــــعوب الواقعة د  الســــــــيهر  األجنحميةل  ا ال ول  فيي  لم والوم وكمحمو اي ولةها مل الدولل وأ  
وقال ال هذا الصـــــــــــــد    بني األفارقة وشـــــــــــــعوب الشـــــــــــــر  األو ـــــــــــــخ.هناك روابخ قوظة يمت بوجا اال  

ل م كـدا أ  األفـارقـة “  ــــــــــــــرارل علم  عم أفرظقيـا للن ـــــــــــــــال العرة لل ظتو  كـافيـا مومـا كـا  قـدره   ”
ال املائة مل األشــــــــ ال الذظل ظتتلمو  اللوة   80      والفلســــــــهينيني يمعوم الداولرافيا والتارظخ والدم.

وأيار أ  األفارقة ال ظستهيعو  فصا فلسهني عل أفرظقيال مشةا ال هذا الصد    قيا.العربية ظقهنو  أفرظ
  ووكر أ  األفارقة والفلسهينيني متحدو  ابلتارظخ واجلورافيا والدم.  ل  فر التتوظل ال التتاب املقدم.

م الفلســـــــهينينيل وال اخلتامل قدم عد ا مل املقيحاتل مل بينوا  زالة نقا  التفتيو وا واجز أما - 66
 ـــا ظتي  حرظـــة تنقـــا األشــــــــــــــ ـــال والســــــــــــــلتا وتوفة تعليم ظعزز احيام التنوشا ودســــــــــــــني فرل العمــا 
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ــهينية وتعزظزها. ــهينينيا واالعيار  مهية ا فاج علم الثقافة الفلســـــــ ــرور    للفلســـــــ وأاةال شـــــــــد  علم يـــــــ
واقيىل أ  ظلتق  القا     قاتعة  ولية.مقاتعة اجملتمت املدين   ـرائيال األمر الذي مل شـُنا أ  ظ  ي  ل م

 السنواليو  بسفة فلسهني مل أجا تنسيق  حما امل   قدما.
وا ل ا وار التفاعل  الذي أعقف ول ل ر   عد  مل املتتلمني مويـوش الصـ ت الو يقة بني  - 67

وأشـار كثةو    ة.أفرظقيا والشـر  األو ـخل وا ـتشـود بع ـوم ابملوقت اجلوراال ملصـر كمثال علم هذه الع ق
 ل أـنا ال حني أ  اـلدول األفرظقـية اـلداعمـة للفلســــــــــــــهينيني كثة ل فقـد حـا  الوـق  ك  تيجم ا توـمات 

 أقواهلا  ل أفعال.
ال  قام    “احملاوالت املشــينة”وال هذا الصــد ل قال  ممثلة عل الرابهة الداقراتيةل مشــة   ل   - 68

ال  تار  عم أفرظقيا   “لزاي   اجلوو  املحمذولة”   الوق  قد حا   ل  “ اب   شـــعف فلســـهني”هبا   ـــرائيا  
وأيـــــاف  أنا لو أ  القانو  الدوأ تحمقل ملا كا  املشـــــاركو  هنا اليوم ظتحد و  عل ق ـــــية   للفلســـــهينيني. 

و ع  اجملتمت املدين  ل رفض املن  الدرا ـــــية والتدرظحمات ال  تقدموا   ـــــرائيا و ل أ  تنامل   فلســـــهني.
  مل ول ل اعتصامات أمام السفار  ا  رائيلية.بدال 
واقيىل أحد أع ــــــــــاء الربملا  أ  حتمت  يت املشــــــــــاركني الســــــــــنوالينيل بعد ااتتام امل  ر الدوأل  - 69

 ملناقشا التيفية ال  اتل هبا للسنوال أ  تدعم الق ية الفلسهينية بشتا أف ا مل ا ل منواس عما.
ــتاو للوة العربية املنامات العربية يــــــــــــافة  ل ول ل  عا    ا ال ول  جامعة الدول العربية ومنامة  -  أ ــــــــــ

 اعم   االحت لل مشـــــــــةا  ل أ  الوالايت املتحد   ال متافحة  “ياوز الت م” ل   -  التعاو  ا  ـــــــــ م 
 قوي ل حت ل ا  رائيل .

ا مل أجا  جحمار حتوماام علم العم  وشد  املتتلمو  أظ ا علم أنا ظتعني علم فرا   األفارقة - 70
ومل بني املقيحات اخلا ــــــــة ال  قدم ل   اختاو  جراءات وعدم الداول ال اتفاقات تعاو  مت   ــــــــرائيا.

هناك  عوات للتنســيق الفعال ملقاتعة املنتاات ا  ــرائيلية و ل    يت الســفارات األفرظقية ال العا ــمة 
وقال ال هذا   ثا للانة العما الت ـــــــــامغ علم مســـــــــُلة التوعية.وركز مم  ا  ـــــــــرائيلية حىت انتواء االحت ل.

 .“حف تعحمئة اجلماهة هلذا الور ”الصد ل 
 

 اجللسة العامة الثالثة - جيم 
 البحث عن حلول: سيناريوهات للقدس  

ــينارظوهات للقدم”املعنونة    رأم اجللســـــة العامة - 71 الســـــفة وظلفر   افوالل   “الحمحىل عل حلول   ـــ
 املمثا الدائم لناميحميا لد  األمم املتحد .

ة م  ـسـة املسـتقحما السـيدة هبة احلسـيينوقال    - 72 ل ل مسـتشـار  قانونية ملفاويـات السـ م وم  ـسـرِّ
ــية. ــتعصــ ــاتل ال   ثا القدم جوهرهال مســ ــُلة املفاويــ  و ي دت هذه املدظنة ابالهتمام   لهاملا كان  مســ

وقال     املفاويات كان ل منذ الحمداظةل قائمة   حقا بسحمف نشوء جمموعة مل املسائا الثانوظة.الذي تست
ل مشــة   ل أ  األماكل املقد ــة ال تزال “األر  مقابا الســ م”علم أ ــام التحما ل ا قليم ل أو محمدأ  
األمرل وقال     وو ـف   حاز املفاويـات السـابقة بشـُ  هذا   ال  ـلف مسـُلة القدم حىت ظومنا هذا.

ــةل وآار مل فعا ول  نتنياهو. ــُلة كان  ال كثة مل األحيا  مومشـــ ــات كامف   املســـ وقد مثل  مفاويـــ
ل فيما ظتعلق بتقسـيم “معاظة كلينتو ” و اقيح    ( أول مناقشـة مويـوعية بشـُ  القدم.2000 افيد  



106/164 

 19-18340 (A) 

 

اء عربية اايــــــــعة للســــــــيا   القدم الشــــــــرقيةل  نشــــــــاء أحياء ظوو ظة اايــــــــعة للســــــــيا   ا  ــــــــرائيلية وأحي
الفلسهينية. وقال     هذا االقياىلل مت ول ل لة قابا ل  تمرار بسحمف التصميم اجلوراال العام للمدظنة 

وه  لل تنا  أل ــال كمــا تشــــــــــــــة  ل ولــ   واخل فــات حول مــاهيــة كــا مل األحيــاء اليوو ظــة والعربيــة.
ــرقية ــتوتنة ال  ختي    .اخلرائخل تعزل األحياء الواقعة ال القدم الشــــ ــد  ابملســــ ــودت ال هذا الصــــ ــتشــــ وا ــــ

احملا  ة املنهقية   2007وقد ت ــــــــــمن  عملية ألبوليس التفاويــــــــــية ال  بدأت ال عام    القدم الشــــــــــرقية.
  الوحيد  بشُ  القدمل بيد أ ا ي تفرز اتفاقا بشُ  أي نإل.

ــيحيو  واليوو  وابالنتقال  ل ا دظىل عل املدظنة القداةل ال  تتُلف مل أر  - 73 ــر  املســــــــــ بعة عنا ــــــــــ
وع و  علم ول ل   واملســـــلمو  واألرملل قال       ـــــرائيا ترلف ال   اال حار  األرمل د   ـــــيا اا.

 تلف الفلســــهينيو  وا  ــــرائيليو  بشــــُ  املســــائا املتعلقة ابلتعارظف اجلورافية والنها  والســــيا   والويــــت 
الشــــرظفل وهو موقت مقدم لد  املســــلمنيل موقعا جوهرايا  و فمل مناور فلســــهيغل ظعترب ا رم    الراهل.

 بينما ختتلف الرهنظة مل مناور   ـــرائيل .  ال اتل تقســـيما وال مشـــاركتا وال   اال أي توية علم ويـــعا.
 ومت أ  هذه املسـائا املعقد  قد  ـعحم  املفاويـاتل ف   الفلسـهينيني حر ـوا علم الداول ال را اثت.

 أتاذ مســـــُلة القدم مُاذ اجلد وقدم  أعذارا لعدم مشـــــاركتوا ال را اثت الســـــ م.بيد أ    ـــــرائيا ي 
وقال     أي حا و ـــــخ حف أ  ظراع    فما ظرظده الفلســـــهينيو  هو أ  تتو  القدم ق ـــــية أ ـــــا ـــــية.

 ملسُلة القدم. “ال اتننا أ  نوافق علم  ج جمزء”السيا  التاما للمفاوياتل وأياف  أنا 
يد  ا ســيغ أنا علم الرلم مل أ    ــرائيا تعر  ق ــااي الويــت النوائ  بو ــفوا والحا  الســ  - 74

ــا ـــــــــا  ــعيد الثنائ ل فيتعني أ  ظشـــــــــتا القانو  الدوأ أ ـــــــ ــية ظنحمو  معاجلتوا علم الصـــــــ ــيا ـــــــ ــائا  ـــــــ مســـــــ
ــات. ــيهر  علم املنهقة مل النيا  ل الفرات معروفة   للمفاويـ ــويونية للسـ وعلم الرلم مل أ  التهلعات الصـ

  ال أ    رائيا تدرك أ  حا الدولتني لل ظذهف ال هذا االياه.جيدال 
ــر هللاوقال   - 75 ــيد رامي نصــــ      لل رئيس جملس أمناء مركز التعاو  والســــــــ م الدوأ ال القدمالســــ

شــــودت مســــارا  بلوما ــــيا لة رمس  بني ا  ــــرائيليني والفلســــهينينيل وكا    2000الفي  الســــابقة لعام  
يا  أكا ا  د  مالة بي  الشر . وقحما ول  العامل كا  هناك نقاش  ائر بشُ  ول  ال الوالف ال  

ل “ االنفصـال التام ”ل دول اخلهاب ا  ـرائيل   و ا دظىل عل 2000 نشـاء مدظنة مشـيكة. وبعد عام  
والدعو   ل  قامة حدو  ما ظة بني ا  ـــــــــــــرائيليني والفلســـــــــــــهينيني ال القدم. وال معر  و ـــــــــــــفا لتهور 

ويـــــــــــــــات علم مـد  العقو  األاة ل قـال    ا  ــــــــــــــرائيليني ظحمحثو  التيفيـة ال  اتل أ  ختـدم هبـا املفـا
الســــيا ــــات املتعلقة ابلقدم   ــــرائيا بصــــور  أف ــــا. وال كامف  ظفيدل اقيىل ا  ــــرائيليو   بقاء األحياء 

ــرائيلية التاملة ومن  ــيا   ا  ــــ ــهينية الواقعة  ااا املدظنة القداة د  الســــ ــهينية ال   الفلســــ األحياء الفلســــ
 الشمال واجلنوب ا تق ال  و يفيا  ال  يا  . 

وبو ـفا اهها للمناتق ا  ـرظةل أاثر مسـُلة األ اء الو يف  للقدمل وتسـاءل عل التيفية ال   - 76
اتل أ  ختدم هبا املدظنة  ـتا ا بشـتا أف ـا. وال اتل أ  توفر االتفاقات السـيا ـية وحدها اال ـتقرار 

ــارا  و التفر ا ولتل كلما أكثرا   علم ــتو  ا  ــــــري. فتلما ددا الهرفا  عل تهلعات وتنيةل  ــــ املســــ
مل ا دظىل عل ارظهة مصــــا ومال والق ــــااي الحميئيةل وو ائف املدظنةل  ــــارا ابياه التعاو  بدرجة أكرب. 

ال  بنيواي ظتعني معاجلتال وأر ر قائ      هناك فاو  كحمة  بني القدم الشــــرقية والقدم الوربيةل مما اثا  
مليو    700وأيار أ  هناك حاجة أظ  ا  ل  نشاء ناام ح ري مز وس قائم علم املساوا . وظلزم توفة  

 والر مل  والرات الوالايت املتحد  لرفت مســــتو  الحمنية التحتية ال القدم الشــــرقية ك  ترقم  ل مســــتو  
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القـدم الوربيـة ه  أفقر مـدظنـة ال   ــــــــــــــرائيـا. وركز ا وار قحمـا الحمنيـة التحتيـة ال القـدم الوربيـةل علمـا    
ــاء مدظنة مفتوحة ال  ا أويـــاش الســـ م. وبعد ول ل توا  املفاويـــات التو ـــا   2000 عام علم  نشـ

  ل حالة   م ال  ا مدظنة مقسمةل وما ظستتحمعا ول  مل فصا ما ي. 
  ظســتند  ل اليكيحمة الســتانية ا  ــرائيلية ووكر أ  ا ا اجليو ــيا ــ  ملســتقحما القدم ال ظنحمو  أ - 77

. وحف أ  ظســتند التقســيم  ل تعيني حدو  مميز  بني “واقعا علم األر ”الراهنة واملســتوتنات ال  ختلق  
والقدم الوربية. وحف  عهاء   -كعا ــــمة للدولة الفلســــهينية    -  مدظنة القدم الشــــرقية متصــــلة األرايــــ 

الو يفية ا  ــــرظة والتو ــــعات ال القدم الشــــرقية الفلســــهينيةا فحمدو  ول    األولوظة لوحد  األر  واملوام
ل فقال “أ ــوأ الســينارظوهات”. وانتقا  ل ا دظىل عل  “قا ر  علم أ اء و ائفوا”ظســتحيا  قامة مدظنة  

 ــدام بوتقة  ”   القدم اتل أ  تتو   ما مركز ا لإلنســانية وحلقة و ــا ال شــحمتة مل املد  العامليةل أو  
 ل مل شُ ا أ  ت  ي  ل نزاش شاما واسائر ال اتل تصور مداها.“بني ا  ارات واأل اي  والشعوب

ل الرئيس املشـــــــــارك للمحما رات ا قليمية اخل قة بني   ـــــــــرائيا الســـــــيد غريشـــــــون ابســـــــكن  وقال - 78
ــور  لل  لوفلســـهني ــور  مصـ ــراش   القدم  ثا  ـ ــرائيل  برمتا. وكان  ا ت  صـ ــائعة توال العرة ا  ـ مة الشـ

ــنوات عملية الســــــ م تقول  اترك القدم   ا وال واقت األمر كا  مل األجدر أ  تتصــــــدر “حىت النواظة” ــــ
ــائا املدرجة علم جدول األعمال. فالقدم ه  املدظنة ال  شــــودت اندالش االنتفايــــة  القدم قائمة املســ

ــُ   ــار  ل أنا قد أنشــــــــ ــية ال عام الثانية وبدء اجلولة األاة  مل العنف. وأشــــــــ فرظقا عام  معنيا  هبذه الق ــــــــ
. وشـــــــــــــد  علم أ  اخلهة 1992ل وأ  منامتا نشـــــــــــــرت اهتوا األول بشـــــــــــــُ  القدم ال عام  1989

ال القدم اتل   “السـيا   املشـتتة”املدظنةل وليس تقسـيموال وقال    ما ظسـمونا    “تقا ـم”تتحدا عل  
ا أ  تاا املدظنة مفتوحة توزظعوا علم أحياء اتلفة علم أ ـام  اولراال. وأيـار   أ  اخلهة اقيح  أظ ـ 

 وموحد  بدو  جدرا  أو أ وار. 
ــا قائ     القدم ظعيو فيوا اليوم حواأ   - 79 ــي ــــ ــاحقة   360  000وا ــــ ــهيغل الوالحمية الســــ فلســــ

منوم ليســــــوا مواتنني   ــــــرائيليني ولتنوم مل  ــــــتا  املدظنة. وأيــــــار أ  معام الفلســــــهينيني ال القدم 
  ظتونوا جزء ا مل الدولة الفلســـهينية وعا ـــمتوا مدظنة القدم. وال ظوافق أي مل الفلســـهينيني ظهالحمو   

املقد ـــــيني علم أ  تقســـــم القدم ما اي  أو أ  ظتونوا مواتنني مل الدرجة الثانية ال   ـــــرائياا وال الوق  
ــعف اليوو ي. ــمة للشـ ــمة أبدظة وموحد  ولة مقسـ ــرائيا أ  املدظنة عا ـ ــال تدع    ـ بيد أنا ظر  أ    نفسـ

با   ا أشــــد املد  يزهنا ال العاي وال توجد  ولة واحد  ال العاي  -القدم ال حقيقة األمر مقســــمة للواظة  
 تعير ابلقدم بتاملوا كعا مة للدولة ا  رائيلية. 

وأيــار أ  القدم كان  مركز ا يا  الفلســهينية قحما  نشــاء الســلهة الفلســهينيةل ولتل اليوم مت  - 80
عزل الفلسهينيني عل القدمل ومت عزل القدم عنوم. وقال    الفلسهينيني ليس هلم  ور رمس  ال املدظنةل 

  وأشار  ل وجو  فراغ ال القيا   احمللية ال  ما فتئ    رائيا تقويوا بشتا ممنوج.
الفلسهينية وأيار أ  املوقف الفلسهيغ ظتوام أ  تتو  املدظنة القداة  كملوا د  السيهر    - 81

ا تتسم با ال أي اتفا    م. وقال  نا مل األ وا نسحميا  أ  توزش السيا   علم بقية أحياء املدظنةل نار ا مل
مل انعزال شـــــــدظد عل بع ـــــــوا الحمعض واحتوائوا علم ب ـــــــت مناتق تنهوي علم مشـــــــاكال هذه األحياء  

 ــرائيا الســيا   ال األحياء اليوو ظةل وأشــار  ل أ  القدم متا  فرظد ظتهلف حلوال  فرظد . وبذا تتو   
وتتو  لفلســـهني  ـــيا   ال األحياء الفلســـهينية. واتل أ  تتو  ا تومات الحملدظة  ما بلدايت منفصــلة 
عل بع وا الحمعض  ام ا وظتم التنسيق بينوا أو أ  ظتو  هناك جملس بلدي واحد اثا املدظنتني. وحف أ  
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بشـــــــــــُ  مســـــــــــائا مل قحميا الحمنية التحتية والصـــــــــــرر الصـــــــــــح  والنقا   ظتو  هناك تعاو  مل ك  اجلانحمني
والتورابء والسـياحة وتقسـيم األرايـ   ل مناتق والت هيخ. وحف النار ال معاظة كلينتو  ومقيىل رئيس 

   دتم القـدم هيـئة  ولـية تـتُلف مل   ــــــــــــــرائـيا وفلســــــــــــــهني والوالايت   -  2008الوزراء أوملرت لعـام  
 ململتة العربية السعو ظة. املتحد  واألر   وا

وأاةا ل ـقال    القرار األاة ملنامـة األمم املتحـد  لليبـية والعلم والثقـاـفة  اليونســــــــــــــتو( بتاـاهـا  - 82
الـتارظخ اليوو ي والوجو  اليوو ي ال القـدم ليس قرارا علميـ ا أو مـدرو ـــــــــــــــال وظنحمو   لوـاهنه. فلت  تتو  

  ظنعم النام ابألمل ال معاشـــــــوم وعملومل وحف أ  تتوافر القدم مدظنة مفتوحة ولة مقســـــــمةل ظنحمو  أ
   ة عنا ـر رئيسـية  أ  تتحما قوات الشـرتة مل ك  اجلانحمني املسـ ولية التاملة عل الناام ال أرايـيواا 
ووجو  تعاو  قوي وفعالل  ا ال ول  تســية  ورايت مشــيكة بني قوات الشــرتة ا  ــرائيلية والفلســهينيةا 

ــر ــما  الثقة.   و  اال عنصـــــ للر ـــــــد مل قحما ترر اثلىل لتفالة أ  ظنفذ الهرفا  مواموما ابلتاما ول ـــــ
ا.  وقال  نا  وا تعذر حا مسُلة القدمل فلل ظتو  هناك   م أبد 

وأيـــــار الســـــيد اب ـــــتل قائ     نتياة فشـــــا عملية الســـــ م وما ت ه مل عنف كان  فقدا   - 83
أو ال وجو  شــــرظ  ال عملية الســــ م. وا ــــتدرك قائ     الوالحمية   اجلانحمني الثقة ال  متانية دقيق الســــ م

العامم مل ك  اجلانحمني ترظد ا ا القائم علم وجو   ولتني. وبينما ظســـتهيت األشـــ ال الذهاب  ل أي 
ــوا الحمعضل وما زال  تعيو  ااا أحيائوال  متا  ظرظدونا ال القدمل ال ختتلخ اجملموعات العرقية بحمع ــــــــــ

ــُـلة   “ـيا اخلورجوراف”بســــــــــــــحـمف  ل فقـال  ـنا ظعـار  ا  الت “التهحميت”الحـما ـظة للعـيا . وانتقـا  ل مســــــــــــ
 الشاملة جلميت املشارظت ا  رائيلية الفلسهينية املشيكة. 

ل اخلحمة  اال تشارظة ال جمال العدالة االنتقاليةل غفان دن مويسنرب   هالسيدة كاثرين سيسيوقال    - 84
ــات   ــوما ولئحمة رئيس مركز الدرا ــــ ــو  جملس   ار  معود شــــ ــياتياية توظلة األجا وع ــــ ال معر    لاال ــــ

ــفوا لتاربتوا ال العما املنصـــف علم  را ـــة )رظخ   ــراشو ـ ــُلة الويـــت   الصـ ــرائيل  الفلســـهيغل    مسـ ا  ـ
. وأيــــــاف  أ  هذه املســــــُلة املعقد  ال تزال بعيد  عل هذا الصــــــراشالقانوين للقدم  ثا عنصــــــرا روراي ال  

والعنفل وتســـاءل   كيف اتل   “   الهرظق املســـدو  الذي و ـــلنا  ليا ظ  ي  ل اليُم”ال    ا ا. وق
ــرائيا لياهف الســــال  لما ال  ــهينيني الذظل تو عوم   ــ ــحماب الفلســ ــام  مت تزاظد عد  الشــ للعاي أ  ظتســ
انتواك للقانو  الدوأ. ولت  نوا ـــــــــا امل ـــــــــ  قدمال ظتعني أال نوفا املايـــــــــ  موما كا   ـــــــــعحما و قي ا 

تفســـــ  اجملال أمام هوايت جدظد  قائمة علم املعرفة فاهلوايت املمزقة ال  تها علينا مل املايـــــ  حف أ   
وا قيقـة واملشـــــــــــــــاركـة الوجـدانـية. وتســـــــــــــــاءـل  عل التيفـية ال  اتل هبـا دوظـا القـدم  ل متـا  للـذاكر  

ظ عرر اب ـــم النتحمة لد  الفلســـهينيني   1948املشـــيكة لإل ـــرائيليني والفلســـهينيني. وأشـــارت  ل أ  عام  
ل ابلنســــحمة لإل ــــرائيلينيل وقال     هذظل التفســــةظل املتعاريــــني ظاورا  حام بينما اثا )رظخ اال ــــتق 

 االات فات القائمة منذ في  توظلة بني ا  رائيليني والفلسهينيني.
وقال     مل املوم اليوم أ  ظعما امل راو  معا  ال بيئة  لمية. وظف ا أ  ظتو  املشرفو  علم  - 85

ظلل وحف أ  ظتو  العنصـر الحمشـري رور هذه الق ـية. وأيـاف  أ  مثة أي را اثت  ـ م أجانف راظد
حاجة  شــراك شــحماب القدم ال عملية ا ــتتشــار أ ري لياا املدظنة. وقال     تثقيف الشــحماب بشـُ  

مو وعة ”هذا التارظخ املعقد مل شُنا أ  ظعيد تنشيخ روابخ انتمائوم  ل تل  املدظنةل و ع   ل أتليف  
 ل فرظق مشــيك متو  مل م راني   ــرائيليني وفلســهينيني. وظنحمو  أ  تتو  هناك جوة مل ا  “القدم

ر ـد ملراقحمة نشـر اهاب التراهية عرب و ـائا التوا ـا االجتماع . وأر ف  قائلة    اجملتمت الدوأ اتل 
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نحمو  أ  أ  ظيسـر  نشـاء موقت شـحمت  تفاعل  للشـحماب بشـُ  )رظخ القدم وأحيائوا وأماكنوا املقد ـةل وظ
ظشــــــات  نتاس األف م الواثئقية وات الصــــــلة ولةها مل املنتاات ال  مل شــــــُ ا أ  تربز اجلوانف املتعد   

 للقدم. وظنحمو  أ  ظيسر تعيني مقرر اال معغ اب قو  الثقافية ال املدظنة. 
ا  مل وا ل املنـاقشـــــــــــــــة التحـاورظـة ال  تلـ  ولـ ل أاثر املتتلمو  تســـــــــــــــاهنالت حول مـا  وا كـ  - 86

املمتلل ابلنار  ل املـُز  ا ـاأل دوظـا حلم القـدم  ل حقيقـة معـاشـــــــــــــــةل ك  تصــــــــــــــحم  مـدظنـة متعـد   
ــتعد  للســـ مل  ــرائيا ليســـ  مسـ الثقافات واألعرا  ظســـو ها الســـ م. وال هذا الصـــد ل قال الحمعض      ـ

يانس ”ة أل ا تســتند  ل  وأشــارت متحد ة  ل    املشــارظت ا  ــرائيلية الفلســهينية املشــيكة تهرىل  شــتالي
ــرائيل . وبدال مل ول ل  ع   ل   -وال تعا  الســـــــــــــحمف اجلذري للنزاش    “زائف أال وهو االحت ل ا  ـــــــــــ

 ملتافحة التمييز يد الفلسهينيني.  “املقاومة املشيكة”القيام  شارظت 
ل واقت االحت ل ظعغ وقال ممثا منامة التعاو  ا  ـ م     انفصـال اجملتمت ا  ـرائيل  التام ع - 87

أ    ــــــــــــــرائيـا قـد فقـدت اهتمـاموـا  حـا  حـا للنزاش. ومثـة حـاجـة  ل تـدا ت اـارجيـة بـدال مل انتاـار 
التوية مل اجلانف ا  رائيل . و ُل املشاركني ال املناقشة عما  وا كان  املهالحمات الفلسهينية  متلتات 

 .ال القدم الوربية قد مت تناوهلا ال أي رفا  وأ
وعلم وجا اخلصولل الدول العربية   -شت  عد  مل ممثل  اجملتمت املدين أظ ا ال التزام الدول   - 88

 حبا الق ية الفلسهينيةل وأومُوا  ل املقاعد الفارلة ال قاعة امل  رات. -والقو  الوربية 
  

 اجللسة اخلتامية  -   رابعا  
املعنية  مار ــــة الشــــعف الفلســــهيغ  قوقا لة القابلة ل رئيس اللانة  الســـيد فوديه ســـي قال   - 89

   املناقشــــات برهن  علم التزام املشــــاركني ابلق ــــية الفلســــهينية. وعلم وجا اخلصــــولل مثا   لللتصــــرر
اجملتمت املدين الســـــــنواأ  ثي  جيدا ال امل  ر الدوأ. و عا ه الء املمثلني  ل أ  ظصـــــــحمحوا معتمدظل لد  

 وا لة املشاركة ال املستقحما.اللانة مل أجا م
ابلعما اجليد الذي قام  با   لل املراقف الدائم عل  ولة فلســـــهنيالســــيد رايض منصــــوروأشـــــا    - 90

الســنوال ال رجم ــة اللانة علم مد  الســنوات األربعني املايــية. وشــتر املتتلمنيل واا ــة أولئ  الذظل 
ــور امل  ر الد  واتتوم الشــــااعة ــرائيا   ــ ــر  قصــــتا للما ء مل   ــ وأل وقال    الشــــعف الفلســــهيغ ظســ

. وأيـار أ  امل  ر ا ـتمت  ل عينة مل عشـرات اآلالر مل قصـإل الفلسـهينيني “  ت الهر  املمتنة”
الذظل ظعانو  علم أر  الواقتل وكذل  اآلراء الثاقحمة لعد  مل املفترظل األكا ايني ووي العقول الراجحة. 

 لالم والحمهولة والتصميم الفلسهيغ علم   اء االحت ل.فاميت هذه األ وات ظروي قصة ا
ظتحمد  ا ل املناقشــاتل مشــة ا  ل أ  هذا ا ححما  لا   “ل ــحم ا عارما”وأيــار قائ   نا رأ    - 91

ــاقواما ظربره أل  الفلســــــــــهينيني   ابلوعو  الفارلة مل جانف اجملتمت الدوأ. وأعرب عل ف ره   “ورعا  ”يــــــــ
ــمو  املقاومة الحمهول ــلة بصـ ــول  ل موا ـ ــهيغل و عا ممثل  اجملتمت املدين علم وجا اخلصـ ــعف الفلسـ ية للشـ

ال ـــــوخ علم ممثل  ا تومات مل أجا التحرك. وقال    ا الة ال األر  الفلســـــهينية احملتلة اليوم أ ـــــوأ 
ــد      23مما كان  عليا قحما   ــات. وقال ال هذا الصـ ــرعة تاس  ل توية  ”عاما ل عندما بدأت املفاويـ  السـ

. و ا أ  اجملتمت الدوأ ال ظتحما مســــــ وليتا عل توفة العدالة للفلســــــهينينيل ف   “والقيام بشــــــ ء اتلف
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ــتعماري  ــةوا قدما ال ترظقوم. وأكد أ  االحت ل اال ــــــ ــوم وأ  ظســــــ ــعلة  نفســــــ قدرهم هو أ   ملوا الشــــــ
 ي ظتم   اء االحت ل.   أ   ائر  ا ححما   تستمر ما  ظنا  ال أفرظقيا ولل ظنا  ال فلسهنيل وأشار  ل ي

وأيار أ  الهرفني وحدمها ال اتل أ     املشت ت املعقد . وظتعني أ  تشارك أترار اثلثة  - 92
ــتق ل لدولة فلســـهني. وقال    ال اتننا االنتاار أكثر ”مل  يت أ اء العاي ال   اء االحت ل ومن  اال ـ

لس األمل  ل ويــــــــــــــت حـد ل حت ل لة القـانوين والســــــــــــــمـاىل للمحمـا ر  الفرنســـــــــــــــية ل و عـا جم“مل ولـ 
ابالنه  . فتلمــــا أتلق العنــــا  هلــــذه العمليــــات اجلمــــاعيــــةل عاز القــــا   ا  ــــــــــــــرائيليو  عل حرمــــا  
الفلســــهينيني مل حرظتوم. وأعلل أ  الفلســــهينيني قد  حوال  ل جانف جمموعة مل الدول الصــــدظقةل ال 

ال جملس األمل ملناقشــــــــة توفة ا ماظة الدولية للفلســــــــهينيني. وااتتم حدظثا   “ش بصــــــــيوة آراياجتما ”بدء  
 ال  ع قدت بشُ  القدم حىت اآل . بقولا    هذا امل  ر هو أ   األحداا الث  ة

 ل أ  امل  ر الدوأ كا    لل مدظر  ظوا  وزار  اخلارجية ال الســــــنوالالســــيد كويل ســــي وأشــــــار   - 93
ل مل نوعا ال أفرظقيال وشــتر املنامني واملشــاركني مل اجملتمت املدين. وقال    امل  ر أويــ  ما ملســُلة األو 

ا  ـــــــرائيل  الفلســـــــهيغل وأيـــــــار أ  العدظد مل املتحد ني أ انوا   الصـــــــراشالقدم مل أمهية ابلوة ال حا  
 ل جملس األمل الختاو  جراء بشـــد  العنف يـــد املدنيني. وال اجللســـة االفتتاحيةل وجا املتحد و   عوات  

  اء االحت ل والســــماىل  نشــــاء  ولة فلســــهينية مســــتقلة. وقدم مقدمو العرو  اقياحات عملية   اء 
االحت ل وحا مســــُلة القدم. وكرر أتكيد  عم بلده التاما للشــــعف الفلســــهيغل و عا  يت الدول  ل 

 الدفاش عل هذه الق ية العا لة.
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 لاملرفق األو 
 موجز الرئيس  

ل 2016أاير/ماظو    4و   3ال  كارل السـنوالل ظوم   املؤمتر الدويل املعين بقضـية القدس  ع قد   - 1
ــرر وابلتعاو  مت منامة  ــهيغ  قوقا لة القابلة للتصـــ ــعف الفلســـ ــة الشـــ د  رعاظة اللانة املعنية  مار ـــ

ــنوال. ــحمة لتقد   التعاو  ا  ـــــ م  وحتومة الســـ ــتتملة عل ا الة األمنية وكا  امل  ر منا ـــ  معلومات مســـ
وا الة االقتصــــــــا ظة االجتماعية وحالة حقو  ا نســــــــا  ال القدم الشــــــــرقية د  االحت ل. وحد  فرل 
ــمو  وواظتوم  ــرقية علم الصـ ــو  ال القدم الشـ ــهينيني الذظل ظعيشـ تتثيف الدعم الدوأ لتفالة قدر  الفلسـ

فتار املفتوىل بشـــُ  ا لول والســـينارظوهات املمتنة لتفالة حا عا ل وتنميتوم. ووفر أظ ـــا  منربا  لتحما ل األ
و ائم لق ــــــية القدمل ا ــــــتنا ا   ل النوج املتحمعة ال تناول هذه الق ــــــية ا ل جوالت التفاو  الســــــابقة 

 ولة ول  مل املقيحات.

و  ا   مل الدول األع ـــــــــــــاءل وا نتا  مل الدول ال  هلا مركز املراقفل  42وح ـــــــــــــر االجتماش   - 2
منامـة مل منامـات اجملتمت  34منامـات حتوميـة  وليـةل و   ـة مل كيـالت مناومـة األمم املتحـد ل و 

مل  28احمةا  وحايــ  وقــائعــا بتوهيــة  ع ميــة مل  13املــدين احملليــة والــدوليــة. وتنــاول التلمــة ال امل  ر 
 لعموم اجلموور. وأ ناء املناقشــــــــــــات املنافذ والو ــــــــــــائخ ا ع مية. وكا  ابب املشــــــــــــاركة ال امل  ر مفتوحا  

التفاعلية مت احملايــرظل ال  اظة كا جلســة مل اجللســات العامةل قدم عد  كحمة مل املشــاركني م حااام 
 أو أاثروا مسائا.

ــالة  ل امل  ر أ ل هبا  مني العام لألمم املتحدةوال اجللســــة االفتتاحيةل شــــد  األ - 3 ــيد ل ال ر ــ السـ
املمثا اخلال لتمني العام ورئيس متتف األمم املتحد  لورب أفرظقيا ومنهقة السـاحال   حممد بن مشباس،

ــية فلســـــــهني. واب ا  ــلمية لق ـــــ ــوظة  ـــــ ــة تقت ال  ـــــــميم أي تســـــ علم أ  مدظنة القدم التار ية واملقد ـــــ
لدولتنيل مت ترتيحمات لتماكل املقد ــــــة ظقحملوا اجلميت.   التفاويــــــ  وحده اتل أ  تتو  القدم عا ــــــمة

و عا األمني العام القيا ات السـيا ـية والدظنية واجملتمعية  ل ختفيف حد  التوترات واحيام قد ـية األماكل 
املقد ـــــة. وأ ا   يت أعمال العنف ومشـــــارظت اال ـــــتيها  ا  ـــــرائيلية املســـــتمر  والزاي   ال عمليات هدم 

ل  تشـتا عقحمة كحمة  أمام دقيق السـ م. وال معر  ا عراب عل ابلال القلق  زاء ا الة ا نسـانية املحماين ا
ال لز ل  عـا  ل تعزظز اجلوو  اجلمـاعيـة الـدوليـة الراميـة  ل ا فـاج علم حـا الـدولتنيل  ـا ال ولـ  جوو  

 ني.اجملموعة الرابعية واملحما ر  الفرنسيةل ابلتعاو  مت الشركاء ا قليمي

ل أ  القدم األمني العام املسـاعد ملنظمة التعاون اإلسـالمي، سـعادة السـيد مسري بكروأويــ    - 4
ه  لف الصراش وتوجد علم رأم أولوايت منامة التعاو  ا   م  و جراءااا السيا ية. وأشار  ل زاي   

ــرائيا الرامية  ل   شـــــــــــما ول  هامات متترر  املدظنة ال اآلونة األاة ل وظ  “اوظد”كحمة  ال اهخ   ـــــــــ
علم األماكل املقد ــــــــة ا  ــــــــ مية واملســــــــيحيةل  ل جانف مصــــــــا ر  أرايــــــــ  الفلســــــــهينيني. وحذر مل 

ل فقال    ا ـتمرار بناء املسـتوتنات ا  ـرائيلية علم “بعدا   ظنيا  ”اال ـتفزازات ال  قد ت ـف  علم النزاش  
ظة الـدوليـة. وعنـد ا شـــــــــــــــار   ل نتـائج م  ر القمـة الرلم مل ا  انـة الـدوليـة اثـا انتوـاكـا   ـــــــــــــــاراـا  للمعـا

اال ـــــــتثنائ  اخلامس ملنامة التعاو  ا  ـــــــ م  بشـــــــُ  فلســـــــهني والقدم الشـــــــرظفل املعقو  ال جاكار)ل 
ل قال    املشـــــــــــــاركني أعربوال ال  لة أمورل عل أتظيدهم للمحما ر  2016آوار/مارم    7 ندونيســـــــــــــيال ال  

 رظق  عم  وأ و ل عقد م  ر  وأ للس م كُ ام للعملية السيا ية. الفرنسية الرامية  ل  نشاء ف
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ل  ل أ  فلســــــهني ما فتئ  وزير فارجية دولة فلســــطني، معايل الســــيد رايض املالكيوأشــــــار   - 5
وول   ليا علم عدم قدر  اجملتمت   -تشــــــــــــتا بندا   ائما  ال جدول أعمال األمم املتحد  منذ  نشــــــــــــائوا  

ما ظلزم مل  جراءات للتو ــا  ل حا. و)بت مشــةا   ل أزمة  نســانية تتتشــف ال قهاش الدوأ علم اختاو  
وأويــ  أ  حا ق ــية فلســهني وايــ    لز  ال  ا ا ــتمرار معال  املدنيني مل حصــار مهول ولة مربر.

ــوىل و ام بدعم عامل  واتل الوقور عليا ال العدظد مل قرارات جملس األمل واجلمعية العا  مة  ام الويــــــــ
ــوا قرارات األمم  ــا ـــ ــا . وشـــــد  الوزظر علم أ  أي محما ر   ـــــ م حف أ  ظتو  أ ـــ وجملس حقو  ا نســـ

وتســعم  ل   اء   1967املتحد  ومحما ئ مدرظد ومحما ر  الســ م العربيةل وحف أ  تســتند  ل حدو  عام  
ا لتحقيق الس م ال احت ل  ولة فلسهنيل  ا ال ول  القدم الشرقية. وأوي  أ  حا الدولتني هو األم

املنهقة. وأعرب عل أتظيده للمحما ر  الفرنســـــيةل و عا علم وجا التحدظد جملس  األمل  ل دما مســـــ ولياتا 
عل ترظق معاجلة مسـُلة املسـتوتنات. وأشـارل وهو ظدعو الدول  ل تعميق ع قااا مت املدظنة و ل  نشـاء 

لة ممتل  وا ي تتل القدم الشـــــــــــــرقية عا ـــــــــــــمة   ل  ل أ  حا الدولتني“دالف  وأ مل أجا القدم”
  لفلسهني.

ــي العربية احملتلة يف جامعة الدول وقال   - 6 ــطني واألراضـ ــاعد ورئيس قطاع فلسـ األمني العام املسـ
 “التووظد ”ل    ا الة ال القدم تصـحم  أكثر تعقيدا  بسـحمف اهة  العربية، سـعادة السـيد سـعيد أبو علي

ــرائيا واملعر  ــتيهانية املتحمعة ال “2020اهة القدم لعام  ”وفة اب ـــم  ال  تتحمعوا   ـ ــة اال ـ ــيا ـ . واد  السـ
 يت أ اء األرايـــــ  احملتلة آفا  الســـــ م و ثا انتواكا  للقرارات الدولية وات الصـــــلة. وأويـــــ  أ  جامعة 
 الدول العربية تحمذل ما بو ــــــعوا مل جوو  مل أجا توفة ا ماظة للشــــــعف الفلســــــهيغ وأماكنا املقد ــــــةل
ومل أجا املســـــاعد  علم  قامة  ولة فلســـــهني املســـــتقلة وعا ـــــمتوا القدم الشـــــرقية. وع و  علم ول ل 
أشــــار  ل أنا ظنحمو  جمللس األمل االيــــه ش بفعالية  ســــ وليتا ال   اء  ــــيا ــــة اال ــــتيها  وتوفة األمل 

 ال زم للمدنينيل مت العما بشتا جدي علم   اء االحت ل.

ــيد منكور نداييوزير فاوقال   - 7 ــنغاليني يف اخلارج، معايل السـ ــؤون السـ ــنغال وشـ ل    رجية السـ
 250بلده ظســت ــيف هذا امل  ر الدوأ ال  ا ا ــتمرار النشــا  اال ــتيهاين ا  ــرائيل  الذي زا  بنســحمة  

ــانيــة ال قهــاش لز ل وليــاب أي آفــا  2016ال املــائــة ال الربت األول مل عــام  ل وال  ــا األزمــة ا نســـــــــــــ
ة وايـحة. وحذر مل كو  تصـاعد العنف قد ظ ـر بفعالية عد  مل األ وات اجلدظد  ال  اعتمدها  ـيا ـي

اجملتمت الدوأل مل قحميا أهدار التنمية املســــــــتدامةل واتفا  ابرظس بشــــــــُ  توة املناخل واهة عما أ ظس 
لم الصـــمو  والتنمية ال  أاباب بشـــُ   وظا التنمية. وأشـــا  بنار امل  ر ا اأ ال موايـــيت مل قحميا القدر  ع

ــا   نشــــــــــــــهـة الفرظق الـعاـما الـتابت للاـنة واملعغ  اتل تـناوهلـا مل مناور التنمـية املســـــــــــــــتداـمة. ورحـف أظ ــــــــــــ
ــهينية. وأاةا ل  عا اللانة  ــية الفلســـ ابملنامات لة ا تومية و عا اجملتمت املدين األفرظق   ل ادمة الق ـــ

 أنشهتوا للتوعية.  ل موا لة مواموا املتعلقة ابملراقحمة و 

وال اجللسـات ال حقةل لقو املشـاركو  ا الة ال القدم املقسـمة وو ـفوا الواقت الذي تنفذ فيا  - 8
 “اوظد ”  ـــــرائيا  ـــــيا ـــــات  ييزظة هبدر  يـــــعار الوجو  واهلوظة الفلســـــهينيني. و   ا شـــــار   ل أ   

ــرائيا حدو 1967املدظنة قد بدأ منذ وق  توظا قحما عام     بلدظة . وزا ت وتةتا بعد أ  و ـــــــــــــع    ـــــــــــ
ــ ل و ـــــــــــحف راإل ا قامةل وهدم منازل  ــا ر  األرايـــــــــ ــة مصـــــــــ ــيا ـــــــــ القدمل  ا ال ول  عل ترظق  ـــــــــ
الفلســـــــــهينينيل ومن  عد  قليا مل راإل الحمناء للفلســـــــــهينيني مقارنة ابلراإل الصـــــــــا ر  للمســـــــــتوتنات 

ــهينيو   ال   ــرائيلية لة القانونية. وال قدم اليومل ال ال  املقيمو  الفلســـــــــــ ئة مل جمموش ال املا  13ا  ـــــــــــ
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ــ  ال  كان  حبوزام ال عام   هذه ال  درم مل ا ق ال   “حالة االات ل ا ا ”. ووجو   1967األرايــــ
أي تعحمة  ـــيا ـــ  ملموم وتفت  جماال  للعقاب اجلماع  هو أ ـــا االنتفايـــة ا الية ال  ظقو ها الشـــحماب 

و االحت لل وأ  حا الدولتني ظوفر الفلســـــهيغ. وكان   شـــــار   ل أ  أكرب ادظد للشـــــعف ا  ـــــرائيل  ه
 السحميا الوحيد ليس فقخ لتحرظر فلسهنيل و اا أظ ا    رائيال مل التار ة ال  تواجووا.

ــمو  وا ماظة  - 9 ــة لتتثيف الدعم الدوأ للقدر  علم الصـــــ ــار فرل ملمو ـــــ ــتتشـــــ وال معر  ا ـــــ
ــية   ــرو  علم الارور املعيشـــــــــ ــرقيةل ركز احملايـــــــــ ــاش والتنمية ال القدم الشـــــــــ ــرقيةل و ا ـــــــــ ال القدم الشـــــــــ

الفلســــــــــــــهينيني للقوانني ا  ــــــــــــــرائيلـية ال  يت جمـاالت حـياامل وزاي   معـدالت الفقر والحمهـاـلة ال القـدم 
. وال الوق  الذي حبىل فيا بعض املشــاركني  ــحما تســ ة التنمية مل أجا “ا صــار ا  ــرائيل ”بســحمف  

لم لياب املدظنة ال اخلهخ ا اائية للحتومة عتس األ ر الســــــــــل  ل حت ل ا  ــــــــــرائيل ل ركز آارو  ع
أمر ”أل  النوج الســــــــــائد ظنار  ل االحت ل ا  ــــــــــرائيل  علم أنا    2016-2014الفلســــــــــهينية للفي   

وتحمين  مربرات قوظة تدعو  ل  عا   التفتة ال   ج التنمية وربها بتفاىل الفلسهينيني األكرب   .“مسلَّم با
االحت ل ا  ـرائيل . وللماتمت الدوأ  ور هام ظ ـهلت با ال تنمية القدم الشـرقية مل أجا التحرر مل  

ــار أحد املشــــــاركني  ل أ  اجملتمت الدوأ  ــا ظة وفرل العمالة للفلســــــهينيني. وأشــــ وال تعزظز الفرل االقتصــــ
اذا  ال ظنحمو  أظ ــــا  أ  ظقهت تعاونا مت   ــــرائيال و ار منتاات املســــتوتنات وظفر  عليوا جزاءاتل آ

  االعتحمار )رظخ   رائيا ال جمال حقو  ا نسا  ياه الفلسهينيني.
الفلســــــــهيغ الذي   -وبعد ول  نار امل  ر ال النُّوج القداة واجلدظد    اء اجلمو  ا  ــــــــرائيل    - 10

تال أمده بشـُ  ق ـية القدم ال السـيا  األو ـت نهاقا  للحفاج علم حا الدولتنيل حبيىل تتو  القدم 
 -الشــرقية عا ــمة لدولة فلســهني ال املســتقحما. و   ا شــار   ل أ  القدم اووس مصــور للصــراش العرة  

ا  ــــــــــــرائيل  وظنحمو   حا  حا هلا كحمند وي أولوظة ال املفاويــــــــــــات وليس كحمند أاة. وع و  علم ول ل 
لســــــابقة لتو ا اعترباا تزال األماكل املقد ــــــة ال  ــــــميم ق ــــــية القدم  ل اليومل وقد فشــــــل  النُّوج ا ال

مسـُلة هامشـية. وابملثال فمعاظة كلينتو  ال  اقيح   قامة أحياء ظوو ظة د  السـيا   ا  ـرائيلية وأحياء 
عربية د  السـيا   الفلسـهينية ي تتل قابلة للتهحميق بسـحمف التصـميم اجلوراال للمدظنة والنزاعات ال ددظد 

. وكا تســــــــــــوظة لق ــــــــــــية القدم ظنحمو  النار  ليوا فقخ ال  ــــــــــــيا   تار األحياء اليوو ظة واألحياء العربية
التفاو  برمتال وليس علم أ ام  ج جمزأ. بيد أ  الفشا ال تسوظة ويت القدم  يوا ا أتجيج اليُم 

   يما ال  فور الشحماب الفلسهينيني. والعنفل ال
لشــــــــــعب الفلســــــــــطيين حلقوقه رئيس اللجنة املعنية مبمارســــــــــة اوال امل حاات اخلتاميةل قال   - 11
ــي ، غري ــفري فودي ســــ ــرف، الســــ ــاركني ياه الق ــــــــية   القابلة للتصــــ    املناقشــــــــات أ ورت التزام املشــــــ

الفلســـــهينية. وعلم وجا اخلصـــــولل كا  اجملتمت املدين الســـــنواأ ممث   جيدا  ال هذا امل  ر. و عا املمثلني 
  ركتوم ال املستقحما. ل ا صول علم اعتما  مل اللانة مل أجا موا لة مشا

ل   ــــــــوام املراقب الدائم لدولة فلســــــطني لد  األمم املتحدة، الســــــفري رايض منصــــــوروأقر   - 12
عاما  املايية وجبوو  املشاركني  عيا   ل  براز كفاىل الفلسهينيني   40السنوال ال رجم ة اللانة ا ل الــــــــــــ  

ر  الفلســهينية احملتلة أ ــحمح  أ ــوأ حاال  مما وعزموم علم   اء االحت ل ا  ــرائيل . وأشــار  ل أ  األ
يـــــاقوا ورعا ابلوعو  الفارلة   عاما  عندما بدأت املفاويـــــاتل وقال    الفلســـــهينيني  23كان  عليا قحما  

. و عا جملس  األمل  ل ويـت حد ل حت ل لة “توية السـرعة”مل جانف اجملتمت الدوأ وظتهلعو   ل  
  ابالنه  . لفرنسيةالقانوين والسماىل للمحما ر  ا



114/164 

 19-18340 (A) 

 

مدير ديوان وزارة فارجية السـنغال وشـؤون السـنغاليني يف اخلارج، سـعادة السـيد كويل وتوجَّا   - 13
ابلشـتر  ل اجلوات املنامة و ل املشـاركني مل اجملتمت املدينل وأشـار  ل أ  هذا امل  ر الدوأ هو سـي ،  

ــية القدم ال حا الصــــــــــراش األول مل نوعا ال أفرظقيا. وأيــــــــــار أ  امل  ر بنير   الهابت الحمالال األمهية لق ــــــــ
ــرائيل  ــا  جبو   العرو  والشـــــوا اتل ف ـــــ   عما ت ها مل مناقشـــــات قدم   -  ا  ـــ الفلســـــهيغ. وأشـــ

ــية القدم. وجد  التُكيد علم  عم بلده التاما للشـــــعف  ــوظة ق ـــ مقيحات عملية   اء االحت ل وتســـ
و عا جملس األمل  ل اختاو   “العا لة”الدفاش عل الق ــية الفلســهينية  الفلســهيغل مث  عا  يت الدول  ل  

  جراءات   اء االحت ل و )حة  قامة  ولة فلسهينية مستقلة.
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 املرفق الثان
 قائمة املشاركني    

 
 املتكلمون  

 ع و جلنة ح  الشيخ جراىل السيد نحميا التر 
 القدم 

 زميلة ال جمال السيا ات  السيد  نور عرفة
 الشحمتة  شحمتة السيا ات الفلسهينية 
 القدم 

 الرئيس املشارك السيد لةشو  اب تل
 املحما رات ا قليمية اخل قة بني   رائيا وفلسهني 
 القدم 

 أ تاو التارظخ السيد اببتر  ظوب
 ع و رابهة الت امل السنوالية الفلسهينية 
  اكار 

 منسقة العنصر الدوأ برول هيوينزالسيد  
 فلسهني -اجمللس النروح  ل رجئني  
 القدم 

 مستشار  قانونية ال مفاويات الس م السيد  هحمة ا سيغ
 م  سة املستقحما 
 رام هللا 

 كحمة مو ف  الش و  السيا ية  السيد  ظتيوابس جو 
 مفويية االدا  األفرظق   
 أ ظس أاباب 
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 رئيس جملس أمناء مركز الس م والتعاو  الدوأ  السيد رام  نصر هللا
 القدم 

 مدظرل   ار  نام ر م اخلرائخ ونام املعلومات اجلورافية السيد اليا تفتا 
  عية الدرا ات العربية  
 القدم 

 لوحد  ش و  القدم  تتف الرجم ة الفلسهينيةالرئيس السابق  السيد أود روظدي
 رام هللا 

 رام وم  س منامة القدم الدنيوظة السيد  انيال  يدما 
 تا أبيف 

 كحمة  اهه  املناتق ا  رظة السيد  لحمىن شاهني
 برلمج األمم املتحد  للمستوتنات الحمشرظة  موئا األمم املتحد (  
 رام هللا 

فا       الســـــــــــــيد  كا رظل  ـــــــــــــيســـــــــــــيا
 ميو نربغ

 احمة  ا تشارظة ال جمال العدالة االنتقاليةا راير  

 لئحمة الرئيس املعنية ابلس مل مركز الدرا ات اال ياتياية توظلة األجا  
 معود شوما وع و  جملس   ار   
 روتر ام 
  
 وفد اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف  

 املمثا الدائم للسنوال لد  األمم املتحد   عا   السيد فو ظا  ي 
 اللانة رئيس 

 املمثا الدائم ألفوانستا  لد  األمم املتحد   عا   السيد رمو   يقا

 رئيس اللانة   لئف 
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 املمثا الدائم لناميحميا لد  األمم املتحد   عا   السيد وظلفرظد  .  افوال

 لئف رئيس اللانة 

 املراقف الدائم لدولة فلسهني لد  األمم املتحد   عا   السيد راي  منصور
  
 ممثل األمني العام  

 املمثا اخلال لتمني العام السيد رمد بل محمام
 ومنهقة الساحا متتف األمم املتحد  لورب أفرظقيارئيس  
  
 احلكومات  

 السيد عل  بوقوال املستشار األول اجلزائر
 ال  اكار السفار  

 السيد ل  هامربوكل املتلف بش و  التعاو  بلايتا
 ال  اكار السفار  

 السيد أميدو كوليحماأل املستشار الثاين بوركينا فا و
 ال  اكار السفار  

  عا   السيد جا  كيول السفة التامةو 
 ال  اكار السفار  

 السيد  فاتمة هي نة هاندمل السترتة األول كابو فة ي
 ال  اكار السفار  

 السيد   ىل رمو  عثما ل القنصا تشا 
 ال  اكار السفار  

  عا   السيد جا   جانالل السفة  الصني
 السيد زظوا  كاول امللحق 
 ال  اكار السفار  
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  عا   السيد تياة   وار  كا ارايتل السفة  كوت  ظفوار 
 السفار  ال  اكار 

 السيد فرانسوا زافييا زاابالل املستشار 
 الحمعثة الدائمة لد  األمم املتحد  
 نيوظورك 

 اورا  ب. ليو  كروز عا   السيد  كواب
 السفة لد  السنوال 

  عا   السيد مصهفم رمو  القوينل السفة مصر
 السيد  م  كيش ل السترتة  الثالثة 
 السيد هيثم العشماويل السترتة الثالىل 
 السفار  ال  اكار 

 السيد  فينةاندا نزانال ندونال أبيو ل لئحمة القنصا لينيا اال توائية
 السفار  ال  اكار 

 السيد   وال بيال املستشار  الثانية/املو فة الصحفية فرنسا
 السيد  أورظل  كارلوتل امللحقة الصحفية 
 السيد روما  لارول متدرب  اال  ال معود الدرا ات السيا ية 
 السفار  ال  اكار 

 ابلنيابةالسيد  نداي أليما  يسايل القائم ابألعمال  لامحميا
 السفار  ال  اكار 

 السيد مينتاه أليمانالل السترتة األول لال
 السفار  ال  اكار 

 السيد مانوظا كورظيال القنصا بيساو -لينيا 
 السفار  ال  اكار 



119/164 

 19-18340 (A) 

 

 السيد ت. اب تارا ل السترتة األول اهلند
 السفار  ال  اكار 

  عا   السيد رمد أنشور  ندونيسيا
 املمثا الدائم لد  األمم املتحد لئف  
 نيوظورك 

  عا   السيد منصور اب ةا ل السفة 
 السيد نور الدظل بوظت ل املستشار 
 السفار  ال  اكار 

  عا   السيد عني هللا لاشواال  ظرا 
 السفار  ال  اكار 

 السيد رمد القها ل السترتة الثالىل التوظ 
 السفار  ال  اكار 

 السيد فيليف ر. جونسو ل السترتة الثاين/لئف القنصا ليرباي
 السفار  ال  اكار 

  عا   السيد حسل الصوةل السفة ليحميا
 السفار  ال  اكار 

  عا   السيد رظتشار  أولس  ابراظنال السفة مدلشقر
 السفار  ال  اكار 

  عا   السيد  شارظنا عحمد هللال السفة  ماليزاي
 السيد روز  رمد  ظسال السترتة الثاين 
 السيد أما و ابمحما وظل ل ميجم درظري/ميجم شفوي 
 السفار  ال  اكار 

 السيد رمد ابتيا  ايرال القائم ابألعمال ابلنيابة ماأ
 السفار  ال  اكار 
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  عا   السيد شي نا نيغ موالي زظلل السفة مورظتانيا
  اكارالسفار  ال  

  عا   السيد تالف بررا  ل السفة املورب
 السيد موالي عحمد اهلا ي القامس ل الوزظر املستشار 
 السيد الواأ الوي ينل املستشار 
 السفار  ال  اكار 

  عا   السيد  تشيوا ترو ي أمولونوول السفة  لميحميا
 السفار  ال  اكار 

 السفة عا   السيد حسا  كونول  النيار
 السيد آ ا مو مل السترتة األول 
 السفار  ال  اكار 

  عا   السيد رمد اجلزم ل السفة عما 
 السفار  ال  اكار 

 السيد ج واو مانسو برِّتول لئف رئيس الحمعثة الربتوال
 السفار  ال  اكار 

 السيد جا م اخلالديل السترتة الثاين قهر
 السفار  ال  اكار 

 السيد ف  اة كوتسورل املستشار االدا  الرو  
 السفار  ال  اكار 

 السيد عحمد الرول رمد العتي ل القائم ابألعمال ابلنيابة اململتة العربية السعو ظة
 السيد ماجد ييف هللا العتي ل املستشار 
 السفار  ال  اكار 

 السيد منتور ندايي السنوال
 اخلارجية وش و  السنواليني ال اخلارسوزظر  
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  عا   السيد فو ظا  ي ل املمثا الدائم لد  األمم املتحد   
 السيد ظو ف  ايلول املستشار األول 
 الحمعثة الدائمة لد  األمم املتحد ل نيوظورك 
 وزظر اخلارجية وش و  السنواليني ال اخلارس 
 أوروابالسيد شيخ كامارال رئيس متتف  
 السيد ابابكر خبور 
  عا   السيد كوأ  ي ل السفة 
  عا   السيد  براهيما اخلليا  ي ل السفة 
  عا   السيد شرظف عمر  ايلغل السفة 
  عا   السيد  يدوظو نورو ابل السفة 
  عا   السيد أليو   ايينل السفة 
 السيد مو م ندوي 
 السيد مام  عمر  ياو 
 السيد حسا   ولو 
 السيد روة هللا اب فاي 
 السيد مام  لورل  لوظ  
 السيد أما و تيداي  لا ظو 
 السيد اباب لورا  ي  
 السيد اتار  ا ظو 
 السيد اببا  امحما  ي  
 السيد ماما و مصهفم لوم 
 السيد راهنول  ايندي 
 السيد حسا   ظوم 

 متوليس  شيلواب ل السفة عا   السيد أبيا  جنوب أفرظقيا
 السفار  ال  اكار 

  عا   السيد عا ل ظو ف ابنقال السفة السو ا 
 السيد الراظل  املوديل لئف رئيس الحمعثة 
 السفار  ال  اكار 

 السيد   و ل العاينل القائمة ابألعمال ابلنيابة  ورظة
 السفار  ال  اكار  
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 الدنقزأل السفة عا   السيد   تندر  تونس
 السيد نزار فيتوريل السترتة األول 
 السفار  ال  اكار 

  عا   السيد  نيلوو   ر ِّم آريل السفة تركيا
 السيد بر)  مانتيتش ل السترتة الثاين 
 السفار  ال  اكار 

  عا   السيد أولتسندر أوفشارورل السفة أوكرانيا
 السفار  ال  اكار 

 السيد عل  املرزو ل رئيس الوفد ا مارات العربية املتحد 
 السيد اتار  ظوبل ع و ال الوفد 
 السفار  ال  اكار 

  عا   السيد ترو ي  تيفنسلل السفة زمحمابوي
 السيد لوي تشيتيمال املستشار 
 السفار  ال  اكار 
  
 للمشـــاركة بصـــفة مراقب يف دورات وأعمال اجلمعية العامة وال  لديهاالدول غري األعضـــاء ال  تلق  دعوة دائمة    

 بعثات مراقبة دائمة يف املقر

 القس  يحما تيانو  الل القائم ابألعمال ابلنيابة التر   الر وأ

  اكار 

 معاأ السيد راي  املالت ل وزظر اخلارجيةل رام هللا  ولة فلسهني

 املراقف الدائم لد  األمم املتحد ل نيوظورك عا   السيد راي  منصورل  

  عا   السيد  فوت  براليىلل السفة 

  عا   السيد ماز  شاميةل مدظر آ يا وأفرظقيا 

 السيد ماجد ابميال املستشار 

 السيد أنس عحمد الرحيمل السترتة األول 

 السيد رمد قدظ ل السترتة األول 



123/164 

 19-18340 (A) 

 

 السترتة األولالسيد رمد قدظ ل  

 السيد   عاء نوفال امللحقة 

 السفار  ال  اكار 
  
 املنظمات احلكومية الدولية  

  عا   السيد  عائشة العرابة عحمد هللال املفوية املعنية ابلش و  السيا ية مفويية االدا  األفرظق 

  عا   السيد   ىل م. وا ل املساعد التقغ 

 كحمة مو ف  الش و  السيا يةالسيد  ظتوبيا  جو ل   
 أاباب أ ظس 

  عا   السيد  عيد أبو عل ل األمني العام املساعد جامعة الدول العربية

 رئيس قهاش األراي  الفلسهينية واألراي  العربية احملتلة 

  ا أبو مسر  السيد  

 بش و  فلسهني  املساعد املعغ عا   السيد مسة بترل األمني العام  منامة التعاو  ا   م  

 السيد شاهر عواو هل الوزظر املستشار  

 لئف املراقف الدائمل نيوظورك 
  
 أجهزة األمم املتحدة ووكاالهتا وهيئاهتا  

 السيد أندراي أوريل املمثا ا قليم  مفويية حقو  ا نسا 

 السيد  مينيا ابرول مو فة وتنية لش و  ا ع م مركز األمم املتحد  لإلع مل  اكار 

 السيد  مام  ندظ   ظو  

 مارظو  بيتشيو السيد  

  أفرظقيـــــا  متتـــــف األمم املتحـــــد  لورب 
  اكار ومنهقة الساحا 

 السيد رمد بل محمامل املمثا اخلال ورئيس املتتف 
 السيد  فاملا) ليما ل مساعد  املمثا اخلال لتمني العام 

  
 منظمات اجملتمع املدن  

ال   اجلمعـية الثقـافـية للنوو  ابـلذات
 اجملالني التعليم  واالجتماع 

 السيد ظو ف اب ةو  ايلو

   اكار
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 هللا  ظوبل اليفة ا ميدظةالشيخ ا ا  عحمد  األودظة 

 السيد ا اس أود ابرو  ظوبل املس ول عل الحمعثة  روفس 
 السيد أما و ححميف  ظوبل ميجم 

رابهــة الصــــــــــــــــداقــة والت ــــــــــــــــامل بني 
 الشعحمني السنواأ والتوة

  اكار

 السيد  او ا فاي
 رئيس جلنة األعمال الت امنية

ــنوــــال  رابهــــة ت ميــــذ وت ب الســــــــــــ
 املسلمني
  اكار

 السيد عحمد الرول  ال اب
 رئيس الرابهة/ القسم اجلامع  ال  اكار(

 السيد مار يا اباازيل الرئيس رابهة املساعد  املتحما لة

   اكار
 السيد  مارايما ندايي    رابهة املرأ  وا   م والتنمية 

   اكار
الرابهـــــة الوتنيـــــة حملو األميـــــة وتعليم 

 التحمار
  اكار

 السيد عثما   اي هيو 
 املس ول عل الر د والتقييم واللوجستيات

ــاو   ــىل والتعـ ــة للحمحـ ــة األفرظقيـ املنامـ
 النوو  ابلتنمية احمللية مل أجا
  اكار

 السيد  احما مو م  احميل ل الرئيس
 السيد  يغ  يسا

 السيد  هنرظي  فاي
 السيد ماما و  اينج بي 

 املتقاعدظلرابهة ش و  
  اكار

 السيد  اليف فالل مستشار 

 رابهة اهلد 
  اكار

 السيد   الل  روظول أ تاو 
 السيد   فاء كمال
 السيد  مسة  جابر
 السيد  أما لزظا
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ــرا   ــة  ظـ ــوـــورظـــــ ــمـ ــاال جلـ ــقـــــ ــثـ ــز الـ ــركـ املـ
 ا   مية 

 السيد بوبتر فالل املس ول ا  اري
 الثقاال ا ظراينالسيد شرظف حسل عصم ل مدظر املركز 

ــاأ  ــا ال جمـ ــدرا ـــــــــــــــــات العليـ مركز الـ
 الدفاش واألمل

  اكار

 السيد ابابكار ييورل مدظر الحمحوا واملنشورات

 ل ي شالوم
  اكار

 السيد اببتر  ني

  عية الت امل السنوالية الفلسهينية
  اكار

 السيد محمو ي ما اييل املنسق
 السيد رئيف أ د
 السيد  ماري أ د
 السيد لاالي  ايو

 السيد  فاتو اب  ظوب
 السيد  ايلو  ظوب

 السنوالية -اللانة الفلسهينية 
  اكار

 السيد شرظف محمالو
 السيد  أرول محمالو
 السيد أما و أ

 السيد أبو  اينج 
 السيد رمد فال

 السيد شرظف أاب بتر محمالو
 السيد أرفانال كني

 تائفة مرظد
  اكار

 السيد عحمد القا ر امحماك  
 السيد مور)ال بو و

 السيد ابب حسل  ظور
 السيد  رنج مور)ال  ي 

  عا   السيد أودو تيداي  ها ل السفة األ ر  العمرظة
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 املنتد  االجتماع  السنواأ
  اكار

 السيد ماما و ييورل املنسق

 مدظر اجلمعيةالسيد رمد ابرو    ل  و ام ا تحقا  الصليف التحمة 

ــدعــم  ــا والـــــ فــرظــق الــحمــحـــــــىل والــعــمـــــ
 األ ا   مل أجا التنمية

  اكار

 السيد  ائر  ظوب 

 السيد شيخ رمد كانسو امل  سة ا   مية االجتماعية

 املعود األفرظق  ل  ياتيايات
  اكار

 السيد ا اس آبو
 السيد  مر  وظل اليل ع و منتسف

 معاو  ال   ار  الهاقةالسيد أودو وال ل أ تاول احمة 
 السيد  تني لفيماتول رامية

مركز األحبـاا للـتارظخ والفنو  والثقـافـة  
 ا   مية 

 الدكتور االد  ظرظلل املدظر العام
 السيد  اظتو عمرو  محمالول مساعد تنفيذي

 اجلماعة ال ظنية
  اكار

 السيد شيخ جربظا  ظوب
 السيد مام  ايل  ظوب

  امفالسيد ماما و ابرا 
 السيد  براهيما  امف

 السيد أليو   ياو

 الرابهة الداقراتية 
  اكار

 السيد عثما  اب اي ل األمني الوتغ املس ول عل االنت اابت 
 السيد  مام   اي  ي 

 رابهة أئمة السنوال
  اكار

 السيد  مساعي  ندايي

 رابهة العاي ا   م 
  اكار

 السيد  مساعي    ل املدظر العام 
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 مدظنا ابظ  نيام
 كواالك
 بيتني

 السيد  براهيما رمد مُمو  نيام
 زعيم  ظغل ع و ال اجمللس االقتصا ي واالجتماع  والحميئ  

 السيد عثما  نداييل أ تاو

 الرهحمانية املارونية
  عية نوتر  ام اللحمنانية

  اكار

 الحمعثة اللحمنانيةاألب بسام عيدل رئيس 

 الفنو  األفرظقية
  اكار

 السيد ابب اب ارا  ي ل املنتج

 السيد عحمد العزظز كي  السنوال
 السيد اا م  ي  
 السيد اببتر  امف 
 السيد تةنو كا 

 تيةنو أما و اب اليفة 
 ابمحميلور
  اكار

 السيد تيةنو أما و ابل اليفة ابمحميلور 
 السيد  براهيما محمينو ل املدظر التنفيذيل فوزي وال اييت

 السيد ماما و نيا ل مدظر مشروشل فوزي وال اييت
 السيد  او ا  ال

 السيد  يدو نداييل مساعد اخلليفة
 السيد رها   ايل مساعد اخلليفة

 ادا  الشحماب ا   م 
  اكار

 السيد شيخ أود   م  ظينالل الرئيس

 الوحد  الفلسهينية
  اكار

 السيد أبو  ظوب

  
 وسائط اإلعالم  

Afrique 7  السيد أما و  حمار ابل  حف 

  نيل مصور  نو  السيد   اكار
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 السيد عحمد اللهيف أة القا مل  حف  وكالة األنحماء املوربية 

 السيد حسل عوراشل  حف   اكار

 السيد رمد نصةيل  حف  

 كامال  حف   فاتوالسيد  Allo Dakarجملة 

 السيد  ألر  يووولدل  حفية أل ولو

 لوظ ل مصور حسلالسيد  

 السيد نواظل ييورل  حف  وكالة األنحماء األورظة

 السيد   وار  توريل وكيا  ع لت 

ال  حفية السيد    بل   اي ِّ

Control Info  امف اتارل  حف السيد  

 السيد رمد نداييل  حف  Dakar Expressجرظد  

 هللا نداييل مصور عحمدالسيد  Diaspora magazineجملة 

 السيد كتيم تورايل  حف  Freedom newspaperجرظد  

 السيد بندا نيانالل  حف  Foulbé FM 102.6 واعة 

 Le Lendemainجـــــــــــــــــرظـــــــــــــــــد  
  ا لتيونية(

 تورظال  حف السيد أما و 

   اكار

Media 7  السيد مصهفم  ول  حف 

 نداييل  حف  اليو السيد  Ngaye FM واعة 

Nouvelle économie de la vallée  السيد رمد بلمةل  حف 

 السيد رمد لايل  حف  

 السيد  براهيما  اينالل  حف  
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ــة  ــدا  األـفرـظـقيـــــ ــاء اـلحـملـــــ ــة أـنحمـــــ ــالـــــ وكـــــ
PANAPRESS 

 السيد  أكو وا كحمِّول ل  حفية

 السيد عحمدو تيامل  حف  Convergence FM واعة 

 السيد كِّمو  افيال  حف  FM Sénégal واعة 

 السيد ابب لوظ ل  حف  Info 24 حيفة 

 املنسقالسيد رمدو عحمد هللا ابرول  شحمتة الصحفيني لإلع م الدظغ

 السيد  ماكيغ برظسل  حفية وكالة روظيز

RFM  السيد مانيا تورظال مندوب  حف 

ــنوالية/  هيئة ا واعة والتلفزظو  الســـــــــــ
 ا واعة السنوالية

 السيد مو م ابل مصور

 السيد أو ينو  نيا    

 السيد جا  اببتيس   انيال  حف  

 السيد أومو ب  ِّه 

 السيد مام مارتنيل  حف  Sen Info واعة 

 السيد هابسا  ليما  وا ل  حف  Sud FM واعة 

 السيد عثما  نداييل رئيس التحرظر Sunn Newsجرظد  

 السيد أرول نيانالل  حف  Teranga FM واعة 

 السيد عمر كةل  حف  WALFADJIRI TVتلفزظو  

 السيد اباب ماماندو فايل مصور WALF TVتلفزظو  

 السيد  ِّ  ندونالل  حف  
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 الضيوف اخلاصون  

املمثلو  الدائمو  الســـابقو  للســـنوال 
 لد  األمم املتحد 

  عا   السيد  عحمسة كلو   ايلو

  عا   السيد كِّحما بةا   يسيا

االدا   جلنة الشــ و  اخلارجية وشــ و 
 األفرظق  والسنواليني ال اخلارس

 السيد جربظا وور

 السيد محمينال الم

 السيد  مارايما  ايلو

 السيد أوليما) ماين

 السيد ما يت لوظل فال

  
 الضيوف العامون  

 كلية القلف املقدم السيد جوزظف لا تو  أبيتي 

  اكار 

 مدظر وكالة االتصاالت آنج ابمحموك  - السيد  ماري

  السيد  براهيما ابرو

  السيد  ظوم  ايمار

  السيد اباب  ظوم

 الدبلوما ية الثقافية املو يقية فرقةقائد  لاث  فالو فوهرالسيد 

 االتصاالت وا ع م مو فة السيد   اندرظل موظلةظزا

 تالف السيد عمر ندايي

 ال الع قات الدولية واجلورافيا السيا ية أ تاو ابحىل السيد  ام  الل جامعة الشيخ أنتا  ظوب

 معود حقو  ا نسا  والس م 

 السيد  ارظا أوابما برِّفو  ل املدظر التنفيذي 

 السيد  آل ماري  اينج  

 السيد عحمد هللا فالل تالف 

 السيد  براهيما فايل تالف 

 السيد  براهيما لوي 
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 السيد كني  حنو  

 السيد مصهفم كي  

  يدل رمد األمني السيد  

  ند   در السيد

  حف   السيد ويدو  النا

  أوما   ِّ  السيد

 السيد رمد  مساعيلور جامعة ايفوز  ليم

 السيد ظورو  ظوما اب 
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 موجز تنفيذي  

مل أجا   2017 وز/ظوليا    22و   21عقد امل  ر الدوأ املعغ بق ـــــــية القدم ال ابكو ظوم    
معلومــات عل ا ــالــة الراهنــة ال املــدظنــة واألفتــار املتعلقــة بتيفيــة قيــام اجملتمت الــدوأ بتقــد   عم تقــد  

 ــــيا ــــ  واجتماع  اقتصــــا ي ملموم لســــتا ا الفلســــهينيني. وقد ألق  التهورات الدرامية علم األر  
 يا املساد األقصم.با هلا علم امل  ر. و در بيا  عل اجلوتني املنامتني للم  ر بشُ   ل     رائ

ــرائيلية تنهوي علم اهر   ــلهات ا  ـ وأ ناء امل  رل لوحت أ  عمليات ا ل   ال  تقوم هبا السـ
 شـــعال مواجوة  ظنية مت تصـــاعد حد  التوتر ال القدم  ل مســـتوايت ي ظســـحمق هلا مثيال وال  ا تهرر 

ملدظنة. وادر اهخ   ـــــرائيا الرامية اخلهاب العام وا نتار الســـــافر لتوا ـــــر ال  تربخ الهرر اآلار اب
لعزل الســــــتا  الفلســــــهينيني ال القدم الشــــــرقية وختفيض عد هم كنســــــحمة مل اجملموشل وكذل  أنشــــــهتوا 
اال ــتيهانية وممار ــااا التمييزظةل  ل توية تابت املدظنة وتتوظنوا الســتاين. وتتعر  النســاء الفلســهينيات 

 ا  رائيل  واهلياكا الذكورظة املتعسفة. لتو  بشتا االل حيىل ظواجول التمييز

وقد و ـــف   ـــيا ـــة   ـــرائيا ال القدم الشـــرقية   ا  ـــيا ـــة تقوم علم ا مهالل ومنت التنميةل  
واالندماس مت   ــــــــرائيا وتهوظرها بزرش املســــــــتوتنني فيوال مما أ    ل التوميو االقتصــــــــا ي واالجتماع  

كحمة  لتوفة الدعم اخلارج  لفلســهيني  القدمل ف ــ  عل   للفلســهينيني. ومت ول ل ما زال  هناك فرل
توفة فرل ا ـــــتثمارظة يارظة جمدظة تســـــعم املصـــــارر الفلســـــهينية  ل ا ـــــتو هلا بهر  ا قة. وظنحمو  أال 
ظقتصر تركيز و ائا ا ع م العربية علم السلحميات با ظنحمو  هلا أظ ا أ  تركز علم الفرلل حىت ال ظ  ي 

ــد امل ــتثمرظل احملتملني. وأ عرب عل اليحيف  ي  عم للقدم ظقدما املا و  العرب الذظل ول   ل  ــــــ ســــــ
ظو و  أال ظنار  ليوم ابعتحمارهم م ظدظل لفصـيا فلسـهيغ بعينا ومل مث  امو  عل  وظا مشـارظت ال لز  

 أو ال فة الوربية.

ــا  املدظنة. ومثة حاجة  ل م  ــياحة احملرك الرئيســــــ  القتصــــ ــياحية جدظد ل واعتربت الســــ نتاات  ــــ
و قامة املورجالت واملعار ل واملزظد مل الســياحة الدظنية. وتلحق األوامر الدظنية بعدم زاير  القدم ال ــرر 
ابألعمال التاارظة الفلســــــــهينية ابأل ــــــــام. وأول  اهة منامة التعاو  ا  ــــــــ م  اال ــــــــياتياية لتنمية 

فقد ااتةت القدم بو ـــفوا مدظنة منامة التعاو  اهتماما اا ـــا لقهاش الســـياحة     2013القدم لعام  
. وأشـــــــرك  اخلهة اال ـــــــياتياية املتعد   القهاعات ال  ويـــــــعتوا 2015ا  ـــــــ م  الســـــــياحية ال عام  

حتومـة  وـلة فلســــــــــــــهني بشـــــــــــــــُ  القـدم اجملتمعـات احمللـية ال مشـــــــــــــــارظت اـدر  ل ا فـاج علم الوجو  
الت هيخ ا  ـري والدعم القانوين للسـتا ل بيد أ ا دتاس الفلسـهيغ وتوفة ادمات ا  ـتا  والتعليم و 

ــتودر ا ـــــياتياية األمم املتحد  اجلدظد  للعما املشـــــيك مل أجا القدمل  ــتســـ  ل  عم مل املا ني. و ـــ
ــيا ـــــــية وحقو  ا نســـــــا  والعما ا نســـــــاين  ال  تربخ بني أعمال األمم املتحد  ال جماالت الشـــــــ و  الســـــ

تمعات احمللية ال ــــــــعيفة ملســــــــاعد  الفلســــــــهينيني ال القدم الشــــــــرقية علم االحتفاج والتنميةل الفئات واجمل
 هبوظتوم الفلسهينية.

ومثـة حـاجـة  ل ـبذل املزـظد مل اجلوو  ملـعاجلـة تحـماظل املوـارات وتـفاوت املوـارات بني اجلنســــــــــــــني ال  
ــرقي ــهينيني ال القدم الشـــ ــروري بناء قدرات احملامني الفلســـ ــحماب. ومل ال ـــ ــا  الشـــ ــاعدام علم أو ـــ ة ملســـ

ددي القيو  ا  ــــرائيلية. واتل للفلســــهينيني وحلفائوم أظ ــــا أ  ظســــت دموا القانو  الدوأ للتو ــــا  ل 
حا لق ــــية فلســــهنيل  ا ال ول  ويــــت القدمل بهلف فتو  مل رتمة العدل الدولية بشــــُ  ا ــــتمرار 

امة   اء االحت ل ال  تار قرار شـــــــــــرعية االحت لل وظنحمو  أ  ظحمحثوا ا ـــــــــــتصـــــــــــدار قرار مل اجلمعية الع
  ”االدا  مل أجا الس م“.
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 مقدمة  - أوال   
نام امل  ر الدوأ املعغ بق ــــــية القدم د  رعاظة اللانة املعنية  مار ــــــة الشــــــعف الفلســــــهيغ  - 1

 20/ 71 قوقا لة القابلة للتصــــــــــــرر ومنامة التعاو  ا  ــــــــــــ م ل وفقا ألحتام قراري اجلمعية العامة  
ــد ال ابكـو ـظوـم  71/21 و ــا  21و  20ل وعـقـــــ ــوش امـل  ـر هـو 2017 ـوز/ـظوـليـــــ ــا  ـمويــــــــــــ . وكـــــ
 .“واجملتمت الدوأ  توفة الدعم السيا   واالقتصا ي القدم”
ــة اتامية. وكان  موايــــــــيت  - 2 ــة افتتاحيةل و  ا جلســــــــات عامة وجلســــــ وأتلف امل  ر مل جلســــــ

 .“ااوس التعاظو التار ية واملعا ر ”و  “ويت القدم اليوم”اجللسات العامة ه  
وشــــــــارك ال امل  ر ممثلو مثا  و   ني  ولة ع ــــــــوا و ولتا  مل لة الدول األع ــــــــاء هلما  ــــــــفة  - 3

ــات مل مراقـــفل و  ا منامـــ  ــاين منامـ ــد ل ومثـ ــة لتمم املتحـ ــات )بعـ ــةل و س هيئـ ــة  وليـ ات حتوميـ
 منامة  ع مية  انار املرفق الثالىل(. 29منامات اجملتمت املدين. واعتمدت 

وأتلف وفــد اللانــة مل رافــائيــا  ارظو رامةظز كــارظنول املمثــا الــدائم جلموورظــة فنزوظ  الحموليفــارظــة  - 4
ــورل املراقف الدائم لدولة فلســــــــهني لد    لد  األمم املتحد  ورئيس وفد اللانة لد  امل  رل وراي  منصــــــ

 األمم املتحد . 
وال  اظة امل  رل أ ـــــــدرت اجلوتا  املنامتا ل ومها اللانة املعنية  مار ـــــــة الشـــــــعف الفلســـــــهيغ  - 5

قصــــم  انار املرفق  قوقا لة القابلة للتصــــرر ومنامة امل  ر ا  ــــ م ل بيال بشــــُ   ل   املســــاد األ
األول(. واتل االت ش علم موجز الرئيس عل نتائج امل  ر  انار املرفق الثاين( ال املوقت الشـــحمت  لشـــعحمة 

اـلذظل ـقدموا نســــــــــــــ ـة للتوزظت حقو  الفلســــــــــــــهينيني ابألمـاـنة العـامـةل وكـذـل  األورا  التـاملـة للمتتلمني  
 (. /www.un.org/unispal/events/international-conferences  انار

  
 اجللسة االفتتاحية  - اثنيا   

ترأم اجللســـــــــــــــة االفتتـاحيـة املمثـا الـدائم جلموورظـة فنزوظ  الحموليفـارظـة لـد  األمم املتحـد  ورئيس  - 6
 اللانة. وفد
وتتلم الســـــــــفة شـــــــــاهني أبدوالظيفل الســـــــــفة املتاول ال وزار  اارجية أوربياا ل اب ـــــــــم الحملد  - 7

امل ــيفل فُشــار  ل  عم بلده الثاب  للشــعف الفلســهيغ. وو ــف ق ــية القدم   ا أحد أهم جوانف 
ــرائيل النزاش   ــهيغ  ا  ــ الدولية   و   كان  أكثرها تعقيدا وأكد أ  حلوا حف أ  ظتو  رور اجلوو   الفلســ

املنهقة. وال هذا الصـد ل  عا  ل ويـت جدظد للمدظنة حعلوا عا ـمة لدولة ال   قامة  ـ م عا ل و ائم  
 .1967فلسهني يمل حدو  عام 

وشـــد  علم األمهية اخلا ـــة للحرم القد ـــ  الشـــرظف/جحما اهليتا ال هذا الســـيا ل و عا اجملتمت  - 8
ــاظة الذي ت ـــــــهلت با األر  ل الدوأ  ل  ظ ء اهتمام اال هلذا   ــا تا بدور الو ـــــ املوقت. وال معر   شـــــ

شــد  علم يــرور  أاذ آراء الفلســهينيني الذظل ظعيشــو  ال القدم الشــرقية بعني االعتحمار. و عا أظ ــا  ل 
ا ــــتئنار املفاويــــات علم وجا الســــرعة وأعرب عل أتظيد بلده للاوو  ال  تحمذهلا األمم املتحد  ومنامة 

   م   عما لتحقيق اهلدر املتمثا ال  قامة  ولتني تعيشا  جنحما  ل جنف ال   م وأمل.امل  ر ا 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/20
https://undocs.org/ar/A/RES/71/20
https://undocs.org/ar/A/RES/71/21
https://undocs.org/ar/A/RES/71/21
http://www.un.org/unispal/events/international-conferences/
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وأشــار مةو ــ ر ظنتشــال األمني العام املســاعد للشــ و  الســيا ــية ال األمم املتحد ل الذي كا   - 9
العربية ال   -عاما علم اندالش ا رب ا  ــــرائيلية    50شــــود مرور    2017اثا األمني العامل  ل أ  عام  

ــرقية. وال تزال 1967عام   ــهينيةل  ا فيوا القدم الشـ ــ  الفلسـ ــرائيا لترايـ ــفرت عل احت ل   ـ ل ال  أ ـ
عملية السـ م متوقفةل وتتوا ـا االياهات السـلحمية ال  اد  ا ا القائم علم وجو   ولتني. وظزظد تو ـيت 

قهاش لز  اهلو  بني الفلسـهينيني وا  ـرائيليني املسـتوتنات لة الشـرعية وا ـتمرار العنف وتدهور ا الة ال  
اتســــاعال وظعمق انعدام الثقة واليُم. و يــــافة  ل ول ل فف   ا اعتما  زهاء نصــــف الفلســــهينيني علم 
املســــاعدات ا نســــانية وما ظواجوا االقتصــــا  الفلســــهيغ مل قيو  مســــتمر  وتراجت ال النمول ال  ــــحميا  ل 

  نتار تتاليف االحت ل.
وكمـا اثبر األمني الـعام علم القولل ـف     ـاء االحت ل ودقيق حـا اـلدولتني عل ترظق التـفاو   - 10

هو الســحميا الوحيد  ر ــاء أ ــس  ــ م  ائم ظتي  لت  الشــعحمني العيو ال أمل ودقيق تهلعااما الوتنية 
ظعد هناك جمال املشــــــروعة و عمال حقو  الشــــــعف الفلســــــهيغ لة القابلة للتصــــــرر. وشــــــد  علم أنا ي  

للاوء  ل العنف مل أي نوش حبثـا عل حـا للنزاش وقـال    الوقـ  قـد حـا   ـامـا لتويئـة الارور ال زمـة 
للعو    ل املفاويـات املحماشـر  مل أجا حا  يت مسـائا الويـت النوائ ل  ا ال ول  ق ـية القدمل بناء  

ـــلةل واالتـفاـقات املشــــــــــــــيكـ  ةل والقـانو  اـلدوأ. ورلم أ  هـذه اجلوو  علم قرارات األمم املتحـد  وات الصــــــــــــ
تتوقف ال  اظة املهار علم ا را   السيا ية للهرفنيل ف   اجملتمت الدوأ ظتحما أظ ا مس ولية عل  عم 
هذه العملية. وال تزال األمم املتحد  ملتزمة التزاما را ـــــــ ا ابلعما مت الهرفني و يت أ ـــــــحاب املصـــــــلحة 

الوـاظـة. وال الوقـ  نفســـــــــــــــال حـف علم اجملتمت الـدوأ أ  ظـدعم بنـاء الـدوـلة  املعنيني مل أجـا دقيق هـذه
 الفلسهينية وأ  ظعار  تو يت املستوتنات ا  رائيلية.

 يـــــافة  ل ول ل حف علم الشـــــركاء الدوليني أ  ظســـــاعدوا علم تذليا الصـــــعوابت االجتماعية  - 11
الفلسـهينية احملتلة ال  تار اهة التنمية املسـتدامة واالقتصـا ظة ال  تواجا أولئ  الذظل ظعيشـو  ال األر  

ــ  2030لعام   . وف ــــــــ  عل ول ل “عدم ترك أحد الف الركف”ل وايــــــــعني ال اعتحمارهم تعودهم بــــــــــــــــــــ
أظ ا مل  حا  حا منا ف لل  فات الداالية ال  تعو  الوحد  الفلسهينية وتعرقا اجلوو  الرامية  بد ال

ــعة  ل دقيق حا قائم علم التفاو .   ــار  ل أ  فرظق األمم املتحد  القهري ال امليدا  قام قحما ب ـــــــ وأشـــــــ
أشــــور بويــــت ا ــــياتياية جدظد  للعما ال القدم الشــــرقيةل تربخ بني عنا ــــر عملا ال جماالت الشــــ و  
الســــيا ــــية وحقو  ا نســــا  والعما ا نســــاين والتنميةل وقال    األمم املتحد  تتعاو  أظ ــــا مت الشــــركاء 

 توية اياه املسار السل  ال الوق  الراهل.اخلارجيني ل
وو ف رافائيا  ارظو رامةظز كارظنيول رئيس وفد اللانة لد  امل  ر   وورظة فنزوظ  الحموليفارظة(ل  - 12

القدم   ا نقهة ارتتاز النزاش ا  ــرائيل  الفلســهيغ ملا هلا مل أمهية ابلنســحمة للشــعحمنيل ف ــ  عل أمهيتوا 
ا  ايلت عاملية كرب . وأي حدا ظقت ال تل  املدظنة ال ظ  ر علم الق ــــــــــية ا  ــــــــــرائيلية ابلنســــــــــحمة لث 

ــية  الفلســـــهينية فحســـــفل با تي   أ ـــــداهنه ال  يت أ اء العاي. وظتعني علم اجملتمت الدوأ أ  ظنتزش ق ـــ
ال املنهقة القدم مل أظدي املتهرفني وأ   وهلا  ل مويـــــــوش للتعاو  لصـــــــاو  ـــــــتا ا ولصـــــــاو الســـــــ م  

واارجوا. وأحد الســـــــــــحما لتحقيق ول  هو تقد   عم ملموم للفلســـــــــــهينيني ال القدم الشـــــــــــرقية الذظل 
ظعانو  مل  مهال   ـرائيا والعزلة عل بقية ال ـفة الوربية احملتلة. و ـيحمحىل امل  ر عل  ـحما عملية اتل هبا 

ســــياحة واهلياكا األ ــــا ــــيةل وتقد  حفز التنمية املتتيفة مت  رور املدظنةل مل ا ل مشــــارظت تشــــما ال
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أمثلة عملية عل التيفية ال  اتل هبا ألع ــــاء اجملتمت الدوأ  عم هذه املحما راتل ال  ــــيما منامة امل  ر 
 ا   م  وأع اهنها.

وعقدت اللانةل ابلتعاو  مت منامة امل  ر ا  ــ م ل م  رات  ــنوظة بشــُ  ق ــية القدم منذ  - 13
ــتات الفلســـهيغ 2017م  . فف  عا2014عام   ــاء الشـ ــتدظر  مت أع ـ ل نام  اللانة اجتماش مائد  مسـ

ال ماللوال وحلقة عما ال بةوت لحمناء القدرات وات الصــــــــلة  هدار التنمية املســــــــتدامة لفائد  مو ف  
 ال نيوظورك ملد  ظومني   قر األمم املتحد   ا تومة ال  ولة فلســهنيل وعقدت م ارا منتد  األمم املتحد 

  نة علم االحت ل. 50 نا حمة مرور 
وأعرب مسة بترل األمني العام املســــــاعد ملنامة امل  ر ا  ــــــ م  املعغ بشــــــ و  فلســــــهنيل عل  - 14

قلقـا مل أ  التصــــــــــــــعـيد األاة للنزاش ال القـدم مل جـاـنف   ــــــــــــــرائـيال  ـا ال وـل  قـياموـا م ارا  ل   
ظ  ي  ال  ل تفاقم الويـــت و كســـابا بعدا  ظنيا تيتف عليا   املســـاد األقصـــم وارتتاهبا أعماال عدوانية لل

آاثر اهة . وحىل اجملتمت الدوأ علم را ـــحمة   ـــرائيال مشـــةا   ل أ ا توا ـــال بصـــفتوا الســـلهة القائمة 
ابالحت لل راوالاا الرامية  ل عزل الســــتا  الفلســــهينيني ال القدم و ل رو اهلوظة ا  ــــ مية للمدظنة. 

املشرو   جملس األمل  ل االلتزام بتنفيذ قراراتال وأكد التزام منامة امل  ر ا   م  بتقد  الدعم لة  و عا
للشـــعف الفلســـهيغ والتو ـــا  ل حا عا ل وشـــاما للنزاش. ومت ول ل ف   املعال  التار ية ال  ظتحملوا 

أي وق  م ــــم القيام بعما جا    الشــــعف الفلســــهيغ ال القدم الشــــرقية كا ظوم تســــتلزم اآل  وأكثر مل
 ظتنا ف مت التحدايت القائمة علم أر  الواقت.

ــار املراـقف اـلدائم ـلدوـلة فلســــــــــــــهني ـلد  األمم املتحـد   ل قرار اجلمعـية العـامـة اـلذي حـد   - 15 أشــــــــــــ
ــهيغ والقرار    اءعاما    2017 ــعف الفلســــ ــهينية وللشــــ ــ  الفلســــ ــرائيل  لترايــــ  2234  االحت ل ا  ــــ

ــرعية ال   ( 2016  ــرائيلية لة الشـــــــ ــتوتنات ا  ـــــــ الذي اختذه جملس األمل م ارا وتالف فيا   اء املســـــــ
األر  الفلســهينية احملتلةل وقال    القدم تواجا  اة ابلوة اخلهور  بســحمف األنشــهة ا  ــرائيلية األاة  

   املســـاد األقصـــم فيما اثا انتواكا التفاقيات جنيف والقوانني الدولية األار ل ال  بلو  ورواا  ل
وال مربر هلــا. وقــال ال معر    انتــا لتلــ  األعمــال    هــذه األنشــــــــــــــهــة ت  ي  ل تقييــد ا قو  الــدظنيـة 

مل   قلقا للســتا  الفلســهينيني. وأكد أظ ــا رف ــا اال ــت دام الحمويض للذرائت ال هذا الصــد ل معراب عل
 أ  هذه ا جراءات مل شُ ا أ  دول النزاش ا اأ  ل مواجوة  ظنيةل تعمق التراهية والعداء بني الهرفني. 

ــتعدا ه للعما مت كا مل  - 16 ووكر أ  رمو  عحمام رئيس  ولة فلســـهني أعرب مرارا وتترارا عل ا ـ
ا بدء عملية  ــــــيا ــــــية جمدظة ت  ي  ل االدا  األوروة و  ار  الوالايت املتحد  األمرظتية اجلدظد  مل أج

 نشــاء  ولة فلســهينية وات  ــيا  ل وقال      ــرائيا ي تحمد عزما مما  . با    العنا ــر املتهرفة ال اجملتمت 
ا  ـــرائيل  تصـــرر القدر األكرب مل اهتماموا  ل   امة حالة الدولة الواحد  ال  و ـــفوا     ولة فصـــا 

بناء املســــــــــــتوتنات لة الشــــــــــــرعية ال األر    (2016   2234قراره   عنصــــــــــــري. وأ ا  جملس األمل ال
الفلســهينية احملتلة وأ  التو ــت املســتمر فيوا مل جانف حتومة   ــرائيا ظحمعىل  شــار  مفا ها أ    ــرائيا 

 ليس لدظوا ا تعدا  أو رلحمة ال االنسحاب.
ما ظتعلق ابلتصـــــــعيد الراهل حول املســـــــاد األقصـــــــمل رفض  ل   املواقت املقد ـــــــة د  أي وفي - 17

 رور و عا  ل  زالة  يت العقحماتل ومل بينوا األ وات املوناتيســـــــــــــية املوجوة  و مل ظرظدو  الصــــــــــــ   
لراهل التار   ا  الويــــــت ااا املســــــاد. وقال أظ ــــــا      ــــــرائيا ال ظنحمو  هلا أ  تترر هذا الســــــلوك و    

 ظنحمو  ا فاج عليا  و  أي توية.

https://undocs.org/ar/S/RES/2234%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2234%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2234%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2234%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2234%20(2016)
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 ل   ل متتلما بصــفتا الوتنيةلوأشــار املمثا الدائم جلموورظة فنزوظ  الحموليفارظة لد  األمم املتحد  - 18
ــية فلســــــهني ال تزال معهلة.  ــوظتا ال جملس األملل حيىل ظحمدو أ  ق ــــ أ  بلده قد أكما م ارا مد  ع ــــ

 2334  القرار  2016ت مل الصــــــــــــم ل اختذ ال أواار عام  وقال    جملس األملل بعد عشــــــــــــر  ــــــــــــنوا
بشــُ  املســتوتنات ا  ــرائيلية ال األر  الفلســهينية احملتلة. وتالف املشــاركني ابلتنام الفر ــة   ( 2016 

ال  ظتيحوا امل  ر لتوجيا ر ــالة أار  ال هذا الصــد ل وقال  نا ظوافق علم أ  التصــعيد األاة قد أف ـم 
مقحمول  د األقصم أمر لة ل ويت ابلال اخلهور  علم أر  الواقت. وقال    منت املصلني مل  اول املسا

 علم ا ت   وأكد علم  عم بلده ملوقف  ولة فلسهني.
وأشار ممثا  ندونيسيا  ل  عم بلده منذ أمد توظا للشعف الفلسهيغل وأكد علم حرمة حقوقا  - 19

لة القابلة للتصـررل  ا ال ول  حقا ال تقرظر مصـةه وال  قامة  ولة فلسـهينية مسـتقلة عا ـمتوا القدم 
الشـرقية. وقال    الهرظق  ل دقيق حلم الفلسـهينيني  قامة  ولتوم قد قوبا لت ـف ال كثة مل األحيا  
خبيحمة أمال  ال أ  الشـعور خبيحمة األما أو ا ححما  أو الفشـا ليسـ  ايارات. وأكد أ  قحمول املُز  ا اأ 

نفس ا قو  الســــيا ــــية واالمتيازات ال  ظعغ قحمول االقياىل الذي ظر  أ  الفلســــهينيني ظنحمو  أال ظتمتعوا ب
ظتمتت هبا لةهم. وأشــــــــار  ل أ  هذا املوقف ظتعار  مت التارظخ واملنهق الســــــــليم. وقد حا  الوق  لت  
تتف   ــــرائيا عل تعنتوا و ــــيا ــــااا الســــلحمية وأ  تســــتثمر ال الســــع  مل أجا دقيق الســــ م. وقال    

ــت الن ــتلزم جودا  وليا وا ـــ ها  ظتناول  يت جوانف التحدي ال الشـــــر  األو ـــــخل وحىل  حراز تقدم ظســـ
  يت الدول علم ا تتشار  حما تتفا  اىل هذا اجلود.

وقال ممثا ماليزاي    امل  ر قد اكتسف قدرا أكرب مل اليكيز واألمهية ال يوء األحداا األاة .  - 20
 ــــــية الفلســــــهينية األو ــــــت نهاقال وال يــــــوء اجلوو  ال  تحمذهلا بعض األترار  يــــــعار اليكيز علم الق

اكتســـــم االجتماش أمهية ابلوة ل ـــــما  أ  تســـــتمر الق ـــــية ال جذب اهتمام اجملتمت الدوأ. وأ ا   ل   
املســـــاد األقصـــــمل وقال    التصـــــرفات اال ـــــتفزازظة ال  تقوم هبا   ـــــرائيا تشـــــتا انتواكا للقانو  الدوأ 

أماكنوم املقد ــــة  و  قيو . وأعرب عل قلقا  زاء ا ــــتمرار وحقو  املســــلمني ال أ اء شــــعائرهم الدظنية ال  
  رائيا ال راوالاا الرامية  ل تعزظز الهابت اليوو ي ال القدم مل ا ل توية تركيحمتوا الستانية وويعوا 

 القانوين. وأكد أ  هذه األنشهة لة مقحمولة وتشتا عقحمة أمام حا الدولتني.
ــرائيال فقال    وشـــــاف أي راولة   - 21 ــمة موحد    ـــ ــول علم اعيار  وأ ابلقدم عا ـــ للحصـــ

املســــُلة حف أال ظنار  ليوا  عزل عل عملية الســــ م أل ا عنصــــر أ ــــا ــــ  مل عنا ــــر أي تســــوظة  ائية 
وعا لة وشـــــاملة للنزاش. وامل  ر أحد مااهر الدعم للشـــــعف الفلســـــهيغل ولتل اجملتمت الدوأ ظنحمو  لا أ  

مل وـل . وحـف علم اـلدول أال تعزل نفســــــــــــــوـا بعـد اآل  عل التهورات ال  يري ال األر   ظفعـا أكثر
الفلســـــــــــــهينية احملتلة أو تقف موقف ال محماال  منوا. وقال    اجملتمت الدوأ حف عليا م ـــــــــــــاعفة اجلوو  

 بلوما ـية الرامية  ل يـما  را ـحمة   ـرائيا علم أعماهلا لة املشـروعة وحىل الدول علم ممار ـة يـوو   
 واقتصا ظة مل أجا دقيق تل  الواظة.

وأعرب ممثا اجلمعية الربملانية للحمحر األبيض املتو ــخ عل القلق  زاء التصــعيد لة املســحمو  الذي  - 22
أ    ل  ل   املســاد األقصــمل ومنت املصــلني مل ممار ــة حقوقوم الدظنية. وأ ا  التصــعيدل وأعرب عل 

ل وعا ـــمتوا القدم الشـــرقيةل 1967مســـتقلة وات  ـــيا    ااا حدو  عام     عما لقيام  ولة فلســـهينية
 وحىل اجملتمت الدوأ علم اختاو  جراءات حازمة يد التصعيد.

https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
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عاما ال ظزال ظشـــتا   50وأشـــار ممثا تركيا  ل أ  االحت ل ا  ـــرائيل  لتر  الفلســـهينية منذ   - 23
ا اجلماعات املتهرفة علم نها  وا ـتل وقال     نشـاء مصـدرا رئيسـيا النعدام اال ـتقرار ال املنهقة وتسـتول

ــمل حدو  عام   ــيا   يـ ــتقلة وات  ـ ــهينية مسـ ــحميا 1967 ولة فلسـ ــرقية هو السـ ــمتوا القدم الشـ ل وعا ـ
الوحيد  ل دقيق  ـــــــ م عا ل وشـــــــاما و ائم. وقال    انعدام التواز  الدبلوما ـــــــ  بني اجلانحمني ال اتل 

ــ  معاجلتا  ال مل ا ل مزظد مل ا  ولة   137العيار بدولة فلســـهني مل جانف الحملدا  ع و  علم الـــــــــــــــ
ال   ـحمق وأ  اعيف  هبا. وشـد  علم يـرور  ينف اخلهوات اال ـتفزازظة ال  تنتو  قرارات جملس األمل 

 بشُ  ويت القدم.
وشــــــــــــــــد  علم أ   ل   ا رم القــد ــــــــــــــ  الشــــــــــــــرظف ملــد     ــة أايم عقــف وقوش حــا  ــة ال  - 24
ظتااوز أي شــــــوالا أمنية معقولةل وحىل   ــــــرائيا علم الوفاء ابلتزامااا بو ــــــفوا   2017وليا   وز/ظ 14

السـلهة القائمة ابالحت ل ال القدم الشـرقية وختفيف القيو  املفرويـةل  ا ال ول  ما ظتعلق بويـت أجوز  
بعد حا ــم آار التشــف عل املعا   عند بواابت ا رم القد ــ  الشــرظف. وقال    املصــا ة الفلســهينية  

هلذه املســــُلة. وأكد علم  عم بلده للوحد  الفلســــهينيةل مشــــةا  ل أ  بلده أر ــــا م ارا   ا شــــحنات 
ــانية  ل قهاش لز . وتربع  تركيا أظ ـــــــا  حملال    والر  ل  ـــــــندو  األمم   500  000مل املعولت ا نســـــ
 املتحد  للهوارئ ملواجوة أزمة التورابء ال  تز ا  حد  ال لز .

ــوظة  - 25 ــهني وعلم الدعم الهوظا األمد لتســــ ــة بني بلده وفلســــ وأكد ممثا املورب علم الع قة اخلا ــــ
ــمتوا القدم  ــتقلة تتوفر هلا مقومات الحمقاءل وعا ــــــ ــاء  ولة مســــــ دفت حق الشــــــــعف الفلســــــــهيغ ال  نشــــــ

انة الشــــــرقية. وقال    املورب ظســــــت ــــــيف وكالة بي  مال القدم الشــــــرظفل وه  امل  ــــــســــــة التنفيذظة لل 
القدم التابعة ملنامة امل  ر ا  ـــ م ل ال  تلتزم  ســـاعد  الفلســـهينيني علم الصـــمو  ال أرايـــيوم. وه  
تعما بوجا اال ال جمال الصــــحة والتعليم والســــتا  ف ــــ  عل واظة الياا الدظغ وا  ــــاري. وأشــــار 

 الدول األار   ل زاي   مسامهااا.ال املائة مل ميزانية الوكالةل و عا   80 ل أ  املورب ظسوم  كثر مل  
  

 اجللسات العامة  - اثلثا   
 اجللسة األوىل -ألف   

 احلياة حت  االحتالل يف القدس الشرقية  
 ترأم اجللسة  فة  ندونيسيا لد  أوربياا  السيد حسنا  ة فالين. - 26
وجا رئيس جامعة القدم عما  أبو كشــ  االهتمام  ل احملاوالت احملمومة ال  تقوم هبا   ــرائيا  - 27

منذ في  توظلة حملو الهابت ا  ـــ م  واملســـيح  للقدمل مشـــةا  ل أ  هذه التصـــرفات تســـتمر ب  هوا   
ل توا ــــــــا   ــــــــرائيا علم الرلم مل ا  الت املتترر  مل جانف اجملتمت الدوأ. با علم العتس مل ول 

ــحـمة 2020العمـا مل أجـا اوـظد القـدمل وهو جوـد توس خبهـة القـدم لعـام   ل ال  اـدر  ل تقلـيا نســــــــــــ
ال املائة مل  تا ا. وحذر مل أ  هذا ا جراء ظفوت آار   20 تا  املدظنة الفلسهينيني  ا ال تتااوز  

ــت راهل جدظد لة ق ــيةل  و    الق ويـ ــيا ـ ــا ة لتانف كار ة  ـ ــة  ـ ــُنا أ  حعا فر ـ ابا لإللواء مل شـ
 حا الدولتني أمرا مستحي .

وأكد أ    رائيا ت ت أظ ا مستوتنني   رائيليني متا  الستا  الفلسهينيني ال القدمل بدعم  - 28
مل ما أتلق عليوا ا ــــم آلة ا رب ال  تقتا وتعتقا  و  مراعا  للقوانني أو األا   أو اآل اب. وأشــــار 
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تواجا الســــــــــــــتا  الفلســــــــــــــهينيني ال القدم ال جماالت التعلم وا  ــــــــــــــتا  واخلدمات    ل التحدايت ال 
االجتماعية مل بني جماالت أار . وقال    الســــــــلهات ا  ــــــــرائيلية و ــــــــع  حدو  القدم  ل ال ــــــــفة 
الوربية وبن  جدارا للفصــــا العنصــــري ظودر  ل ا ــــتمرار عزل  ــــتا  املدظنة مل الفلســــهينيني عل بقية 

هينية احملتلة. وأشــــــــــــار  ل أ  حام املســــــــــــتوتنات ا  ــــــــــــرائيلية قد ياوز ال ــــــــــــعف منذ األر  الفلـســـــــــــ 
ل وقال    األماكل املقد ــــــــــــةل  ا فيوا ا رم الشــــــــــــرظف/جحما اهليتال ا ــــــــــــتودف  مل أجا 1993 عام

ظة موا ــــــلة توية الهابت التار   للمدظنة. وأكد أنا قد آ  األوا  حملا ــــــحمة   ــــــرائيا و  اء االحت ل ال  ا 
 املهار. وحىل الدول األع اء علم تقد  الدعم التاما لق ية الشعف الفلسهيغ.

وأشـــــار  انييا  ـــــيدما ل مدظر منامة القدم الدنيوظةل  ل أنا ا  ـــــرائيل  الوحيد ال االجتماشل  - 29
تماش وأكد أ  الع قات بني ا  ــــــــرائيليني والفلســــــــهينيني بلو  مل التوتر نقهة االنقهاش. وأشــــــــار  ل اج

ــاء بعثات االدا  األوروة عقف حدوا تويةظل اهةظل علم أر  الواقت  الزاي    عقده م ارا  مت رهن ـــــــــ
التحمة  ال النشـــــا  اال ـــــتيهاين ا  ـــــرائيل  وزاي   التهرر  ااا ا رم الشـــــرظف/جحما اهليتا وال املنهقة 

ــت احمليهة. وقال    قوات الدفاش ا  ــــرائيلية ألو   يت ا جازات للقو  ات وويــــع   س كتائف ال ويـ
ــا  ل  ــحما  ل  اول ا فاج علم توازنا علم حافة بركا ل وي ظصــــ ــت ال القدم أشــــ التُهف اخلال. والويــــ

. وأكد أ  األحداا علم أر  الواقت ا ل 2000هذا ا د مل اخلهور  علم ا ت   منذ  يف عام  
ما  وا كا  تركيف أجوز  التشف عل املعا    اعة هلا أمهية ابلوة. وبشُ  مويوش    72 ل    48في  الـــــــــ 

 وز/ظوليال ظشـــــــــتا   14عند مداا ا رم القد ـــــــــ  الشـــــــــرظفل ال أعقاب ا ا  ة العنيفة ال  وقع  ال  
ــت الراهلل نارا لوجو  أجوز  التشـــف عل املعا   عند مداا حائخ املحمتم الورةل قال     انتواكا للويـ

للمسـلمني حصـرا ليتعحمدوا فيا. وأشـار  ل أ  السـلهة ا ااامية املوقت كا  ال  ـابق عوده متال اصـصـا  
ــي ل ولذل  ي ظتل هناك نزاش  ــ   اليوو ظة أ ناء االنتداب الربظهاين  ل حني  وور املســــــ قد حارت الصــــــ

ل عندما ا ــــتول    ــــرائيا علم املوقتل قام الويــــت الراهل ا اأ. وظ ســــم  1967حول املوقت. وال عام  
ملســلمني ابلداول بصــفتوم زائرظلل وتنتوج التثة مل ا تومات ا  ــرائيلية منذ وق  توظا للزائرظل لة ا

 ــيا ــة عدم الســماىل  قامة الصــ   اليوو ظة ال جحما اهليتا. ومل املفرو  أ  تســند مســ ولية األمل ال 
 ا رم الشرظف  ل األوقارل  ال ال ا االت القصو .

التار  ل ف   األفتار ال  كان  تعترب فيما  ـــــــــحمق أفتارا متهرفة قد وعلم النقيض مل الويـــــــــت   - 30
انتقل   ل  ـــــــــلف اجملال الســـــــــيا ـــــــــ  وحول  ا رم الشـــــــــرظف/جحما اهليتا مل منهقة آمنة للمســـــــــلمني 
الفلســــــهينيني  ل بقعة توتر واهر. وحذر مل ا ــــــت دام الدظل كســــــ ىلل وقال    الهرفني  ا  ال نوبة 

 لل ظتااها فيوا كا جانف حقو  اجلانف اآلار ال املدظنة. و   كا  مل املشــــــــروش جنو  ا نتار املتحما
عمومـا ا ــــــــــــــت ـدام أجوز  التشــــــــــــــف عل املعـا   مل أجـا منت ارظـف املوا  اخلهر   ل األمـاكل العـامـةل 

 اتل  نتار أ  يـــــــــحما  الشـــــــــرتة ومراقحمة ا دو  ا  ـــــــــرائيليني ملا كانوا رموزا ل حت لل ف   وجو هم ف 
 وتصرفاام علم أبواب املساد األقصم تعد ادظدا ومصدر  والل.

وقال      ـــــــرائيا  ـــــــلهة قائمة ابالحت ل منذ في  توظلة حىت أنا ي ظعد مل املمتل  ييز   ار   - 31
النزاش عل الويت الدائم. وأشار  ل أ  ر  حتومة   رائيا علم االحتااجات الفلسهينية املتما تة ولة 

ــرائيا ختفيف حد  العنيفة   ــتتو  لا أمهية كحمة  مل أجا  حراز تقدم. و وا قررت   ــــــ ال املتا  املقدم  ــــــ
ــيهر  وي ظعد  التوتر ال هذا املتا ل ف  ظزال مل املمتل تفا ي وقوش أزمة. فالويــــــــت ارس عل نها  الســــــ
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ــتقرار ال  اظة امل ــا ر بدظلة ل  ـ هارل منوا معاجلة للحقائق أي أمهية. وهناك حاجة ملحة  ل ددظد مصـ
 املسُلة األ ا ية ل حت ل ال  اظة املهار.

قدم  منســــــــقة مشــــــــارظت هيئة األمم املتحد  للمســــــــاوا  بني اجلنســــــــني و تني املرأ   هيئة األمم  - 32
املتحد  للمرأ ( ال األر  الفلســـــــــهينية احملتلةل هدظا عحمدهل مشـــــــــروعا  مشـــــــــيكا  بني برلمج األمم املتحد  

هيئة األمم املتحد  للمرأ  ظرم   ل التو ــــا  ل فوم أف ــــا لو ــــول املرأ  الفلســــهينية  ل العدالة ا اائ  و 
ــرقية احملتلة. وقال     حتومة  ولة فلســـهني ليس لدظوا أي ااتصـــال أو نفوو ال القدم  ال القدم الشـ

 ــدار بهاقات  قامة الشــرقيةل بســحمف احت ل   ــرائيا هلا ويــموا  ليوا. وظنإل القانو  ا  ــرائيل  علم  
 ائمـة للفلســــــــــــــهينيني اـلذظل ظســــــــــــــتنو  ال امـلدظـنةل لتنوـا ـقابـلة لإللوـاء ال أي وـق . وع و  علم وـل ل 

ظنإل القانو  علم ا ق ال ي الشــــــــــــــما مت أفرا  األ ــــــــــــــر  وال ظنتقا ا ق ال ا قامة الدائمة تلقائيا  ل  ال
ــحمق ا ال املنهقة احملتلة في حرمو  مل املركز القانوين ال األتفال. أما الفلســـهينيو  الذظل ي ظتم  حصـــاهنهم مسـ

القدم. وشـــــــــــودت القدم الشـــــــــــرقية ال الســـــــــــنوات األاة  مســـــــــــتوايت متزاظد  مل العنفل  ا ال ول  
 االعتداءات علم الفلسهينيات.

وأيـاف  أ  مركز الدرا ـات النسـوظة ال القدم أجر  هلذا السـحمف  را ـة ا ـت دم فيوا منواية  - 33
محمدأ املســــاوا  بني املرأ  والرجا لتو يق أ ــــوات الفلســــهينيات مل فتيات ونســــاء ال القدم الشــــرقية تراع   

امرأ    240احملتلةل  ا ال ول  مل ا ل املقاب ت و ت الر ـائا و ـا ت احملاكم والواثئق األار  مل  
قات واملنامات تف . وشـــــــــارك ال هذه الدرا ـــــــــة العمال وت ب اجلامعات واملهلَّ   269رج  و    11و  
ــهينيات اللوايت ظتعاملل مت  لة ــاء والفتيات الفلســــ ــة أ  النســــ ــف  عنا الدرا ــــ ا تومية. ومل بني ما كشــــ

الناام القانوين ا  ـــرائيل  ظعانني مل ددايت ال جماالت بســـيهة مثا ا صـــول علم راصـــة قيا    ـــيار . 
أل ل  شـني الزايرات ال  تقوم هبا الشـرتة   وتواجا الفلسـهينيات الناجيات مل العنف املنزأ عقحمات كحمة 

ــل لإلظذاء كثةا  ما اتنعل عل  ــهينيات اللوايت ظتعريـــ ــرائيلية ال  ظهلا منوا ا ماظة. والواقت أ  الفلســـ ا  ـــ
ــر ونام الدعم  ــيما عندما تتو   قامتول ال القدم لة قانونيةل وترفض األ ـــــ ــرتةل ال  ـــــ ــال ابلشـــــ االتصـــــ

 ل أي امرأ  تحملرال عل ممار ات العنف املنزأ  ل السلهة ا  رائيلية. األار  علم األللف قحمو 
ــا أ  الفلســـهينيات اللوايت ال التل بهاقة ا قامة الدائمة  - 34 وأشـــارت  ل أ  الدرا ـــة كشـــف  أظ ـ

ال القدم ظتافحل مل أجا الحمقاء وتلحمية احتياجات أ ــــــــرهلل مت دما عفء التنقا املســــــــتمر ال متاهة 
تية ا  ـــــــــرائيلية. وتشـــــــــتد الســـــــــلهة األبوظة ال ا يز املنزأ لتو  ويـــــــــت النســـــــــاء ظعتمد كليا  علم الحمةوقرا
 أزواجول. ويت
واب يــافة  ل ول ل الصــ  الدرا ــة  ل أ  و ــول املرأ  املنصــف  ل  ــو  العما ال القدم  - 35

و ــــــــو  العما املتاىل لتنا  ييزي   الشــــــــرقية ظتُ ر ابلعدظد مل العوامال  ا ال ول  النام القانونية املتعد  ل
ــاء عل العما املدفوش األجرل والعنصـــــــرظة  ومن فض األجورل وا ظدظولوجيات الثقافية احمللية ال  تثغ النســـــ
العامة يـد الفلسـهينيني. وكا امرأ  تعرب علنا  عل رأظوا السـيا ـ  أو تنشـد العدالة تواجا اهر الهر  مل 

توا ـــــا االجتماع  للمراقحمة املســـــتمر  مل جانف أ ـــــحاب العما العمال و  ـــــت حســـــاهبا ال و ـــــائخ ال
ا  ــرائيليني. وأاةال أويــح  ر ــائا مل الشــاابت والفتيات معالال اليوميةل  ا ال ول  اخلور الدائم 

 والتفتة ال املوتل وكذل  التمييز ال التعليم العاأ وعند الحمحىل عل فرل عما.
 



142/164 

 

 19-18340 (A) 

 

 اجللسة الثانية -ابء  
 جديد جتاه القدس الشرقيةهنج   

 ترأم اجللسة املراقف الدائم ملنامة التعاو  ا   م  لد  األمم املتحد . - 36
ددا راتف ربيتل رئيس امل  ــــــــســــــــة املســــــــيحية املســــــــتونية لترايــــــــ  املقد ــــــــة وكحمة املو فني  - 37

ــياحة ــهيغ مل ا ل الســ ــا  الفلســ ــيةل   التنفيذظني فيوا عل تقد  الدعم امللموم ل قتصــ ــا ــ واهلياكا األ ــ
فقال     ــيا ــة   ــرائيا ال القدم تنقســم  ل   ا مراحا  حاف التنمية عنوال ويــموا  ل   ــرائيال 
ودوـظا أحـياء الفقراء  ل يــــــــــــــواىل لت رايء. وكـا  لتـا مرحـلة منوـا أ ر  ــــــــــــــل  علم  ــــــــــــــتـا  امـلدظـنة مل 

لقدم ال املرحلة األول  و أ    ل اميو الفلسـهينيني. وأ ـوم جدار الفصـا املشـيد بني ال ـفة الوربية وا
الوجو  ا  ـري للفلسـهينيني وأفرغ  املدظنة مل قيمتوا املركزظة السـياحية والثقافية. و ـع  املرحلة الثانية  ل 
جـذب كـافـة جوانـف ا يـا   ل الناـام ا  ــــــــــــــرائيل ل ممـا كـا  لـا أ ر علم املنـاهج التعليميـة الفلســــــــــــــهينيـة 

وانني العما والتســــــوظق الســــــياح  للمدظنةل ال عملية أتلق عليوا بعض الفلســــــهينيني والراإل التاارظة وق
 القدم الشرقية. “أ رلة”ا م 
أما املرحلة الثالثةل دوظا أحياء الفقراء  ل يــــواىل لت رايءل فقد تســــحمحم  ال تشــــرظد الفلســــهينيني  - 38

ســـــــتوتنني علم أ   لوا رلوم. وعلم وا د مل عد همل ال  ـــــــيما ال منهقة املدظنة القداةل وتشـــــــايت امل
م جدار الفصـــا األر  الفلســـهينية  ل قســـمنيل مما قســـم القدم الشـــرقية وعزهلا عل  وجا اخلصـــولل قســـر
ــيا  أ   أحيال  ل  ــيا ـ ــهيغ وقو  نوعية ا يا  والق فرالا   ـ ــال اجملتمت الفلسـ ــفة الوربيةل وقهت أو ـ ال ـ

الفلســـــــــــــهينيني املقيمني ال القدم الشـــــــــــــرقية د  اخ الفقرل ال املائة مل    80العنف. وظعيو أكثر مل  
ــرظة ال  ــرائيا تنفيذ اههوا ا صــــ ــتا  اليوو  ال املدظنة. وتتابت   ــــ ــئيا جدا مل الســــ ابملقارنة مت عد  يــــ

 القدم الشرقية ورمس  اخلرائخ السياحية للقدم رمسا ظوفا األماكل املقد ة املسيحية وا   مية. 
ا  ل اافا  مهر  ال الســــــياحة ال القدم الشــــــرقية. وال  شــــــار   ل أ  حج وأ ت تل  العوام - 39

ــ ل قال     ــلمني ردو  وعريــــــــــ ــياحة للمســــــــــ ــو  الســــــــــ ــيحيني  ل القدم مومس  بهحميعتال وأ   ــــــــــ املســــــــــ
ــا ا  ال 20 ــرقية علم الرلم مل احت ــــــــ املائة فقخ مل ا ااس الوافدظل علم املدظنة متثوا ال القدم الشــــــــ

لرفة ال   1  500أقا مل   -قد ــــة. وظوجد أظ ــــا نقإل ال الفنا   ال القدم الشــــرقية  ملعام األماكل امل
وظرجت ول  أ ـا ـا  ل العراقيا أمام ا صـول علم راإل بناء. وتراجع  اخلدمات السـياحيةل  -اجملموش  

وأقفل  متاجر التحف التذكارظةل وانقهع  ادمة الرح ت اب اف تل وتفتقر القدم الشرقية  ل جملس 
 للسياحة ملواجوة تل  التحدايت.

وال هذا الصـــــد ل تالف بحمذل مزظد مل اجلوو  لتحســـــني الســـــياحةل  ا ال ول  عل ترظق ا فاج   -   40
ا وبناء قدرات األعمال التاارظة للفلسهينيني ومنامااما  وأ لوهبم ال ا يا  علم  قافة الفلسهينيني وهوظتوم  

عل ترظق ترىل منتاات  ــــــــــياحية جدظد  مل أجا ياوز الهابت    وتعزظز القدر  التنافســــــــــية للقدم الشــــــــــرقية 
ــراك اجملتمت األو ـــــــــت ال   ــياحة ال املدظنةا وتشـــــــــايت القهاعات امل تلفة علم العما معاا و شـــــــ املومس  للســـــــ
عمليات الت هيخا و قامة شــــــراكة مت النســــــاء والشــــــحمابا وا ــــــت ــــــافة املورجالت واملعار ا وتعزظز ويـــــت  

متانتوا علم ارائخ السـياحة ا قليمية والدوليةا والربخ الشـحمت  مت اتلف املنامات  القدم الشـرقية و براز  
و نشـــــاء املراكز الســـــياحية الفلســـــهينيةا والتعاو  مت املراكز الدظنية ال املدظنةا وتشـــــايت الســـــياحة الدظنية مل  

 ة والداعمة.   يت أ اء العايا وتعزظز السياحة عل ترظق الوزارات املعنية ال الحملدا  الصدظق 
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وددا معتصـــــــــــم تيمل رئيس وحد  القدم لدظوا  رجم ـــــــــــة  ولة فلســـــــــــهنيل عل اال ـــــــــــياتياية  - 41
الفلســهينية ال القدم الشــرقيةل وو ــف جمموعة مل التدابة ال  تفريــوا الســلهات ا  ــرائيلية ال  ــعيوا 

الفلســـــهيغ. ومل  هذه مدظنة القدم وتعزظز الوجو  اليوو ي علم حســـــاب الوجو  العرة    “اوظد” ل  
التدابة ما اختذتا   ـرائيا مل  جراءات ال اآلونة األاة  ال املسـاد األقصـم واألماكل املقد ـة ا  ـ مية 
ــات  واملســــــــيحية األار ل ال  ــــــــعيوا  ل توية هوظة املدظنة و)ر وا وجورافيتوا و قافتوا. ومل   ــــــــيا ــــــ

ــتوتنات   ــاء مسـ ــرائيا اجلوو  الرامية  ل  نشـ ــواء عل   “لليوو  فقخ”  ـ ــهينيني  ـ ــتا  الفلسـ وا د مل السـ
ــة  ــيا ـ ــمل ول   ـ ــفتوم جمتمعا  رليا . وت ـ ــري مل املدظنة أو  عاقة اوهم وتنميتوم بصـ ترظق  ا ئوم القسـ

 العزل املتاين مل أجا ا د مل بروز الوجو  الفلسهيغ ال املدظنة.
ــلخ ال ـــــــــــوء علم لارات   - 42 ــرائيلينياملتهرفني  ”و ـــــــــ علم حرم املســـــــــــاد األقصـــــــــــم وبناء   “ا  ـــــــــ

املســتوتنات حول القدم ابعتحمارها انتواكات كرب  ارتتحمتوا حتومة   ــرائيا وأويــ  أ  االدا  األوروة 
ظتحما مســـ ولية التداا  ماظة عملية الســـ م وحقو  ا نســـا  للشـــعف الفلســـهيغ. وتت ـــمل املشـــارظت 

املنتزهات ”يها  والتنقيف عل اآلاثرا و نشـــــــــاء ا دائق التلمو ظة أو  املرتحمهة ابال ـــــــــتيها   أنفا  اال ـــــــــت
ال  تســــــــت دموا   ــــــــرائيا للســــــــيهر  علم األرايــــــــ  ال املدظنةا ومشــــــــروش العرابت املعلقة علم   “الوتنية

كاب ت الذي  ـيعما ال ناام النقا التمييزي ال املدظنةل ومت تصـميما خلدمة السـتا  ا  ـرائيلينيا وبناء 
 لة املشروش.  “ال م جدار”

وأيــــــــــار أ    ــــــــــرائيا فريــــــــــ  قيو ا  علم عمليات بناء بيوت الفلســــــــــهينينيل وهدم  منازل  - 43
ــتل تعما  ــرقية. وال  ا هذا الويـ ــهينيني املقيمني ال القدم الشـ ــهينيني وألو  بهاقات  قامة الفلسـ الفلسـ

ج علم وجو همل ال حني تدعم وحد  القدم علم مســــاعد  الفلســــهينيني علم الصــــمو  ال املدظنة وا فا
اوهم واز هارهم. وأشـــــــار  ل اجلوو  املحمذولة ال ـــــــتتمال اهة القدم اال ـــــــياتياية املتعد   القهاعاتل 

ــاء جلنة 2022-2017املمتد  علم الفي    ــمة  ولة فلســــــهنيل و نشــــ ــحم  عا ــــ ل بوية  عدا  القدم لتصــــ
ة علم االلتزام ابخلهة اال ـــياتيايةل ال  ظتمثا مشـــارظت م لفة مل ارباء رليني. وحىل  يت اجلوات املا 

أحد أهدافوا ال ا فاج علم عد  الفلسهينيني ال القدم وزاي تا. وتشما اخلهة الستلل والتعليم اجليدل 
ــا  املدظنة  والت هيخ ا  ـــــــــــريل والدعم القانوين للمقيمني ال القدم. وركزت الوحد  أظ ـــــــــــا علم اقتصـــــــــ

ــتثمار. واتصـــــل  ابلحمن  الدوأ للحمحىل ال  متانية ا فا   مل واختذت محما ر    از  راـ ــــ  ــُ  اال ـــ ة بشـــ
وكالتا الدولية املتعد   األترار ل ــما  اال ــتثمارل وتعما الوحد  علم التح ــة مل  ر يــ م ل  ــتثمار 
بشـــــــُ  القدمل وأظ ـــــــا علم توفة القرو  للمشـــــــارظت الصـــــــوة . وابلنار  ل أوجا القصـــــــور ال  حد اا 

  ال الدعم املقدم حاليا  ل القدم الشـــــــــــرقيةل قال    الربامج املقحملة ظنحمو  أ  تت ـــــــــــمل م شـــــــــــرات الوحد
ــفافة للر ــــــد وتقييم األ ر اب ــــــت دام منصــــــة  ــتند  ل األولوايت الوتنيةل وتت ــــــمل آليات شــــ رد  ل وتســــ

وابلتاأ    لتيونيةل ف ــــــــ  عل تعزظز التنســــــــيق بني اهخ حتومة  ولة فلســــــــهني واهخ اجلوات املا ةل
 قامة روابخ بني اخلهخ املتعلقة ابلقدم وتل  املتعلقة ابل ـــــــــفة الوربية. و ـــــــــلخ ال ـــــــــوء علم أمهية تعزظز 
منامـات اجملتمت املـدين املوجو   ال القـدم واملـتابعـة علم مســــــــــــــتو  املنامـات اـلدولـيةل  ـا ال وـل  األمم 

ــا الشـــــعف الفلســـــهيغ علم املتحد ل مل أجا الدعو   ل تنفيذ القرارات املتعلقة ابملد ظنةل واقيىل أ   صـــ
ــتوتنني  ــمو ه منذ أمد توظا. ووجا االهتمام  ل جلوء املســــــــ ــ م و ــــــــ ــ م اللتزاما ابلســــــــ جائز  نوبا للســــــــ

 ا  رائيليني  ل تزوظر الواثئق لتربظر اال تي ء علم ممتلتات الفلسهينيني.
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ــار كـامـا ا ســــــــــــــيغل كحمة مو ف  الع ـقات اـلدولـية   - 44 والع ـقات مت املســــــــــــــتثمرظل ال بـن  وأشــــــــــــ
فلســـــــــــــهنيل  ل اجلوو  االقتصـــــــــــــا ظة وا اائية ال القدم الشـــــــــــــرقية ال  تحمذهلا الوكاالت ا تومية الدولية 
واجلوات املا ة والشــراكات بني القهاعني العام واخلالل وعلم  و متزاظد املصــارر الفلســهينيةل حبثا  عل 

الســياحة واخلدمات  متالت هائلة وال ظزاال  القهاعني األ ــا ــيني فرل ا ــتثمار جدظد . وال  قهاعا  
ــرقيةل  و اث     ــما فرل   25ال املائة و    40ال القدم الشــــ ــا ها. وتشــــ ال املائةل علم التواأل مل اقتصــــ

اال ــــــتثمار ال هذظل اجملالني يدظد الفنا   القائمة ال  تدظرها األ ــــــرل وبناء فنا   جدظد  ودوظا املحماين 
لتار ية القائمةل مثا املســــتشــــفيات واملدارمل  ل فنا   مل مرتحمة أربعة  وم أو أعلم منوا. فعلم  ــــحميا ا

الذي كا  مقر منامة التحرظر   -املثالل اتل أ  تت ـــــــافر جوو  املســـــــتثمرظل  عا   دوظا بي  الشـــــــر   
م ظني مل أ ا   10حمق  ت  ال   ل فند . وي ظت  -الفلسهينية  ابقا واملحمغ ال األ ا ليتو   ار ييافة  

 مليو   والر ال زم لتنفيذ هذا املشروش. 65محملال 
وحد    40  000وددا عل فرل ا ــــــتثمارظة أار  لتلحمية احتياجات املدظنةل  ا ال ول  بناء   - 45

مدر ــــــــة وبناء حيز للم  ــــــــســــــــات التاارظة واملتاتفل وحيز ل جتماعات وامل  راتل   120 ــــــــتنيةل و  
ــتثمــار ال القهــاش اخلــالل  ــا ال ولــ  اههــات  وظــا الرهو  العقــارظــة اجلــدظــد ا وعر    ــــــــــــــحمــا  اال ــــــــــــ

ــهة ا اما والت هيخ املتاين  ــوة  واملتو ـــــــ ــات الصـــــــ ــســـــــ ــمالت القرو ل  ا ال ول  لفائد  امل  ـــــــ ويـــــــ
واالقتصـــــــــا يا وأتهيا القو  العاملة وتدرظحمواا و  ـــــــــ ىل اهلياكا األ ـــــــــا ـــــــــيةا والتعليم وتنمية املوارات 

ل تقنيةا والتدرظف علم االبتتار ومحماشــــر  األعمال ا ر  مل أجا  عم اقتصــــا  املعرفة ال القدم الشــــرقية ال
 اجملتمت الدوأ  ل  عم هذه الفرل اال تثمارظة.   اعيا
وقــال    توية هلاــة اخلهــاب عل القــدم الشــــــــــــــرقيــة أمر موم وولــ  ابلتــُكيــد علم أ  املــدظنــة  - 46
هينية وعربيةل وأ ا ترحف ابال تثمار واتل تذليا العقحمات رلم  يهر    رائيا ت تل فو  ال تزال فلس ي

عليوا. فعلم  ــحميا املثالل ا ــتهاع  املصــارر الفلســهينية أ  ت ــت موتم قدم هلا ال القدم مل ا ل 
فت  متاتف فرعية ال أرا  مشـــــاش ال خت ـــــت لســـــيهر    ـــــرائيا و ح  ال  عا   أتهيا ح  كا  موبوءا 

امل درات  ــــابقا. فو ــــائا ا ع م العربية وا  ــــ مية ظنحمو  أ  توة توهيتوا للمدظنة مل ا ل    نشــــهة
اليكيز علم يارب الزوارل و براز قصـــــــــإل النااىل وتعزظز الر ـــــــــالة ال  مفا ها أ  املدظنة متعد   الثقافات 

ومشــروش يدظد ح ــري واملواهف وم ــيافة. وددا عل  ــندو  األموال ل  ــتثمار ال مشــارظت ال ــيافة  
ظشـارك ال تنفيذه كا مل الحمن  ا  ـ م  للتنمية واالدا  األوروة وبرلمج األمم املتحد  ا اائ  وشـركاء 
آارو ل مل أجا تنشــــيخ شــــارعني يارظني ال القدم الشــــرقيةل وهو ما اتل أ  ظتو  اووجا ملا  ــــيقام 

م اجلوات املا اِّ  ة العربية عل تقد  األموال  ل ال ـــــــفة الوربية أو لز  مل مشـــــــارظت ال املســـــــتقحما. ور ا د 
اافة أ  ظ فســر ول    ا منحاز  لفصــيا  ــيا ــ  فلســهيغ معنيل ولتل ظنحمو  أ  تت ــافر جوو  اجلميت 

 لدعم القدم الشرقية.
 وقال    ــراء مافرل رئيســة وحد  التنســيق امليداين ال و ــخ ال ــفة الوربية التابعة ملتتف تنســيق - 47

ــرقيةل ال  اعتمدت ال  ــاركة األمم املتحد  اال ــــــــــياتياية ال القدم الشــــــــ ــانيةل    مشــــــــ ــاعد  ا نســــــــ املســــــــ
ل تســــــعم  ل تعحمئة الدعم أليــــــعف الفئات مل بني الســــــتا  الفلســــــهينيني ال املدظنة  واءمة 2016 عام

ري. فقد أجر  الفرظق القهري اجلوو  ا اائية وا نسـانية و ـائر اجلوو  ال  ظحمذهلا فرظق األمم املتحد  القه
 ــلســلة مل عمليات املســ ل مل بني أمور أار ل وحد  الثورات واجملاالت ال  اتل دســينوا. وأشــارت 

ــرائيل  قد بدأت قحما   ــرقية د  االحت ل ا  ــ ــة ال  تواجا القدم الشــ ــاكا اخلا ــ عامال   50 ل أ  املشــ
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ددايت رئيســـــــــــــية   10فقال     الفرظق حد  أي قحما  ل   الهر  وبناء جدار الفصـــــــــــــا بوق  توظال  
ــعوابت املتعلقة اب قامةل ال  اتل أ  تلويوا  ــو  ال املدظنةل منوا الصــــ ــهينيو  الذظل ظعيشــــ ظواجووا الفلســــ
  ـــــرائيال والقيو  املفرويـــــة علم حرظة التنقال وارتفاش معدل االحتاازل واملســـــائا املتعلقة حبقو  امللتيةل 

ني الفلســــــــــــــهينيني  قت ــــــــــــــم قانو  أم ك الوائحمني  ل ما ظســــــــــــــمم عود  القيم مثا نقا ممتلتات ال جئ
 ا  رائيل ل مث  ل منامات املستوتنني ا  رائيليني.

وأيــــــاف     هناك ددايت كرب  أار  مثا مصــــــا ر  املمتلتات اخلا ــــــة للفلســــــهينينيل والقيو    -   48
ــاحة األ  ــيئا مل مســ ــيئا فشــ ــة علم الت هيخل ال  دد شــ ــييد املنازلل  املفرويــ ــهينيني لتشــ رايــــ  املتاحة للفلســ

ال املائة بتماموا مل املمتلتات اخلا ـــــة ال القدم الشـــــرقية لصـــــاو    35وهدم املنازل. فقد  ـــــو رت نســـــحمة  
املســتوتنني. ولد  املســتوتنني ا  ــرائيليني أربعة أيــعار ما لد  الفلســهينيني مل األرايــ  امل ههة. وال  

شــــ إل.   200مل املحماين الفلســــهينيةل مما أيــــر ب  كثر مل    99  هدم  وحدهل مت حىت اآل   2017عام  
وعلم الرلم مل أ  وتة  عمليات اهلدم ي تلف  انتحماه و ـــــــــــائخ ا ع م الدوليةل نارا  ل حام التشـــــــــــر  ال  

وحد   ــتنية ظســتل فيوا    25  000بلدا  أار ل ف  ا  ــلســلة مهر   ال تزال ال تزاظد. وهناك حاليا  و  
 ش إلل أي  لىل الستا  الفلسهينيني ال القدم الشرقيةل معرية للودم.    100  000
وأكدت أ  املسـتوتناتل ال  بني  ال   ا  وائر تفت  وتعزل اجملتمعات احمللية الفلسـهينية ال  - 49

القدم الشــرقيةل تشــتا دداي رئيســيا آارل مثلوا ال ول  مثا تشــييد نقا  تفتيو وجدار فصــا مصــمم 
ل الســـتا  الفلســـهينيني ال املدظنة وموا ـــلة توية اجلورافيا الســـيا ـــية علم األر . ووجد بشـــتا جيد لعز 

 لىل الفلسـهينيني املقيمني ال القدم الشـرقية أنفسـوم علم اجلانف املواأ لل ـفة الوربية مل اجلدارل وابتوا 
ــهي ــا ي علم القر  الفلســـــ نية احمليهة أ را مدمرال معزولني  ل حد كحمة عل بقية املدظنة. وكا  األ ر االقتصـــــ

 حيىل فقدوا األ وا  الواقعة ال املدظنة.
وظعـاين الشــــــــــــــحمـاب بوجـا اـال مل عـدم وجو    ور للشــــــــــــــحمـاب واالفتقـار  ل فرل عمـا. ومل  - 50

ــرقية ما ظل   عدم كفاظة  ــهينيني املقيمني ال القدم الشـ ــية األار  ال  ت  ر علم الفلسـ ــا ـ التحدايت األ ـ
عات  امل دراتا واالفتقار  ل التعليمل والنقإل ال الفصــــــــول الدرا ــــــــيةل وارتفاش  وظا املســــــــتشــــــــفياتا وت

ــا ي املحمترا  ــةا وارتفاش معدل احتااز األتفالا وا اجة  ل ا نعاش االقتصــــ معدل االنقهاش عل الدرا ــــ
قية و ل   امل  ــســات الفلســهينية. وعلم هذه اخللفيةل تت ــمل ا ــياتياية األمم املتحد  ال القدم الشــر 

ــية والثقافية  ــيا ـــ ــميم ا يا  التاارظة والدظنية والســـ ــرقية  ل  ـــ ــية التالية   عا   القدم الشـــ األهدار الرئيســـ
للشـــعف الفلســـهيغا ودســـني التعليم واخلدمات الصـــحيةا والنوو  ابلتنمية. وادر أظ ـــا  ل املســـاعد  

 الفلســــــــــــــهينيني مل التمتت حبقوقوم علم  عـا   ربخ املـدظنــة بحمقيــة األر  الفلســــــــــــــهينيــة احملتلــةل مت  تني
وا صـــــول علم اخلدمات األ ـــــا ـــــية. واجملاالت ال  تتهلف اهتماما اا ـــــا ه  الدعو ل وواظة املدنينيل 
وآاثر جدار الفصــال واملســائا املتعلقة اب قامة وعدم التمثيا الســيا ــ ل وقانو  أم ك الوائحمني وحقوقومل 

مشــارظت جارظة ال القدم الشــرقيةل تحملال   110ألمم املتحد  القهري  وأ ر أنشــهة املســتوتنني. ولد  فرظق ا
م ظني  والر. ولـالحميتوـا مرتحمهـة ابلتـدرظـف وبنـاء القـدراتل وظركز عـد  قليـا منوـا  108قيمتوـا ا  ـاليـة  

ــحميا  ــحماب والصـــحة والتعليمل مت  ظ ء اهتمام قليا نسـ ــااي الشـ ــية. وظتناول معاموا ق ـ ــا ـ علم اهلياكا األ ـ
ثر ا ـتنا ا ألنشـهة الدعو  وحقو  ا قامة وجدار الفصـا. وال بد مل  عدا  تقارظر عل ا الة ا نسـانية أك

 ل األ لة. وأو م الفرظق القهري بيكيز اجلوو  علم جمتمت معني مل اجملتمعات احمللية ال عيفة ال القدم 
الشــــرقيةل وتعزظز التنســــيق مت الســــلهة الفلســــهينية ومنامة التحرظر الفلســــهينية واجلوات املا ة واملنامات 
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 الســــنتني القا متني أو الســــنوات الث ا القا مةل لة ا توميةل والتوا ــــا مت الســــلهات ا  ــــرائيلية. وال
  ةكز الفرظق القهري علم مساعد  الفلسهينيني ال القدم الشرقية ال ا فاج علم هوظتوم الفلسهينية.

 
 اجللسة الثالثة -جيم  

 الدعم الدويل واإلقليمي للقدس الشرقية  
 تول رجم ة اجللسة املمثا الدائم جلموورظة فنزوظ  الحموليفارظة لد  األمم املتحد   - 51
ر  ال اجلامعة ا تومية للعلوم اليبوظة ال  - 52 وألق  رامينا ماما  ليزي حســـينل ل وه  أ ـــتاو  رايـــِّ

رحيا   أوربياا ل نار  علم )رظخ القدمل فُشـــــــــــارت  ل أ ا و يـــــــــــع  د  و ـــــــــــاظة األمم املتحد  بعد
ــيـا مت اهـة 2-    181القوات الربظهـانيـة مل املـدظنـة. و وجـف قرار اجلمعيـة العـامـة  (ل أنيخ هبـال  شــــــــــــ

تقسـيم فلسـهنيل مركز فرظد كمنهقة منزوعة السـ ىل د   ـلهة جملس الو ـاظة التابت لتمم املتحد  لفي  
ملدظنة فيما بينوما. وال عام عشـــــــر  ـــــــنوات. ولتل بعد انتواء النزاش املســـــــل ل تقا ـــــــم األر   و  ـــــــرائيا ا

ــات الدولة فيوا. وأ ــــفرت حرب 1950 ــســ ــرائيا القدم عا ــــمة هلال وبدأت ال  قامة م  ــ ل أعلن    ــ
ــتة ال  اندلع  ال عام   ــرق  مل القدمل الذي ظقت فيا   1967األايم السـ ــرائيا للازء الشـ عل احت ل   ـ

تعرب عل ا  انةل ا ـتمرت   ـرائيا ال فر    املسـاد األقصـم. وعلم الرلم مل قرارات األمم املتحد  ال 
تدابة ترم   ل توية تابت القدم وويـعوا القانوينل  ا ال ول  بناء مسـتوتنات لة شـرعية ال األرايـ  

 .1967ال  احتلتوا عام 
ــرقية  - 53 ــم القدم الشــــــ وقال     ك  مل اجلمعية العامة وجملس األمل أعلل مرارا أ  تدابة مثا يــــــ

ــُ  و ع   ــرائيا املوحد  تتعار  مت القانو  الدوأل  ا ال ول  اتفاقية جنيف بشـ ــمة   ـ ا جزءا  مل عا ـ
وــاظــة األشــــــــــــــ ــال املــدنيني ال وقــ  ا ربل وقرارات األمم املتحــد ل ومل مث فو  الليــة وابتلــة. وال 

ــية القدم   ــحم  ظ نار ال ق ـــــ ــملالثمانيناتل أ ـــــ ــت نهاقا ابعتحمارها مثاال علم  ق  يـــــ ــيا  أو ـــــ م  ـــــ ــ  ليم يـــــ
اب ـت دام القو . وأنشـُ جملس األمل جلنة معنية ابملسـتوتنات بيد أ  ول  ي ظسـفر عل نتائج ت ذكر. و عا 

ل و يــع  املدظنة ال قائمة 1981اجمللس الدول األار  أظ ــا  ل  ــحف  ــفارااا مل القدم. وال عام  
الثقافية وات األمهية اال ــــتثنائية. و يــــافة منامة األمم املتحد  لليبية والعلم والثقافة  اليونســــتو( للمواقت  

قرارا ظ كد مل جدظد يــــــرور  ا فاج علم القدم كموقت   2007 ل ول ل أ ــــــدرت اليونســــــتو ال عام  
 رمس  مل مواقت الياا العامل . 

ــا ظة واالجتماعية  - 54 ــائية واالقتصــــــــ ــم كوالكليتاايل املدظر العام ملركز الحمحوا ا حصــــــــ وتتلم مو ــــــــ
حملدا  ا  ـــ ميةل عل الدعم الذي تقدما منامة التعاو  ا  ـــ م  للســـتا  الفلســـهينيني ال والتدرظف لل

القدم الشــــــــرقية فقال    الفلســــــــهينيني املقيمني ال القدم ظعانو  عد ا مل العقحماتل ال  ــــــــيما تو ــــــــيت 
و  املقيمو  ال املسـتوتنات ا  ـرائيلية لة املشـروعة و ـيا ـات التووظد املفرويـة علم املدظنة. فالفلسـهيني

ــاوظة أو فرل متتافئة للحصــــــــــــول علم اخلدماتل لتو م مقيمني وليس  القدم ال ظتمتعو  حبقو  متســــــــــ
مواتنني ال   ـرائيا. وال الوق  نفسـال عزل    ـرائيا القدم الشـرقية عل تتاملوا الهحميع  مت االقتصـا  

ل وحر ــ  علم أال تتهور  ســتوايت مما لة الفلســهيغ ال ال ــفة الوربية وقهاش لز  والحملدا  العربية اجملاور 
للاانف ا  ــــرائيل  مل املدظنةل وول  هبدر تقوظض مقومات بقاء املدظنة و جحمار  ــــتا ا الفلســــهينيني 
علم تركوا و ح ل مســتوتنني   ــرائيليني رلوم. وأشــار أظ ــا  ل عدم ممار ــة ال ــوخ مل جانف اجملتمت 

ــا ظة والقانونية والســــيا ــــية املت ذ  يــــد الدوأ علم   ــــرائيا ك  توة  ــــيا ــــاا ا فقال    التدابة االقتصــ
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الفلســــــــهينيني ال تزال  ــــــــارظة علم الرلم مل جوو  الســــــــ م وقرارات األمم املتحد . وقد ظتو  مل املفيد 
بصــــفة اا ــــة ويــــت برامج لحمناء القدرات وحلقات عما تدرظحمية تســــاعد احملامني الفلســــهينيني ال القدم 

العيا  علم التدابة ا  ـــــــــرائيلية. فنتياة للاوو  ا  ـــــــــرائيلية الرامية  ل عزل القدم عل الشـــــــــرقية ال ا
ــ  أمهية متزاظد . وال هذا  ــتا  املدظنة ظتتســـــــ ــحم   ور اجملتمت املدين ال  عم  ـــــــ ــهينيةل أ ـــــــ ا  ار  الفلســـــــ

 زاء ق ــــية   الســــيا ل ظنحمو  للدول األع ــــاء ال منامة التعاو  ا  ــــ م   ــــيالة واعتما  موقف مشــــيك
 القدم وفلسهني.

وال معر   حازه لحمعض أنشــــــــهة املركزل قال    اهة منامة التعاو  ا  ــــــــ م  اال ــــــــياتياية  - 55
ال املائة مل جمموش املشـارظتل ولا أمهية   22لتنمية القدم توأ اهتماما اا ـا لقهاش السـياحةل الذي اثا  

ــة لعدم وجو  جمال كحمة للقهاعات األار ل مثا ــوام ال التنمية   اا ــــ ــناعة التحوظلية والزراعةل لإل ــــ الصــــ
 2015االقتصـــــــــا ظة ال املدظنة. وقد ااتةت القدم مدظنة الســـــــــياحة ملنامة التعاو  ا  ـــــــــ م  ال عام  

ون ام  حلقة عما  ولية بشُ  ا تتشار  متانيات السياحة ال املدظنة ال ا هنحمولل بيكيال ابالشياك 
 .2015لدولة فلسهني ال تشرظل الثاين/نوفمرب مت وزار  السياحة واآلاثر 

وقال    فلســهني لنية ابملوار  الهحميعية والحمشــرظةل ولدظوا عد  كحمة مل الســتا  الشــحماب. ولتل  - 56
ال املائة منوم عاتلني عل   39التثة مل ه الء الشــــحماب ال ظزالو  عاتلني عل العمال حيىل كا  حواأ  

ألرقام أ  املحما رات الرامية  ل متافحة بهالة الشحماب ظنحمو  أ  تتو  . وتحمني هذه ا2016العما ال عام  
ــلحةل  ا ال ول  ا تومة واجملتمت املدين والقهاش اخلالل  أكثر تركيزا علم النتائج. و عا أ ـــــــحاب املصـــــ
 ل توحيد قواهم ال التصـدي ألوجا التحماظل والتفاوت بني اجلنسـني ال تهوظر املوارات. و ـلخ ال ـوء علم 
ــاءاتل  ــياحةل وا نشــــــــ ــائا الرقميةل والســــــــ ــر  األعمال ا ر  ابلو ــــــــ الزراعةل وتتنولوجيا املعلوماتل ومحماشــــــــ
والهاقةل ابعتحمارها قهاعات اتل أ  ت  ي  ل النمو و حا  فرل العما للشــــــــحماب الفلســــــــهيغ. وظودر 

ــروش   ــهني  ل  تني   SEEDمشـ ــ م  وفلسـ ــيك بني منامة التعاو  ا  ـ ــحماب مل ا ل التارظ  املشـ الشـ
ــحماب املومشـــــــنيل وتنمية األعمال التاارظة  تزوظدهم ابلتدرظف مل أجا التو يفل وزاي   فرل العما للشـــــ
للم  ــســات القائمة اجلدظد . و ــي ــهلت الربلمج ا اائ  ابملشــروش ال  تار برلمج التمتني االقتصــا ي 

 لت ر احملرومة للفلسهينيني.
لوز ل الذي   Gaza Start-up Weekendsتار وتنايم املشـارظت مشـروش  وأيـار أ  مل أمثلة االبت - 57

 Gazaوظ ــــم مصــــمم  املواقت الشــــحمتية ومنام  املشــــارظت واخلرباء اآلارظلل وشــــركة    2011بدأ ال عام  

Sky Geeksل وه  شــــــــركة محمتدئة قائمة علم التتنولوجيا تدعموا وكالة  Mercury Corps   بف ــــــــا منحة
 .Googleمقدمة مل شركة 

ــا  ال األر  الفلســــــهينية  - 58 ــتانل  ماظتا لين ل املقرر اخلال املعغ حبالة حقو  ا نســــ وتتلم  ــــ
ل عرب و ـــلة فيدظو عل اال ـــتفا   مل القانو  الدوأ وقرارات األمم املتحد . وقال 1967احملتلة منذ عام  

ترب عليا أي مقيىل بشُ  تسوظة الق ية الفلسهينية حف أ  ظتو  ما  وا كا  ظستوال      األ ام الذي   
القانو  الدوأ. فالقانو  الدوأل قحما كا شــــ ءل   معاظة ا نصــــار واملســــاوا  والعدالة املنصــــول عليوا ال

هو الوعد الذي تقهعا الدول الواحد  منوا لتار  بصو  السلم والسع  لتحقيق العدالة. ويم األراي  
عل ترظق ا رب أو ا ــــــــــــــت ـدام القو  راور حارا اب)  وجـف هـذه القوانني. وظتـا  اجملتمت اـلدوأ برمـتا 

أريــــــــا رتلةل وظر  التثةو  أ    1967  ا ــــــــتول  عليوا   ــــــــرائيا ال عام  ظعترب األر  الفلســــــــهينية ال
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ــلية  توتني املســـــتوتنني املدنينيل احملاور أظ ـــــا  وجف القانو  الدوأل ظودر  ل تشـــــرظد الشـــــعوب األ ـــ
 احملمية ال هذا ا قليمل مما ظشتا جراة حرب مفيية.

جلماعية أمهية ال القانو  الدوأ وتاملا أكدت ولعا حق تقرظر املصــة هو أكثر حقو  ا نســا  ا - 59
األمم املتحد  حق الشــعف الفلســهيغ ال ممار ــة هذا ا ق. وا ــتعر  جمموعة مل القرارات ال  أ ــدراا 

ــار  ل أ ـا تعلل  يـعا أ  1967اجلمعـية العـامـة وجملس األمل ال العقو  ال  أعقحـم  حرب عـام   ل ـفُشــــــــــــ
 حملتلة اللية وابتلةل وتدعو  ل   اء االحت ل.ممار ات   رائيا ال األراي  ا

وقال    أي تســوظة  ائية حف أ  ت ــمل حقو   يت مل ظعتربو  القدم وتنومل وت ــمل هلم  - 60
ــُ   ــة ال املدظنة. والقانو  الدوأ وايــــــــ   اما بشــــــ ــاوا   ل األماكل املقد ــــــ حق الو ــــــــول علم قدم املســــــ

ار علم   ــــــرائيال ابعتحمارها ا ما لســــــلهة القائمة ابالحت لل القيام با فيما ظتعلق ابلقدم. وال حني أ    
ــلحما محما ئ العدالة وا نصــــار واملســــاوا ل ف نا ال ظنإل علم حا معني لق ــــية  القانو  الدوأ ظ ــــت ال  ــ
القـدمل وال ظزال ظتحلم بقـدر مل املرونـة تســــــــــــــم  ابالتفـا  علم مركز املـدظنـة كمـدظنـة معـا  تقســــــــــــــيموـا 

ــار  ل أ  رتمة العدل الدولية قد مدظنة مـشــــــــــ  أو يكة أو مدظنة موحد ل أو لة ول  مل النماوس. وأشـــــــــ
ــا ر  عام  ــرائيل ل أ  علم الدول األار    2004ق ــــــــ ل ال فتواها الصــــــ ــا ا  ــــــ ــُ  اجلدار الفا ــــــ بشــــــ

 لة. التزامات قانونية ميتحمة علم االنتواكات ا  رائيلية للقانو  الدوأ ال األراي  الفلسهينية احملت
مث ترىل   ا أفتار. أوالل اتل لتمم املتحد  أ  تهلف  جراء  را ــــــــات قانونية بقصــــــــد وا  - 61

  ــرائيا علم االمتثال لقرارااا املتعلقة ابلقدم. وظنحمو  أ  تشــما هذه الدرا ــات تقييما قانونيا اللتزامات 
ــامية ال اتفاقيات جنيفا وتقييما   قانونيا واجتماعيا ملركز القدم كمدظنة مقد ــــــــــة األترار املتعاقد  الســــــــ

ــتمرار االحت ل و وجف الشــــــــرو  احملد   ال  لث ا مل  ايلت العاي وكيف اتل احملافاة عليا أ ناء ا ــــــ
املسـتقحما لتسـوظة عا لة لق ـية فلسـهنيا و را ـة قانونية بشـُ  مركز وع ـوظة  ولة ع ـو ال األمم املتحد  

ــة قانونية عل اتلف األشــــتال ال    تتحد  توجيوات جملس األمل ــتمرارا و را ــ و/أو اجلمعية العامة اب ــ
قد أياذها املركز الســيا ــ  املقحما للقدمل واألشــتال ال  تتوافق مت القانو  الدوأ بوجا عام واألشــتال 

 ال  ال تتوافق معا.
مشـــــروعية االحت ل.    اثنيال اتل للامعية العامة أ  تهلف فتو  مل رتمة العدل الدولية بشـــــُ   -   62

  - ف وا تحمني أ  الســلهة القائمة ابالحت ل قد انتوت   يت املحما ئ األ ــا ــية لقانو  االحت ل أو معاموا  
ــحموة   ــعني ل حت لل والصـ ــلحة العليا للســـتا  اخلايـ ــم األرايـــ ل والتصـــرر تحمقا للمصـ وه  االمتناش عل يـ

لتزامات القانونية الرئيسية  وجف القانو  الدوأ ا نساين  امل قتة والقصة  األجا ل حت لل والتقيد جبميت اال 
والقانو  الدوأ  قو  ا نســــا ل والتصــــرر حبســــل نية توال في  االحت لل بســــحما منوا قحمول قرارات األمم  

فســــــيقت علم عاتق اجملتمت العامل  واجف ددظد ما  وا كا  االحت ل قد ياوز اها    - املتحد  واالمتثال هلا  
عـا ال عـدم الشــــــــــــــرعـيةل و ــــــــــــــيقت علـيال  وا كـا  األمر كـذـل ل واجـف اختـاو  يت الـتدابة املعقوـلة   ـاء  ظوق 

 االحت ل ومساعد  الستا   ما علم دقيق تقرظر املصة و ما علم ا تعا   مركزهم السيا   السابق. 
وا  ــــ حيااا  وجف اثلثال ظنحمو  للامعية العامة أ  تنار ال  جراء  را ــــة قانونية تســــتعر  في - 63

ــاعد اجملتمت الدوأ علم   اء االحت ل. وم ــــــم ظقول     قرارها ”االدا  مل أجا الســــــ م“ بهرظقة تســــ
حبىل  متانية ا ــــــــــــت دام هذه الصــــــــــــ حيات لا ما ظربره ال  ا الارور الراهنةل ابلنار  ل ما ظقت علم 

تول املد  ال   ا فيوا النزاش  و  حال عاتق األمم املتحد  مل مســــ ولية  ائمة حيال ق ــــية فلســــهنيل و 
ورورظة الق ــية ال الســيا ــة والدبلوما ــية علم الصــعيد العامل ل ووجو  اياه وايــ  ال القانو  الدوأ  و 
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ددظد مصـة النزاشل ورفض السـلهة القائمة ابالحت ل االمتثال للقيو  ال  ظفريـوا القانو  الدوأ ورف ـوا 
 ا  ل تسوظة عا لة.  اء االحت ل والتو 

  
 اجللسة اخلتامية  - رابعا   

ت  املمثـا الـدائم جلموورظـة فنزوظ  الحموليفـارظـة لـد  األمم املتحـد  ورئيس وفـد اللانـة  ل امل  رل  - 64
الذي ترأم اجللســـــة اخلتاميةل بيال بشـــــُ   ل   املســـــاد األقصـــــم أ ـــــدره منامو امل  رل واللانة املعنية 

 لفلسهيغ  قوقا لة القابلة للتصررل ومنامة التعاو  ا   م   انار املرفق األول(. مار ة الشعف ا
ــم  - 65 ــيد عحمدوالظيفل   حاات اتامية اب ـ ــفة املتاول ال وزار  اارجية أوربياا ل السـ وأ ل السـ

ة و ل لة الحملد امل ــــــيفل فقال    امل  ر قد ا ــــــتمت ا ل اليومني املايــــــيني  ل  حاتات وتقارظر متنوع
ــت الراهل ال القدم. ووكر أنا علم الرلم مل القرارات   ول  مل الحميالت ال  ــوء علم الويـــ ــله  ال ـــ  ـــ

ــُ  الويـــــتل ف نا ي ظ نفَّذ أي منوا. وأويـــــ  أ  أوربياا  تدعم  العدظد  ال  اختذاا عل األمم املتحد  بشـــ
 الســـــ م علم أ ـــــام القانو  الدوأ الشـــــعف الفلســـــهيغ بتا عزمل ومل مثَّل فو  ت ظد ترظقا ظف ـــــ   ل

 وقرارات جملس األمل واجلمعية العامة.
ــُ  حاالت قهرظة اتلفةل  - 66 ــار قائ     أوربياا  تدرك أ  األمم املتحد  اختذت قرارات بشـ وأيـ

ن فذت ال ل ـــو  أايم ال بعض هذه ا االتل بينما  ل  حربا علم ور  ال حاالت أار . وأويـــ  أ  
جا مشــــــــــاكا مما لة أل  قرارات جملس األمل ال  تدعو  ل انســــــــــحاب القوات األرمينية و ل أوربياا  توا

ــفا  زاء عدم وجو  آلية لتنفيذ هذه   24  اء عدوا  الدولة اجملاور  ي ت نفَّذ منذ أكثر مل   عاما. وأبد  أ ـــــ
 ة ال وخ السيا   القرارات واملوقف السل  الذي ظت ذه بعض ”القو  العامم“ ال  ال ترلف ال ممار 

ال زم  ا هذه النزاعات الدولية. وأعرب عل أملا ال أ  ظســــــــــاعد امل  ر علم  ويد الهرظق للتو ــــــــــا  ل 
حا لق ـية القدمل وشـد  علم أ  املدظنة ليسـ  ملتا للشـعف الفلسـهيغ فحسـفل و اا ه  مل  لتا 

 العاي العرة وا   م  الذي ظعتربها أحد مقد اتا.
  رئيســــة وحد  التنســــيق امليداين ال و ــــخ ال ــــفة الوربية التابعة ملتتف تنســــيق املســــاعد   وقدم - 67

ا نســانيةل   ــراء مافرل معلومات مســتتملة عل آار تهورات الويــت ال امليدا ل وأفا ت    فلســهينيا 
ــيحموا جبراىل ا ل اليو   193واحـدا علم األقـا قـد ق ـتا وأ  مـا ال ظقـا عل  م. فلســــــــــــــهينـيا آارظل قـد أ ــــــــــــ

وأفا ت    الويـت متوترل وأ  الحمواابت احمليهة ابملسـاد األقصـم وامل  ظة  ليا قد أ للق ل اب ـتثناء   ا 
منوا مزو    جوز  التشـف عل املعا  . ووكرت أنا هناك أظ ـا تقارظر تفيد  دامهة مسـتشـفم ال القدم 

 ة.الشرقية و   حتومة   رائيا تنار ال  ر ال قوات  ل القدم الشرقي
وورر املراقف الدائم لدولة فلســــــــهني لد  األمم املتحد   موعا علم الفلســــــــهينيني الذظل وقعوا  - 68

ــلوا وا املشـــــعا وظدفعوا الثمل ال  ــهينيني هو أ  ظوا ـــ ــتحماكات القدمل فقال    قدر الفلســـ يـــــحااي الشـــ
ملســاد األقصــم ن ــاهلم ال  ــحميا حقو  شــعحموم. وأعرب عل افت اره بدفاش الفلســهينيني عل فلســهني وا

والقـــدمل مث قـــال    أحـــداا اليوم تهحمت جولـــة أار  مل املواجوـــات اخلرقـــاء ال  ظفريــــــــــــــوـــا االحت ل 
العســــتري ا  ــــرائيل  علم الفلســــهينيني. وأيــــار أ  الفلســــهينيني ظســــتحقو  ا رظة والترامة ال  ولتوم 

أي عوائقل ومل  و  أجوز    كما أ  هلم ا ق ال أ  ظ  وا الصـــــــ   ال املســـــــاد األقصـــــــم حبرظة ومل  و 
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التشـف عل املعا   وبدو  وجو  آلية القمت العسـترظة ا  ـرائيلية. ووكر أ  الفلسـهينيني مصـممو  علم 
 موا لة الدفاش عل املساد األقصم وا رم الشرظف. 

و)بت ظقول    الفلســهينيني مصــممو  بنفس القدر علم موا ــلة ن ــاهلم الســلم  مل أجا نيا  - 69
وااتتم ابلقول    هناك أوجا تشـــاب  بني الق ـــية الفلســـهينية وبني ق ـــااي الشـــعوب ال  كان    حقوقوم.

ــوال  ــيا وأمرظتا ال تينية وأماكل أار  مل العاي وال   ح  ال درظر نفسـ ــابقا ال أفرظقيا وآ ـ ــتعمر   ـ مسـ
ــم  انار املرفق األ ــاد األقصـ ــار  منا  ل الحميا  املتعلق  ل   املسـ ــار  وقال ال  شـ ول(ل    امل  ر وجا  شـ

 متوايعة مل ابكو  ل الشعف الفلسهيغ  نا ال ظقف وحيدا.
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 املرفق األول 
 بيان بشأن إغالق املسجد األقصى   

اب ــــــــــــم اللانة املعنية  مار ــــــــــــة الشــــــــــــعف الفلســــــــــــهيغ  قوقا لة القابلة للتصــــــــــــرر ومنامة  
 ا   م   التعاو 

ــرائيا املســـاد األقصـــم  لل منام  امل  ر الدوأ    ــية القدمل ندظل بشـــد   ل     ـ املعغ بق ـ
ومنعوا  ــــــــ   اجلمعة ال رحابا.    هذه التدابة و يت القيو  األار  ال  تفريــــــــوا   ــــــــرائيال الســــــــلهة 
ــافر علم الرالحمني ال  القائمة ابالحت لل ال انتواك للويـــــت التار   القائم وللقانو  الدوأل ه  عدوا   ـــ

هذه األماكل املقد ـــــــــة ال القدمل واعتداء علم حقو  الشـــــــــعف الفلســـــــــهيغ  ا ال ول  حقا ال ارتيا   
 التعحمد ال هذه املواقت.

وتزظد هذه اال تفزازات واالنتواكات واالعتداءات علم املصلني الفلسهينيني مل حد  ا سا يات   
ــت علم  ــعيد الويـ ــت حد فوري هلا لتفا ي تصـ أر  الواقت بشـــتا اهة. و ننا    والتوترات الدظنيةل وظنحمو  ويـ

نناشــــــــــد اجملتمت الدوأ القيام علم وجا اال ــــــــــتعاال  عا   أتكيد احيام الويــــــــــت التار   القائم و جحمار 
  ــــــــرائيال الســــــــلهة القائمة ابالحت لل علم  لواء  يت التدابة ال  تنتو  هذا الويــــــــت التار   القائمل 

عا  ل وعلم االمتثال اللتزامااا  وجف القانو  الدوأ. ونناشــــــــد  تركيف أجوز  التشــــــــف عل امل   ال ول   ا
  يت األترار املعنية العما مل أجا ادئة الويت وتفا ي اختاو أظة اهوات قد تزظد مل حد  التوتر. 

و ننا ن كد مل جدظد ا  انة الدولية ال  يســـــدت منذ أمد توظا ال قرارات اجلمعية العامة وجملس   
ل جلميت التدابة الرامية  ل توية اليكيحمة الداورافية لتر  الفلسـهينية احملتلة منذ  التابعني لتمم املتحد    األمل 
ل  ـا فيوـا القـدم الشــــــــــــــرقيـةل أو توية تـابعوـا أو مركزهـال ونشـــــــــــــــد  علم أ    ـاء االحت ل 1967عـام 

 ا ل و ائم. ا  رائيل  هو السحميا الوحيد الذي  يمود الهرظق لتحقيق   م ع
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 املرفق الثان 
 موجز الرئيس   

ــيـة القـدم ال ابكو ظوم   - 1 دـ    2017 وز/ظوليـا   21و  20ع قـد امل  ر الـدوأ املعغ بق ــــــــــــ
ــررل وبدعم مل منامة التعاو   ــهيغ  قوقا لة القابلة للتصــ ــعف الفلســ ــة الشــ رعاظة اللانة املعنية  مار ــ

 دم واجملتمت الدوأ  توفة الدعم السيا   واالقتصا ي“.ا   م  وكا  مويوش امل  ر هو ”الق
وكان  أهدار امل  ر وات شقني  أحدمها هو توفة معلومات مستتملة بشُ  ا الة ال املدظنةل  - 2

وال  ـيما ال يـوء ا ـتمرار تدهور الويـت ال أعقاب األحداا ال  وقع  حول املسـاد األقصـمل واآلار 
ت بشـُ  التيفية ال  اتل هبا للماتمت الدوأل وال  ـيما الدول األع ـاء ال هو عر  األفتار واملقيحا

ــهينيني ال القدمل مت اليكيز علم التعليم  منامة التعاو  ا  ـــــ م ل تقد   عم ملموم للســـــتا  الفلســـ
والتدرظف لتعزظز قدرام علم الصــمو  ال مواجوة األويــاش الصــعحمةل وال  ــيما ال  ــفور الشــحمابل وعلم 

 نعاش االقتصا ي والتنميةل وال  يما ال قهاش السياحة.ا 
وشـــــــــــارك ال امل  ر ارباء  وليو ل منوم ارباء مل فلســـــــــــهني و  ـــــــــــرائيال وممثلو  عل الســـــــــــل   - 3

 الدبلوما   واجلموور.
وال اجللسة االفتتاحيةل و ف السفة املتاول ال وزار  اخلارجية األوربية شاهني عحمدوالظيفل الذي   - 4

 - ثا الحملد امل ــــــــــيفل ق ــــــــــية القدم   ال علم تعقيدهال  ثا أحد أهم جوانف النزاش ا  ــــــــــرائيل   كا  ا 
الفلســهيغل وشــد  علم أ  الســع   حا  حا هلا ظنحمو  أ  ظقت ال  ــميم اجلوو  الدولية الرامية  ل  قامة 

ــرقية عا ــد ل  ل جعا القدم الشــ ــ م عا ل و ائم ال املنهقة. و عال ال هذا الصــ ــمة لدولة فلســــهني  ــ  ــ
 .1967يمل حدو  عام 

وقال األمني العام املسـاعد للشـ و  السـيا ـيةل مرظو ـالف ظنتشـال الذي ح ـر امل  ر بو ـفا ممثا  - 5
ــر   ــات املحماشــــــ األمني العامل  نا علم الرلم مل أ  األوا  قد آ  لتويئة الارور ال زمة للعو    ل املفاويــــــ

وائ ل  ا ال ول  ق ــــــــية القدمل ف   الشــــــــركاء الدوليني حف أ  مل أجا حا  يت ق ــــــــااي الويــــــــت الن
ظقدموا املســاعد  ال التصــدي للتحدايت االجتماعية واالقتصــا ظة ال  ظواجووا األشــ ال الذظل ظعيشــو  

وتعودها بــ ”عدم ترك أي أحد   2030ال األر  الفلسهينية احملتلة ال  تار اهة التنمية املستدامة لعام  
 الف الركف“.

وأ ل رئيس امل  رل رافائيا  ارظو رامةظس كارظنيو   وورظة فنزوظ  الحموليفارظة( بحميا  اب ـــــم رئيس  - 6
اللانةل الســـــــــفة فو ي  ـــــــــي   الســـــــــنوال(ل ظدعو فيا اجملتمت الدوأ  ل انتزاش مســـــــــُلة املدظنة مل أظدي 

السـحما لتحقيق ول  اهلدر هو املتهرفني ودوظلوا مل مويـوش مواجوة  ل مويـوش تعاو . ووكر أ  أحد 
تقد   عم ملموم  ل الســــتا  الفلســــهينيني ال القدم الشــــرقية. وتتلم بصــــفتا الوتنيةل فســــلخ ال ــــوء 

و عا املشـــــــــاركني  ل توجيا ر ـــــــــالة  يـــــــــافية   ـــــــــرائيا يــــــــد   (2016   2334علم قرار جملس األمل  
 يا ااا ال القدم الشرقية. 
وأعرب األمني العام املســــــاعد ملنامة امل  ر ا  ــــــ م  املعغ بشــــــ و  فلســــــهنيل مسة بترل عل  - 7

قلقا مل أ  التصــــعيد األاة للنزاش ال القدم مل جانف   ــــرائيا لل ظ  ي  ال  ل تفاقم الويــــت و عهائا 
ــرائيال مشـــــةا   ل أ ا توا ـــــال بعدا  ظنيا تيتف عليا آاثر اهة . وحىل اجملتمت ا ــاءلة   ـــ لدوأ علم مســـ

https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
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بصــفتوا الســلهة القائمة ابالحت لل راوالاا الرامية  ل عزل الســتا  الفلســهينيني ال القدم و ل تمس 
 الهابت ا   م  للمدظنة.

ر  وقـال املراقـف الـدائم لـدولـة فلســــــــــــــهني لـد  األمم املتحـد     القـدم تواجـا  اـة ابلوـة اخلهو  - 8
تنهوي علم اهر دوظا النزاش مل قحما املتهرفني  ل مواجوة  ظنيةل بســـــــحمف األنشـــــــهة األاة  ال  قام  
تتم امل  ر بحميا  ظرفض  ل   األماكل املقد ـة وظدعو   ـرائيا  ل يـما  ا بقاء  هبا   ـرائيا. واقيىل أ    

 علم الويت التار   القائم.
 لوتركيا   لممثلو الدول األع ـــــاء واملناماتل ومل بينوا  ندونيســـــيا  وعقف اجللســـــة االفتتاحيةل ت  - 9

 رمسية. بيالتواملورب واجلمعية الربملانية للحمحر األبيض املتو خل  لوماليزاي
وا ل اجللســـــــــــــــة العـامـة األول ال   ارت حول مويــــــــــــــوش ”ا يـا  ال القـدم الشــــــــــــــرقيـة دـ   - 10

ــهينيني ال القدم قد بلو  االحت ل“ل حذر املتتلمو  مل أ    ــرائيليني والفلســـــــــ مااهر التوتر بني ا  ـــــــــ
 رجة اهة  جدا. وشــد وا علم أ  ا ــتمرار النشــا  اال ــتيهاين ا  ــرائيل  ال القدم الشــرقية ظقي  ال 
نفس الوق  ابملمار ــــــات التمييزظة يــــــد الســــــتا  الفلســــــهينيني ال جماالت التعليم وا  ــــــتا  واخلدمات 

بني جماالت أار . و ـــــــــــلخ احمة   ـــــــــــرائيل  ال ـــــــــــوء علم أ  األ ـــــــــــوات املتهرفة مل   االجتماعيةل مل
اجلانحمني تلاُ  ل تو يف الدظل كســـــــــــ ىل ال ا رم الشـــــــــــرظف/جحما اهليتا وأ  هذه األ ـــــــــــوات قد  ك 

ــية  أ ـــــــحمح  جزءا عا اي مل االياه الســـــــائد ال اجلانف ا  ـــــــرائيل . ورأ  أ  ا ا ا قيق  الوحيد لق ــــ
ــال مت احيام كا منوما لتعلق اآلار القدم هو  ــال اجملتمعني  عل بع ـــــــــوما بع ـــــــ   اء االحت ل وانفصـــــــ

ابألر  و ا فيوا مل أماكل مقد ــة وكفالة ا ــت دام هذه األماكل أللرا   ظنية ال لة . ويــرب الفرظق 
نية مل  ييز مثاال رد ا علم الويـــــت ال القدم الشـــــرقيةل فســـــلخ ال ـــــوء علم ما تعاين منا املرأ  الفلســـــهي

م  ــســ  علم ظد الســلهات ا  ــرائيليةل وهو ما ظزظد ويــعوا يــعفا ال بيتوا ومتا  عملوا وال األماكل 
العامة. وا ل املناقشــــــةل تلف املشــــــاركو  مل اجملتمت الدوأ ممار ــــــة  ال ــــــوخ علم   ــــــرائيا لت  تت ذ 

زاي   فرل الفلسـهينيني ال تلق  التعليم تدابة لوقف تصـعيد ا الة الراهنةل وتقد   الدعم الدوأ مل أجا  
ــاركو   ل  بداء ت ـــامل  ــاركة منامة امل  ر ا  ـــ م  ال تنايم امل  رل  عا املشـ ــيا  مشـ ال اخلارس. وال  ـ

    م  قوي مت الفلسهينيني ال القدم الشرقية.
 ــرائيل  علم اقتصــا  وال اجللســة العامة الثانيةل وا ــا املشــاركو  حبىل األ ر احملد  ل حت ل ا  - 11

ــتثمرظل. وو  ـــــــــف   املدظنة وتنميتوا وا يا  االجتماعية فيوال وكذل  فرل الدعم املقدم مل املا ني واملســـــــ
الســـيا ـــة ا  ـــرائيلية ال القدم الشـــرقية   ا تتُلف مل   ا مراحا ه   تقوظض التنميةل والدمجل ودوظا  

مل   ال املائة   80  النتائج النا ة عل ول  ال أ  أكثر مل  أحياء الفقراء  ل يـــــــــــواىل لت رايء. وتتمثا  حد 
الســـــــتا  الفلســـــــهينيني ال املدظنة ظعيشـــــــو  د  اخ الفقر. وعلم الرلم مل أ   يت األماكل املقد ـــــــة 

ــرقيةل ف     ــيحية تقت ال القدم الشـ ــيحيني ظقيمو  هناك. وو جو    20املسـ ال املائة فقخ مل ا ااس املسـ
شـــد اال ـــتثمار لدعم اهلياكا األ ـــا ـــية الفلســـهينية يـــد ”اوظد“ القدم الشـــرقية نداءات لعقد م  ر  

وتويةها مل موقت متعد  الثقافات تعاما فيا  يت األ اي  معاملة متســــــــاوظة  ل موقت ظســــــــو  فيا عنصــــــــر 
ــتثمار  ــوء علم الفرل املتاحة للدعم واال ــــ واحد وظهوم فيا اهاب وتغ واحد. و ــــــلخ املتتلمو  ال ــــ

و ــــــــائخ ا ع م  ل تقد   ــــــــور  أكثر توازل     عي جينيل ووكروا أمثلة رد  . وال هذا الســــــــيا ل  اخلار 
للويـتل مت اليكيز ليس فقخ علم ا الة السـيا ـية الصـعحمة فحسـفل با أظ ـا علم عر  الفرل املتاحة 

ة العربيـة ال  وظـا للفلســــــــــــــهينيني واجلوـات ال  تقـدم هلم الـدعم مل اخلـارس. وال حني تي   اجلوـات املـا ـ 
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ــيا ــــ  معنيل ف    ــيا  ــ ــفة الوربية أل ا ترلف ال ينف الاوور  اور امل ظد لفصــ ــارظت ال لز  أو ال ــ مشــ
اجلميت اتنا م ازر  للقدم. وتركز ا ياتياية مشاركة األمم املتحد  فيما ظتعلق ابلقدم الشرقية ال  جر  

ــفوا مركزا االتفا  عليوا م ارا علم تنفيذ أنشــــــهة معتدلة تر  ــرقية بو ــــ ــتعا   متانة القدم الشــــ م   ل ا ــــ
للحيا  التاارظة والدظنية والثقافية للســـــــــتا  الفلســـــــــهينينيل واملســـــــــاعد  ال  عا   ربخ املدظنة بحمقية األر  
ــية. وحىل  ــا ـــــــ ــول علم اخلدمات األ ـــــــ ــهينية احملتلةل مت  تني النام مل  عمال حقوقوم وا صـــــــ الفلســـــــ

القوي للقهاش التعليم  الفلسهيغ ال القدم الشرقية بو فا األ ام ملستقحما   املشاركو  علم تقد  الدعم
أف ـــال و عوا الســـلهات الدظنية ال اخلارس  ل عدم  غ ا ااس املســـيحيني واملســـلمني عل زاير  املدظنة ال 
الوقـ  الـذي ال تزال فيـا دـ  االحت لل أل  مثـا هـذا ا ار ظ ــــــــــــــر ابألعمـال التاـارظـة الفلســــــــــــــهينيـة 

 رئيسية. بصور 

وا ل اجللســة العامة اخلتاميةل وا ــا املتحد و  مناقشــة الدعم اخلارج  للســتا  الفلســهينيني ال   -   12
القدم الشـرقية. وتنفذ الدول األع ـاء ال منامة امل  ر ا  ـ م  اهتوا اال ـياتياية لتنمية القدمل  ا ال  

 تركز علم قهاعات رد  ل مثا الســــــــياحة و تني  ول  برامج بناء قدرات فلســــــــهينيني القدم الشــــــــرقية ال  
الشـــحماب. واتل للفلســـهينيني وحلفائوم أ  ظو فوا أظ ـــا القانو  الدوأ للتو ـــا  ل حا لق ـــية فلســـهنيل  

ال ول  ويــت القدمل بهلف فتو  مل رتمة العدل الدولية بشــُ  ا ــتمرار شــرعية االحت ل. فصــدور    ا 
وش  ـيتو  لا أت ة قوي علم السـاحة السـيا ـية. وشـد  املشـاركو  علم  حتم    االحت ل أ ـحم  لة مشـر 

تنام  مشـــــــــاعر الســـــــــُم لد  الفلســـــــــهينيني وم ظدظوم مما ظرونا عاز اجملتمت الدوأ علم تنفيذ قرارات األمم  
 املتحد  و نفاو القانو  الدوأ فيما ظتعلق بق ية فلسهني وا تمرار االحت ل ا  رائيل . 

لسة اخلتامية بيالت ممثل  الحملد امل يف و ولة فلسهني. وقار  السيد عحمد ال ظيف وت من  اجل - 13
كاراابخ. وأعا  املراقف   -بني أوربياا  وأرمينيا علم  قليم للورنو    ابلويـــــــــت القائمالويـــــــــت ال فلســـــــــهني 

 -رائيل   الدائم لدولة فلســهني لد  األمم املتحد  أتكيد عزم حتومتا علم التو ــا  ل حا للصــراش ا  ــ 
 -اللانة ومنامة التعاو  ا  ــــ م    -الفلســــهيغ. واات تم امل  ر   ــــدار بيا  اب ــــم اجلوتني املنامتني  

ظدظل بشــــد   ل   املســــاد األقصــــمل وظويف ابجملتمت الدوأ أ  ظ كد مل جدظد احيام الويــــت التار   
هـذا الويــــــــــــــت. وأكـدت اجلوـتا  املنامتا  الـقائم وأ  حرب   ــــــــــــــرائـيا علم  لـواء  يت الـتدابة ال  تنتوـ   

ا  انة الدولية ال  يســـــدت منذ أمد توظا ال قرارات اجلمعية العامة وجملس األملل جلميت التدابة الرامية 
ل  ا فيوا القدم الشـــرقيةل أو توية 1967 ل توية اليكيحمة الداورافية لتر  الفلســـهينية احملتلة منذ عام  

وشــــــد وا علم أ    اء االحت ل ا  ــــــرائيل  هو الســــــحميا الوحيد الذي  ــــــيمود الهرظق مركزها   تابعوا أو
 لتحقيق   م عا ل و ائم.
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 املرفق الثالث 

 قائمة املشاركني   
 

 املتكلمون  
 السيد  هدظا عحمده

 

 منسقة مشارظت 
 املتحد  للمرأ (األمم  هيئة األمم املتحد  للمساوا  بني اجلنسني و تني املرأ   هيئة

 األر  الفلسهينية احملتلة

 رئيس جامعة القدم السيد عما  أبو كش 
 القدم

 راير  السيد  رامينا رمد ليزي حسينل 
 جامعة أوربياا  ا تومية لعلوم اليبية

 ابكو

 كحمة مو ف  الع قات الدولية والع قات مت املستثمرظل السيد كاما ا سيغ
 بن  فلسهني

 هللارام 

املدظر العام ملركز الحمحىل والتدرظف ال امليا ظل ا حصائية واالقتصا ظة واالجتماعية  السيد مو م كوالكليتااي
 للحملدا  ا   مية التابت ملنامة التعاو  ا   م  

 أنقر 

املقرر اخلال املعغ حبالة حقو  ا نســــــــا  ال األر  الفلســــــــهينية احملتلة منذ عام  السيد  تانل  ماظتا لين 
 ملتحد   قو  ا نسا ل مفويية األمم ا1967

 كندا

 رئيسة التنسيق امليداين ال و خ ال فة الوربية السيد    راء مافر
 متتف تنسيق الش و  ا نسانية 

 رام هللا

 كحمة املو فني التنفيذظني للم  سة املسيحية املستونية لتراي  املقد ة/رئيس السيد راتف ربيت
 األمرظتيةواشنهل العا مةل الوالايت املتحد  
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 رام وم  س منامة القدم الدنيوظة السيد  انيال  يدما 
 أبيفتا 

 رئيس وحد  القدم  السيد معتصم تيم
  ظوا  رئيس  ولة فلسهني

 هللا رام
  

 وفد اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف  
 املتحد  املمثا الدائم جلموورظة فنزوظ  الحموليفارظة لد  األمم  كارظنيو عا   السيد رفائيا  ارظو رامةم  

 الدائم لدولة فلسهني لد  األمم املتحد   املراقف  عا   السيد راي  منصور
  
 ممثل األمني العام  

 األمني العام املساعد للش و  السيا ية السيد مةو  ر ظنتشا
  
 احلكومات  

 أف ال أوديل مستشارالسيد  أفوانستا 
 ابكو الالسفار  

  عا   السيد شاهني عحمدال ظيفل  فة متاول أوربياا 
 السيد ل م حسينورل رئيس   ار  الشر  األو خ وأفرظقيا

 السيد قااي رمدورل رئيس   ار  األمل الدوأ

 السيد أوكتاي قرابنورل لئف رئيس   ار  الشر  األو خ وأفرظقيا

 السيد أشرر شي الييفل مدظر رابهة الوكاالت ا اائية الدولية

 السيد اعتحمار كراورل مدظر برلمج ال رابهة الوكاالت ا اائية الدولية

 وزار  اخلارجية
 السيد أر هو حابيحماظل ل لئف رئيس شعحمة السيا ة اخلارجية   ار  الرئيس

 املستشارظلالسيد  توركا  فو اتل كحمة  

 زاال مو ازا ل مستشار ل وزار  االقتصا  السيد 

 السيد  ايي لورابتشورل القائم ابألعمال بي روم

 السيد أندري أ اموشتول السترتة األول
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 السيد   لفةا  اانوفال مو فة   ارظة
 ال ابكو السفار 

  عا   السيد بةت  توفسل السفة بلايتا
 ال ابكو السفار 

  عا   السيد  انتيالو لوظس بينتو فرلندظس ألتازار الربازظا
 السـفة

 ال ابكو السفار 

 السيد أ جينسونالل مستشار الصني
 السفار  ال ابكو

 السيد  مار)  ظنيس لاليندو بينيال القائم ابألعمال كولومحميا

 ال ابكو السفار 

 آظتا  ابشازا ل مساعد  القائم ابألعمال ابلنيابةالسيد   كرواتيا

 ال ابكو السفار 

 السيد أود رمد رشا  اجلمالل امللحق ا  اري واملاأ مصر

 السيد أود  ام  العاظديل رئيس املركز املصري للع قات الثقافية والتعليمية
 السيد مافدظل هوميتورل مو ف

 السفار  ال ابكو

 لوزنست ل لئحمة رئيس الحمعثة -السيد  فابيني  رو  فرنسا

 السيد  كونستانس  ينيوفةل مو فة  يا ية
 ال ابكو السفار 

 السيد  تةظزا شونفيلدل لئف رئيس الحمعثة أملانيا
 السيد  أنت  شونلول متدربة

 ال ابكو  السفار 
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  عا   السيد  اييظوم تسونوامل السفة اليول 

 ال ابكو السفار 

 السيد  اري ال زلوزك ل السفة هنواراي

 السيد الزلو ماكل لئف رئيس الحمعثة
 ال ابكو السفار 

  عا   السيد حسنا  ة فالينل السفة  ندونيسيا
 السفار  ال ابكو

 السيد أشنا ول ححميفل الوزظر املستشار
 الحمعثة الدائمة لد  األمم املتحد 

 نيوظورك

 السيد  يد رمد جوا  عرةل  بلوما   ا   مية( - ظرا    وورظة 
 ال ابكو السفار 

 السيد عحمد التر  اليامل مستشار العرا 
 السفار  ال ابكو

 السيد أمحمةتو بوظريل السترتة األول  ظهاليا
 السفار  ال ابكو

  عا   السيد نصار ححماشنةل السفة األر  
 السفار  ال ابكو

  عا   السيد  عو  عحمد العزظز م   الروم ل السفة التوظ 
 السيد مشفق ماما ورل ميجم شفوي

 السفار  ال ابكو

  عا   السيد فالدام ال تو تامل السفة ليتوانيا
 السفار  ال ابكو 
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  عا   السيد روزال  عحمد الرولل السفة ماليزاي
 حازواين عحمد العزظزل السترتة الثاينالسيد  أزري 

 السفار  ال ابكو

  عا   السيد اوا  رو رظوو الابر ظغ فلورظسل  املتسي 
 السفة

 السفار  ال ابكو

  عا   السيد جورج  لوكال السفة مولدوفا
 السيد  زورظنا مو)كل السترتة الثاين

 السفار  ال ابكو

 رمد عا ل امحمارشل السفة عا   السيد  املورب
 السيد أنيس زظديل السترتة األول

 السفار  ال ابكو

 السيد ألتسندر بولوفينتنيل متدرب النروظج
 السفار  ال ابكو

 السيد ل ر  عيد عحمد هللا املنوريل لئف السفة عما 

 السفار  ال أنقر 

  عا   السيد  عيد اا  رمدل السفة ابكستا 
 السفار  ال ابكو

 السيد  آل وظتاكل السترتة الثالىل بولندا
 السيد ماتيوم ماتو ي ل متدرب

 السفار  ال ابكو

  عا   السيد ظو ف بل حسل الساع ل السفة قهر
 السفار  ال ابكو 
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  عا   السيد  ا   اينتول السفة رومانيا
 السفار  ال ابكو

 السيد ف  اة  وروانيل السفة عا    االدا  الرو  
 السفار  ال ابكو

  عا   السيد مسعد  براهيم السليمل السفة اململتة العربية السعو ظة
 السيد عحمد العزظز هاشمل لئف رئيس الحمعثة

 السيد  أزكاروفا مل ل ميجم شفوي
 السفار  ال ابكو

  عا   السيد نيحموظشا رو ظتول السفة  ربيا
 السفار  ال ابكو

  عا   السيد رمد  ليام رمد ا قل السفة السو ا 
 السيد رمد  لحماال عثما  رمدل لئف رئيس الحمعثة

 السفار  ال ابكو

  عا   السيد ألتسندر ميشينتول السفة أوكرانيا
 منسق -السيد  تانيس ر كوفالل  ترتة 

 السفار  ال ابكو

  عا   السيد رمد أود القحميس ل السفة  املتحد ا مارات العربية 
 السيد  مةفاري ألاكيشييفال ابحثة أقدم ال الش و  االقتصا ظة

 السفار  ال ابكو

 السيد جااونوة أمينورل مستشار أوزبتستا 
 السيد  ولتيلو تيلوظفل السترتة الثالىل

 السفار  ال ابكو

 السيد  مار) لابرظي  فينول  ي أوليفةال السترتة الثاين الحموليفارظة( -فنزوظ    وورظة 
 الحمعثة الدائمة لد  األمم املتحد 

 نيوظورك
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ــفة مراقب يف دورات اجلمعية العامة وأعماهلا ولديها    ــاركة بصــــــ ــاء ال  تلق  دعوة دائمة للمشــــــ الدول غري األعضــــــ
 بعثات مراقبة دائمة يف املقر

 املونسنيور ميواظتا ب يل القائم  عمال السفار  الحمابوظة الر ولية ال أوربياا  الر وأالتر   
  عا   السيد راي  منصور  ولة فلسهني

 املراقف الدائم لد  األمم املتحد 
 نيوظورك

  عا   السيد ل ر عحمد التر  عحمد الرحيمل السفة
 السيد وليد تيمل لئف رئيس الحمعثة

 السفار  ال ابكو

 السيد  أرظج  ظحمامل منسقة اخلهة اال ياتياية 
 متعد   القهاعات للقدم
  ظوا  الرئيس الفلسهيغ

  
 منظمات حكومية دولية  

  عا   السيد مسة بترل األمني العام املساعد املعغ بش و  فلسهني منامة التعاو  ا   م 

  عا   السيد ب ل قا مل لئف الرئيس األبيض املتو خاجلمعية الربملانية للحمحر 
 مالهة 
  
الكياانت األفر  ال  تلق  دعوة دائمة للمشـــاركة بصـــفة مراقب يف دورات اجلمعية العامة وأعماهلا ولديها بعثات   

 دائمة يف املقر
 السيد   ظلينا آاو   يسةال رئيسة الحمعثة اللانة الدولية للصليف األور

 ابكو 
  
 أجهزة األمم املتحدة ووكاالهتا وهيئاهتا  

  ار  األمم املتحد  لشــــــــــــ و  الســــــــــــ مة 
 واألمل 

 السيد راميو  ينالل مستشار األمل ا قليم  
 السيد ف ا  جعفرورل مساعد لتمل امليداين
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ــة  ــلـــهـــفـــولـــــ ــد  لـ ــتـــحـــــ ــة األمـــم املـ ــنـــاـــمـــــ مـ
  اليونيسف( 

 ابلنيابةالسيد   وار  كاروار ظلل املنسق املقيم 
 ابكو

 السيد  ظيوال لولييفال معاونة تنفيذظة للمنسق املقيم برلمج األمم املتحد  ا اائ 

 السيد كامرا  لارااانورل رئيس املتتف القهري منامة الصحة العاملية
  

 منظمات اجملتمع املدن  
االدــــا  العــــام لتهوظر الــــدبلومــــا ــــــــــــــيني 

 الشحماب ال أوربياا 
 أبييفل املدظر التنفيذيالسيد أزا  

 
 السيد  لسيفة شةالييفل املدظر التنفيذي مركز ابكو للمتهوعني

  ندو  الصحافة األورا  

 ابكو
 السيد  أل تازاي الفرظنال مساعد  الرئيس

 السيد  هوليا ماما أل مستشار ل   ار  الع قات الدولية حزب أوربياا  اجلدظد 

Oikos  آلييفال ع و اجمللس التنفيذيالسيد  تورال 

اجمللس اال ــــــتشــــــاري لشــــــ و  الشــــــحماب 
 املتحد  التابت لتمم

 ةالسيد  لوليالت حسينل ل الرئيس
 السيد فرظد مرا ورل ع و

  
 وسائط اإلعالم  

ARB TV السيد  آظشا  ظسازا ل مرا لة 
 السيد لمق عحمد ال ظيفل مصور 

  مساعيا فا)لييفل مندوب  حف  ومرا االسيد  وكالة الصحافة األورظة
 السيد   يفيندس فاهيدكيزيل مندوبة  حفية ومرا لة

 السيد شاهني  ار ارورل مصور
 السيد آزر للييفل مصور

Caspian Broadcasting Company 

(CBC) 
 السيد  تورابت ابلةوفا
 السيد روفات أألكربور

Eurasia Diary  لولييفال ررر السيد  ل)ليا 
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 السيد مسة  ا  ورل مصور

 السيد تيلما  زامانورل مرا ا وكالة أنحماء  وورظة  ظرا  ا   مية

 السيد  آظنور ابظراموفال مندوبة  حفية وكالة أنحماء   م

 السيد  لشا  رو تامورل مندوب  حف  وكالة األنحماء األول
 السيد  ظلينا فالييفال  حف 

  
 اجلمهورعامة   

 السيد  لولواز   تندر األكا اية الدبلوما ية ال أوربياا 
 السيد لوندوز عليزا ه 
 السيد   يلة ماما وفا 
 السيد عا ل حاجييف 
 السيد ميتاظا ماما ور 
 السيد   مسة  جافاروفا 
 السيد  الال جافاروفا 
 السيد  آظتاس جافاروفا 
 ماما وفاالسيد  لولي  
 السيد  لرمني هاجيل  
 السيد  آظتا  )لييفا 
 السيد   يفينج نوفروزوفا 
 السيد  لزرظل  مساعيلوفا 
 السيد  لولي اليلوفا 
 السيد  فاتمة التاهةي 
 السيد  يا  فاراظور 
 السيد شيوار  حسا  
 السيد  هبار آزلاروفا 
 السيد  فيدا  ظو وبوفا 
 السيد  لونيا حسينوفا 
 السيد عما  أبو كش  
 السيد   ظ ها ابلةوفا 
 السيد  عا  مرا ور 
 السيد   يلة هاجييفا 



164/164 

 

 19-18340 (A) 

 

 السيد  آظوو  ماليتوفا 
 السيد  أرزو هاظداروفا 

 السيد  رامينا رمد ليزي حسينل  جامعة أوربياا  ا تومية لعلوم اليبية 

 ماما وفاالسيد  آظوو  
 السيد  نياار آاب ا 

ــة لعلوم  ــا  ا توميـــــ ــة أوربياـــــ ــامعـــــ جـــــ
 االقتصا 

 السيد منصور ابراو ارور
 السيد ألر  ظوبور

 السيد لونيا علييفا جامعة ابكو للوند ة

 السيد  أولفييا ظو يفوفا جامعة ابكو الس فية 

معوــــد مو ــــــــــــــتو ا توم  للع قــــات 
 الدولية 

 السيد  شابنام عحمدهللا ظيفا

 السيد وحيد ماما ور مركز التدرظف اللووي الذك  

 


