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 موجز تنفيذي  
 اما من االحتالل  50قضــــــــــية القدس بعد ”انعقد املؤمتر الدويل املعين بقضــــــــــية القدس     نوا   
، لتقييم 2018حزيرا /يونيه  28إىل  26، يف الرابط يف الفرتة من “ اما  لى اتفاقات أوســلو 25وبعد مرور 

الهلا للمجتمع الدويل أ  أتثري التطورات الســــــياســــــية األخرية بشــــــل  القدس ومناقشــــــة ال يفية ال    ن من خ
 يد م بش ل أفضل  ملية السالم، وكذلك الظروف االجتما ية واالقتصادية للفلسطينيني يف القدس الشرقية.

وكا  املؤمتر، الذي مجع خرباء فلســــطينيني وإســــرائيليني ودوليني واثلني  ن الســــلك الدبلوماســــ   
ثة  ن احلالة الراهنة يف القدس الشــــــــرقية، ودراســــــــة ومنظمات اجملتمع املدين، مناســــــــ ة لتقدت معلومات حمد

آخر التطورات القانونية ال  تؤثر  لى الوضـــع الســـياســـ  واالجتما   للفلســـطينيني، واســـت شـــاف الســـ ل 
العملية ال    ن من خالهلا للمجتمع الدويل د م تنمية املدينة وقدرة ســـــ اىا  لى الصـــــمود، وال ســـــيما 

ا  اللقاء مناســــــ ة ل شــــــف فر  تقدت الد م الدويل وافقليم  مع احلفا  شــــــ اضا. وإضــــــافة إىل  لك، ك
  لى حقوق الفلسطينيني يف القدس الشرقية.

وأ اد امللك حممد الســـــادس، ملك املغرب، بصـــــفته مضـــــيفا ورئيســـــا للجنة القدس التابعة ملنظمة  
خلارجية والتعاو  الدويل يف املغرب، التعاو  افســـالم ، يف رســـالة إىل املؤمتر تالها نيابة  نه وشير الشـــؤو  ا

انصر بوريطة، أ اد أتكيد رفضه لنقل السفارات إىل القدس ود ا إىل حشد املزيد من اجلهود الدبلوماسية 
 واختا  إجراءات أخرى لتعزيز التنمية االجتما ية وال شرية يف املدينة.

تنمية واف مار، حممد اشــــتية، وأشــــار اثل دولة فلســــطني، وشير اجمللس االقتصــــادي الفلســــطيين لل 
شـــــــــــــــ اط/فرباير  20جمددا إىل اخلطة ال  قدمها الرئيس الفلســـــــــــــــطيين، حممود   اس، إىل جملس األمن يف 

، وأضـــاف أ  الفلســـطينيني ســـريح و  وؤمتر دويل و لية فىاء الصـــرال  لى أســـاس القانو  الدويل 2018
ســـطينية ما شال  منفتحة ومســـتعدة للتعاو  مع مجا ات والشـــر ية الدولية. واســـتطرد قائال إ  الســـلطة الفل

أخرى، مثل محاس، بشــــــــــــرط ق وهلا ال امل ألمور منها احلل القائم  لى وجود دولتني، وســــــــــــلطة شــــــــــــر ية 
وحيدة، وإجراء االنتخاابت فحياء الد قراطية الفلســــــــــطينية، وت نيها للمقاومة الشــــــــــع ية الســــــــــلمية. و كر 

ابلتزامه بد م الس ا  الفلسطينيني يف القدس الشرقية من الناحيتني األخالقية  رئيس اللجنة اجملتمع الدويل
 والسياسية، و ن طريق الوسائل الدبلوماسية.

الوضــــــع الســــــياســــــ  واالجتما   ”وكان  مواضــــــيع حلقات النقاع ال   قدت أثناء املؤمتر ه   
، “الدويل والتزامات الدول األ ضاء قضية القدس يف القانو ”، و “للفلسطينيني يف القدس الشرقية اليوم

احلقوق الفلسطينية يف ”، و “بلوغ سن الرشد    االحتالل: الش اب الفلسطيين يف القدس الشرقية”و 
 .“القدس الشرقية واجملتمع الدويل

ومن املواضــيع الرئيســية ال   هرت أثناء املؤمتر أ  القدس ه  مســللة وضــع ىائ  يتعني حلها من  
وضــــات امل اشــــرة بني الطرفني اســــتنادا إىل قرارات جملس األمن واجلمعية العامة  ات الصــــلة  وأ  خالل املفا

مثة حاجة إىل مزيد من حشـــــــــــــد اجلهود الدبلوماســـــــــــــية من أجل ضـــــــــــــما  تنفيذ القرارات الدولية ال   م  
حماداثت  ملية املدينة وهويتها  وأ  التطورات األخرية قلل  من احتمال إجراء جوالت جديدة من  وضـــــــع

الســـــــالم وانل  من مصـــــــداقية الوالطت املتحدة كوســـــــين  وأ  احل ومة الفلســـــــطينية طرح  مؤخرا اقرتاحا  
  1٩67تعرب فيه  ن اســــتعدادها للتفاوأ بشــــل  حل الدولتني وإىاء االحتالل  لى أســــاس حدود  ام 

 قضية القدس خارج العامل العريب افسالم .أيضا أ  تُعقد املؤمترات واالجتما ات املق لة املعنية ب وأنه ين غ 
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 مقدمة - أوال 
 اما من االحتالل  50قضية القدس بعد ”انعقد املؤمتر الدويل املعين بقضية القدس     نوا   - 1

، 2018حزيرا /يونيه  28إىل  26، يف الرابط يف الفرتة من “ اما  لى اتفاقات أوســــــــــلو 25وبعد مرور 
ومارســـة الشـــعس الفلســـطيين حلقوقه ةري القابلة للتصـــرف. ونظم هذا املؤمتر بد م من بر اية اللجنة املعنية 

 .72/11 و 72/13منظمة التعاو  افسالم  ووفقا لقراري اجلمعية العامة 
متر من جلسة افتتاحية  قدت يف جزأين، وأربع جلسات  امة وجلسة ختامية. و قد وأتلف املؤ  - 2

اجلزء األول من اجللســـة االفتتاحية يف مقر وشارة الشـــؤو  اخلارجية املغربية، وأ ق ه مؤمتر صـــحف . أما اجلزء 
جنة واثلو دولة الثاين من اجللســـــــــة االفتتاحية، الذي  قد يف اليوم الثاين، فضـــــــــم بياانت أدىل ضا رئيس الل

الوضــــــع ”فلســــــطني، ومنظمة التعاو  افســــــالم ، واألمم املتحدة. وكان  مواضــــــيع اجللســــــات العامة ه  
قضــــــــية القدس يف القانو  الدويل ”، و “الســــــــياســــــــ  واالجتما   للفلســــــــطينيني يف القدس الشــــــــرقية اليوم

لفلســـــــــطيين يف القدس بلوغ ســـــــــن الرشـــــــــد    االحتالل: الشـــــــــ اب ا”، و “والتزامات الدول األ ضـــــــــاء
 .“احلقوق الفلسطينية يف القدس الشرقية واجملتمع الدويل”، و “الشرقية

دولة  ضـــــوا، ودولتني من ةري الدول األ ضـــــاء هلما صـــــفة  55وضـــــم املشـــــاركو  يف املؤمتر اثل   - 3
اجملتمع  اثال ملنظمات 17 مراقس، وس عة منظمات ح ومية دولية، وس عة هيئات اتبعة لألمم املتحدة، و

 اثال معتمدا من اثل  وسائل اف الم )انظر املرفق الرابع(. 21املدين، فضال  ن 
وضم وفد اللجنة املمثل الدائم للسنغال لدى األمم املتحدة ورئيس اللجنة املعنية ومارسة الشعس  - 4

األمم املتحدة  الفلســـــــــطيين حلقوقه ةري القابلة للتصـــــــــرف، فودي ســـــــــيك  واملمثل الدائم فندونيســـــــــيا لدى
وانئس رئيس اللجنة، دط  ترطنسياه دجاين  واملمثلة الدائمة ل واب وانئ ة رئيس اللجنة، أانطنس  رودريغيز 

 كاميخو  واملراقس الدائم لدولة فلسطني لدى األمم املتحدة، رطأ منصور.
وةريها من مواد املؤمتر ويرد موجز الرئيس وال ياانت والعروأ )يف حال توفريها( وأشـــــرطة الفيديو  - 5

يف املوقع الشـــــــــــــــ    للجنــة املعنيــة ومــارســــــــــــــــة الشـــــــــــــــعــس الفلســـــــــــــــطيين حلقوقــه ةري القــابلــة للتصــــــــــــــرف 
(www.un.org/unispal/events/international-conferences.) 

  

https://undocs.org/ar/A/RES/72/13
https://undocs.org/ar/A/RES/72/13
https://undocs.org/ar/A/RES/72/13
https://undocs.org/ar/A/RES/72/13
https://undocs.org/ar/A/RES/72/11
https://undocs.org/ar/A/RES/72/11
https://undocs.org/ar/A/RES/72/11
https://undocs.org/ar/A/RES/72/11
http://www.un.org/unispal/events/international-conferences
http://www.un.org/unispal/events/international-conferences
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 اليوم األول  
 

 اجللسة االفتتاحية )اجلزء األول( - اثنيا 
ترأس اجللســــــــة االفتتاحية للمؤمتر رئيس اللجنة املعنية ومارســــــــة الشــــــــعس الفلســــــــطيين حلقوقه ةري  - 6

 القابلة للتصرف واملمثل الدائم للسنغال لدى األمم املتحدة، فودي سيك.
، رســـــالة وجهها إىل املؤمتر صــــر بوريطةانوتال وشير الشـــــؤو  اخلارجية والتعاو  الدويل يف املغرب،  - 7

، الذي أكد اســـــــــــتمرار تضـــــــــــامن بلده والتزامه حشـــــــــــد الد م الدويل ف مال حق امللك حممد الســــــــا س
الفلســــطينيني يف إقامة دولة مســــتقلة  اصــــمتها القدس الشــــرقية. وشــــدد امللك  لى أ  هذه الدورة ختتلف 

خطرية يف امليدا ، تتمثل يف قرار الوالطت املتحدة  كثريا  ن ســــابقاألا، ألىا تنعقد يف ســــياق مســــتجدات
األمري ية اال رتاف ابلقدس  اصـــــمة فســـــرائيل، ونقل ســـــفارألا إليها. وكرر رفضـــــه هلذه اخلطوة،  لى  و 

أفاد به يف رســـــــــالتني وجههما إىل رئيس الوالطت املتحدة، دوانلد ترامس، واألمني العام لألمم املتحدة،  ما
 ش، ألىا ستقوأ اجلهود الدولية اهلادفة خللق أجواء مالئمة الستئناف مفاوضات السالم.أنطونيو ةوتريي

و زا امللك امللشق احلايل يف املفاوضــــــات إىل القرارات األحادية اجلانس واالســــــتخدام املفرط للقوة  - 8
ســــطينيني  لى من جانس الســــلطة القائمة ابالحتالل. وندد ابســــتخدام الذخرية احلية ضــــد املتظاهرين الفل

طول ســـياج ةزة. وقال إ  املغرب أدا  هذا الســـلوا افســـرائيل  املنايف للقانو  الدويل وأ رب  ن تضـــامنه 
مع الشـــعس الفلســـطيين بطالق م ادرة إنســـانية خالل شـــهر رمضـــا ، ىل  إقامة مســـتشـــفى ميداين اتبع 

ت العمل امليداين من خالل وكالة بي  للقوات املســـــــــــــــلحة املل ية املغربية يف قطال ةزة. وهذه امل ادرة  زش 
مال القدس الشــــريف التابعة للجنة القدس املن ثقة  ن منظمة التعاو  افســــالم  يف قطا ات شــــ  ىل  

 الصحة والتعليم والشؤو  االجتما ية.
وقال امللك إ  املؤمترات بشل  قضية القدس مرحس ضا طاملا كان  نواطها صادقة، وطاملا ص    - ٩

مة القضـــــــية، وا   ن أ   مله من أبعاد تنويرية وتوصـــــــيات واقعية وبناءة. ود ا أيضـــــــا إىل حشـــــــد يف خد
املزيــد من اجلهود الــدبلومــاســـــــــــــــيــة من أجــل كفــالــة تنفيــذ القرارات الــدوليــة ال   م  طــابع املــدينــة الثقــايف 

ودولتني. وأضاف والتارخي  والسياس . وقال إ  من شل   لك أ  يسا د يف جعل الصرال قضية شع ني 
أ  إحياء العملية الســـــلمية يتطلس تعهدا من جانس طريف الصـــــرال ابلتعامل مع قضـــــاط الوضـــــع النهائ  يف 

 إطار املفاوضات وبعدم است اق احللول.
وأكد امللك أيضــــــا، يف رســــــالته، أتية  قد دورات مق لة للمؤمتر الدويل املعين بقضــــــية القدس يف  - 10

 العريب وافسالم ، من أجل ت يا  أتية القدس ورمزيتها العاملية.بلدا  من خارج العامل 
وبعد االســتمال إىل رســالة امللك، شــارا وشير الشــؤو  اخلارجية والتعاو  الدويل يف املغرب، انصـر  - 11

بوريطة، واثل دولة فلســــطني والوشير املســــؤول  ن اجمللس االقتصــــادي الفلســــطيين للتنمية واف مار، حممد 
، واملمثل الدائم للسنغال لدى األمم املتحدة ورئيس اللجنة املعنية ومارسة الشعس الفلسطيين حلقوقه اشتية

 ةري القابلة للتصرف، فودي سيك، يف مؤمتر صحف .
إىل م ادرات املغرب الســـــابقة بشـــــل  قضـــــية فلســـــطني، ومنها مؤمتر القمة  الســــيد بوريطةوأشـــــار  - 12

،  قس حادث حريق املســــــــــجد األقصــــــــــى، ومؤمتر 1٩6٩لول/ســــــــــ تمرب افســــــــــالم  األول، املعقود يف أي



6/43 

 19-16373 (A) 

 

، الذي مت خالله اال رتاف رمسيا ونظمة التحرير الفلســطينية. وقال إ  هذه امل ادرات تنضــاف 1٩74  ام
 إىل األتية ال  يوليها امللك، بصفته رئيس جلنة القدس، لقضية فلسطني.

اضــحة الرافضــة لنقل ســفارة الوالطت املتحدة وللتغيري امللك  لى كلمته الو  الســيد اشــتيةوشــ ر  - 13
املســـــــتمر يف الطابع التارخي  للقدس. وأشـــــــاد ابجلهود ال  ي ذهلا املغرب من خالل ردســـــــته للجنة القدس، 

 وإنشاء وكالة بي  مال القدس الشريف، ود وته إىل إحقاق احلقوق والعدالة واحرتام القانو  الدويل.
إىل الصــداقة ال  عمع بني املغرب والســنغال وإىل تناةم ســياســتيهما بشــل   كالســيد ســيوأشــار  - 14

قضـــــــــــــية فلســـــــــــــطني. وقال إنه إ ا كا  املغرب قد  قد املؤمتر الذي أفضـــــــــــــى إىل أتســـــــــــــيس منظمة التعاو  
افســـــــــــالم ، فك  الســـــــــــنغال كان  من بني أوىل الدول ال  ا رتف  ونظمة التحرير الفلســـــــــــطينية. وأجرى 

 فلســـطني والقارة األفريقية، مشـــريا إىل قول نيلســـو  منديال امللثور ف  حرية أفريقيا لن ت تمل مقارانت بني
بدو  حرية الفلسطينيني. وشدد  لى أتية احلفا   لى توافق اآلراء بشل  قضية فلسطني، مسلطا الضوء 

محاية الســـ ا  املدنيني  بشـــل  10/20- لى إقدام اجلمعية العامة يف اآلونة األخرية  لى اختا  القرار دإط
 الفلسطينيني.

  
 اليوم الثاين  

 
 اجللسة االفتتاحية )اجلزء الثاين( - اثلثا 

ترأس اجلزء الثاين من اجللســـة االفتتاحية للمؤمتر رئيس اللجنة املعنية ومارســـة الشـــعس الفلســـطيين  - 15
 املتحدة، فودي سيك.حلقوقه ةري القابلة للتصرف واملمثل الدائم للسنغال لدى األمم 

، أ  القدس ه  مســللة وضــع مريوســالف ينتشــاوأفاد األمني العام املســا د للشــؤو  الســياســية،  - 16
ىائ  يتعني حلها من خالل املفاوضــــــات امل اشــــــرة بني الطرفني  لى أســــــاس قرارات جملس األمن واجلمعية 

ن املهم أكثر من أي وق  مضـــى اختا  العامة  ات الصـــلة، مع مرا اة شـــواةل كال اجلان ني. وقد أصـــ   م
إجراءات منســـــــــــــقة فعالة، أل  التقارب والتوافق العامل  اللذين شـــــــــــــهدألما العقود املاضـــــــــــــية ابات يت كال . 
و دث  ن دور الوســاطة الذي تضــطلع به األمم املتحدة،  ن طريق املنســق اخلا  لألمم املتحدة لعملية 

لألمني العام لدى منظمة التحرير الفلســـــطينية والســـــلطة  الســـــالم يف الشـــــرق األوســـــن واملمثل الشـــــخصـــــ 
الوطنية الفلســــطينية  وكذلك  ن اجلهود امل ذولة  لى املســــتويني افنائ  وافنســــاين من جانس فريق األمم 

 املتحدة القطري يف األرأ الفلسطينية احملتلة، وخباصة القدس الشرقية.
، رسالة نيابة مسري بكر يف منظمة التعاو  افسالم ، وتال األمني العام املسا د لشؤو  فلسطني - 17

 ن األمني العام للمنظمة، يوسف العثيمني، كرر فيها أتكيد رفض قرار الوالطت املتحدة نقل سفارألا إىل 
القدس، ود ا هذا ال لد إىل االلتزام ابلقانو  الدويل من أجل  قيق احلل القائم  لى وجود دولتني. ود ا 

جملتمع الدويل وســـــــؤولية وفا لية لصـــــــال ر ية حل الدولتني و قيق الســـــــالم العادل والشـــــــامل، إىل تدخل ا
وأشــــاد ابلقرار الذي اختذته اجلمعية العامة مؤخرا  اســــتنادا لقرارات الشــــر ية الدولية وم ادرة الســــالم العربية.

  بتشـــــــ يل جلنة مســـــــتقلة بشـــــــل  توفري احلماية الدولية، وكذلك ابلقرار الذي اختذه جملس حقوق افنســـــــا
 للتحقيق، ود ا إىل افسرال يف تنفيذ هذا القرار، وإحالة نتائج التحقيق إىل احمل مة اجلنائية الدولية.
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ضـرورة أخذ حق الالجئني يف اال ت ار يف سـياق تطورات من ق يل نقل سـفارة  السيد بكروأكد  - 18
  ماليني الالجئني ينتظرو  ألكثر من س عة  قود الوالطت املتحدة من تل أبيس إىل القدس. وأشار إىل أ

(. وأضــــاف أ   لى اجملتمع 3-)د 1٩4اارســــة حقوقهم ةري القابلة للتصــــرف وتنفيذ قرار اجلمعية العامة 
الدويل ابلتايل تقدت د م ةري مشــــــروط إىل وكالة األمم املتحدة فةاثة وتشــــــغيل الالجئني الفلســــــطينيني يف 

 ( يف اضطال ها بواليتها.الشرق األدىن )األونروا
رسالة ابلنيابة  ن الرئيس الفلسطيين حممود   اس. وأوض  أ  فشل  مليات  السيد اشتيةوتال  - 1٩

ة بني يالســـــالم بر اية افدارات األربع ال  تعاق   مؤخرا يف الوالطت املتحدة انتج  ن العالقة االســـــرتاتيج
غن  لى إســـــــرائيل فىاء االحتالل. فواشـــــــنطن مل ت ن الوالطت املتحدة وإســـــــرائيل و دم اارســـــــة أي ضـــــــ

وســـــــــيطا نزيها بني فلســـــــــطني وإســـــــــرائيل،  لى الرةم من توافق اآلراء يف اجملتمع الدويل حول إىاء احتالل 
، وإقامة دولة فلســــطينية مســــتقلة،  اصــــمتها القدس الشــــرقية، 1٩67األرأ الفلســــطينية، احملتلة منذ  ام 

لقضــية الالجئني. واســتندت اســرتاتيجية إســرائيل ففشــال هذا احلل املتفق  ليه  والتوصــل إىل تســوية  ادلة
يف املائة من الضـــــــــــــفة الغربية و زل املناطق  62دوليا إىل أربعة أركا  ه : توســـــــــــــيع املســـــــــــــتوطنات يف  و 

مقدســـــــــ  فلســـــــــطيين  وإخضـــــــــال قطال ةزة  132 000الفلســـــــــطينية  وألويد القدس من خالل طرد  و 
 يؤدي إىل مزيد من العزلة  ن الضفة الغربية  والتس س يف تدهور الظروف افنسانية. للحصار، وا

وا يف  لك نقل السفارة  -و كر أ  القرارات االنفرادية ال  اختذألا إدارة الوالطت املتحدة مؤخرا  - 20
فلســــــــــطينية يف إىل القدس وإ ال  املدينة  اصــــــــــمة فســــــــــرائيل  والتهديد بةالق م تس منظمة التحرير ال

واشـــــنطن العاصـــــمة  واالنســـــحاب من جملس حقوق افنســـــا  ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
مجيعها تطورات يف حرب تشن  لى فلسطني، وتع س  -)اليونس و(  ومحلة حجس التمويل  ن األونروا 

وتت ىن مواقف متحيزة  أ  واشــــــــنطن ليســــــــ  مســــــــتعدة للســــــــالم، وتفتقد املصــــــــداقية للقيام بدور الوســــــــين
 إسرائيل. لصال
ويف ضــــــوء هذه التطورات الســــــل ية، لن ت و  العودة إىل طاولة املفاوضــــــات ا نة إال يف  روف  - 21

حمددة، منها الوســـــــــــــــاطة النزيهة واحرتام القانو  الدويل، ومل ي ن أي منها متوفرا يف  لك الوق . و رأ 
 مؤمتر دويل وآلية دولية فىاء الصــــرال وفقا للقانو  الدويل. مقرتح الســــيد   اس الدا   إىل الســـيد اشـــتية

وقال إ  احل ومة الفلســــــــــطينية  لى اســــــــــتعداد لتنظيم انتخاابت  امة تشــــــــــمل جهات فا لة أخرى، مثل 
محاس واجلهاد افســــــــــــــالم ، شــــــــــــــريطة أ  تق ل ابحلل القائم  لى وجود دولتني، وتت ىن املقاومة الشــــــــــــــع ية 

 ثيل الرمس  الواحد للشعس الفلسطيين.السلمية، وتق ل التم
، قرار الوالطت املتحدة اال رتاف ابلقدس  اصـــمة فســـرائيل، فو ي ســـيكوأدا  رئيس اللجنة،  - 22

وهو ما أدى إىل انتهاا العديد من قرارات جملس األمن. وحث الوالطت املتحدة  لى إلغاء  لك القرار. 
ل ودائم لقضية القدس، أيخذ يف اال ت ار شواةل كال طريف وأشار إىل ضرورة التوصل إىل حل شامل و اد

الصــــــــرال. وأشــــــــار الرئيس إىل اخلطوات ال  اختذألا اللجنة مؤخرا، وا يف  لك إاثرة مســــــــللة ضــــــــرورة محاية 
ضـــذا  10/20-املـــدنيني مع األمني العـــام لألمم املتحـــدة، وأتييـــد اللجنـــة التـــام لقرار اجلمعيـــة العـــامـــة دإط

. وأفاد ف  املؤمتر يتي  فرصـــــة لتحســـــني تقييم احلالة يف 2018حزيرا /يونيه  13اختذته يف الشـــــل ، الذي 
القدس الشرقية واالستمال إىل آراء الش اب بشل  ال يفية ال    ن من خالهلا للمجتمع الدويل أ  يد م 

رج ضــــــمن جهود بشــــــ ل أفضــــــل اجملتمع الفلســــــطيين يف القدس الشــــــرقية. وكرر رئيس اللجنة أ  املؤمتر يند
 أوسع نطاقا تقوم ضا اللجنة لد م الشعس الفلسطيين لتحقيق حقوقه ةري القابلة للتصرف.



8/43 

 19-16373 (A) 

 

 اجللسات العامة - رابعا 
 اجللسة العامة األوىل - ألف 

 الوضع السياسي واالجتماعي للفلسطينيني يف القدس الشرقية اليوم  
الوضع السياس  واالجتما   للفلسطينيني يف القدس ”اجتمع فريق اخلرباء الذي انقش موضول  - 23

بردســــــة املمثل الدائم فندونيســــــيا لدى األمم املتحدة وانئس رئيس اللجنة املعنية ومارســـــة  “الشــــــرقية اليوم
أيضـــا  إدارته. وأتلف الشـــعس الفلســـطيين حلقوقه ةري القابلة للتصـــرف، دط  ترطنســـياه دجاين، الذي توىل 

الفريق من أربعة خرباء وهم: انئس حمافظ القدس،   د هللا صــــــيام  ورئيســــــة مؤســــــســــــة الســــــالم يف الشــــــرق 
األوســــــــن، الرا فريدما   ومدير منظمة القدس الدنيوية، دانييل ســــــــيدما   واألســــــــتا ة يف جامعة القدس، 

 آمنه بدرا .
ل العربية أدىل به سعيد أبو  ل ، األمني العام املسا د واستهل  اجللسة العامة ب يا  جلامعة الدو  - 24

لشـــــــــــــــؤو  فلســـــــــــــــطني يف اجلامعة. وابلنيابة  ن األمني العام جلامعة الدول العربية، أمحد أبو الغين، أدا  
القرار الذي اختذته الوالطت املتحدة مؤخرا بنقل ســـــفارألا إىل القدس، وا تربه ابطال ألنه  أبو علي الســــيد

كا للقانو  الدويل ولقرارات األمم املتحدة. وقال إ  د م الوالطت املتحدة فســــــــــرائيل الذي يشــــــــــ ل انتها 
ينطوي  لى  يز شجع  لى استمرار االحتالل و لى  دم املساءلة. وأوض  أ  القرار لن يغري من حقيقة 

 مؤمتر قمة أ  القدس توجد    االحتالل وال   ن إخراجها من مفاوضات الوضع النهائ ، كما  كر يف
جامعة الدول العربية املعقود مؤخرا بشـــل  القدس. وأشـــار إىل أ  املؤمتر فرصـــة أخرى لتذكري اجملتمع الدويل 
بقرارات جملس األمن املتعلقــة ابلقــدس ورفض كــافــة اخلطوات االنفراديــة ال  تتخــذهــا الســـــــــــــــلطــة القــائمــة 

فــاد أ  جــامعــة الــدول العربيــة تــد و اجملتمع الــدويل، ابالحتالل لتغيري اهلويــة التــارخييــة والــدينيــة للمــدينــة. وأ
ســــــيما جملس األمن، إىل  مل املســــــؤولية األخالقية وافنســــــانية والقانونية، وكفالة اختا  التدابري الالشمة  وال

فىاء العدوا  افسرائيل ، وتوفري احلماية للشعس الفلسطيين الذي يرشح    نري االحتالل، ومنحه فرصة 
 قوقه ةري القابلة للتصرف. وأكد أ  الوق  قد حا  لالنتقال من القرارات إىل التدابري العملية.اارسة ح

ال لمة، فحذر من الصــفقة ال  اقرتحتها إدارة ترامس معتربا أىا تســعى إىل  السـيد صـياموتناول  - 25
لك االنتهاكات قضــــــية فلســــــطني وأتييد االنتهاكات افســــــرائيلية يف القدس. وأشــــــار إىل أ  ت “تصــــــفية”

تشــــــمل ســــــياســــــة ألويد تنتهجها إســــــرائيل ضدف ألجري املدينة املقدســــــة من ســــــ اىا األصــــــليني مســــــلمني 
يف املائة من إمجايل ســـ ا  املدينة، وإقامة نقاط تفتيش، و زل  15ومســـيحيني حيث ال تزيد نســـ تهم  ن 

أجل  مل شـــر  يف ال نية الداخلية  املدينة  ن بقية األرأ الفلســـطينية، وتوســـيع املســـتوطنات اليهودية من
االجتما ية. ومن العناصــــــر األخرى لتلك الســــــياســــــة مصــــــادرة اتل ات الفلســــــطينيني الذين هجروا  نوة  

بطاقة هوية منذ  14 000وطرد الفلســـــــــــــطينيني من خالل ســـــــــــــحس بطاقات هوطألم )فقد مت ســـــــــــــحس 
ـــــاء ( وفرأ الت ـــــاليف املرتفعـــــة والقوانني املرهقـــــة، ملنعه1٩٩7  ـــــام م من احلصـــــــــــــــول  لى رخ  ال ن
طلس رخصـــــة(  وهدم الوحدات الســـــ نية  1 800رخصـــــة بناء يف الســـــنة من أصـــــل  135منح   )فقد
 2كم 72فقن من أصل  2كم  ٩  وبناء املستوطنات، وبقي  للفلسطينيني رقعة تعادل “ةري املرخ  هلا”

 ال  ه  املساحة افمجالية للقدس الشرقية.
مســــتجدات التطورات الســــياســــية األخرية يف القدس، وال ســــيما أتثري  الســـيدة فريدمانوتناول   - 26

الســــياســــة املتغرية لادارة احلالية للوالطت املتحدة  لى حل الدولتني، واملســــتوطنات، والقدس. فاملدينة قد 
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ا  القصــد أصــ ح  حمور الصــفقة النهائية ال    ن أ  تتم ومصــدر احلســاابت اخلاطئة للســيد ترامس. وك
هو إشاحة القدس  ن طاولة املفاوضات.  2017األويل يف اف ال  الذي أصدره يف كانو  األول/ديسمرب 

بيــد أ  إدارة الوالطت املتحــدة مل تتوقع حجم رد الفعــل الفلســـــــــــــــطيين وال حجم رد فعــل اجملتمع الــدويل. 
ي دفع املمثلــة الــدائمــة للوالطت و مومــا،  لــ  الــدول األوروبيــة والعربيــة متحــدة يف موقفهــا، األمر الــذ

املتحدة لدى األمم املتحدة إىل ألديد الدول األ ضـــــــــاء ق ل إجراء التصـــــــــوي   لى قرار اجلمعية العامة يف 
. وأاب  تقارضا  ن رفض شـديد ال رتاف الوالطت املتحدة ابلقدس  اصمة 2017كانو  األول/ديسـمرب 

تقديرا وافيا الرد احلاشم  لى قرارها من جانس العديد من  فســـــــــــــــرائيل. كما أ  الوالطت املتحدة مل تقدر
 أقرب حلفائها، وا يف  لك األرد ، واملغرب، واململ ة العربية السعودية.

أ  تغري ســياســة الوالطت املتحدة بشــل  القدس، بدال من أ  يؤدي  الســيدة فريدمانوالحظ   - 27
اآل  أثر   ســــــ : إ   زش توافق اآلراء  لى الصــــــعيد  إىل تعزيز ق ضــــــة إســــــرائيل  لى املدينة، كا  له ح 

الدويل وجذب مزيدا من االهتمام إىل قضــــــــــــية القدس. وأكدت أ  قرار الوالطت املتحدة بشــــــــــــل  القدس 
سيؤدي يف النهاية إىل إضعاف مصداقية خطة السالم اجلديدة فدارة ترامس. وابملثل، أدت بياانت صادرة 

 ىل جذب مزيد من االهتمام إىل مسائل أخرى، مثل املستوطنات والالجئني. ن الوالطت املتحدة مؤخرا إ
، يف معرأ حديثه  ن التدابري افســــــــــــرائيلية يف القدس الشــــــــــــرقية، إ  الســـــــــيد ســـــــــيدمانوقال  - 28
يف جوهره ال جيد صــــــــــــــدى لدى افســــــــــــــرائيليني أو لدى إدارة ترامس، وابلتايل ال   ن هلذه  “االحتالل”

لصرال يف اعاه احلل. واستدرا قائال إ  الوضع الراهن ال ين غ  ا ت اره بديال  ن احلاجة افدارة أ  توجه ا
إىل إىاء االحتالل  وإ  تغيري الوضع الراهن من خالل التطرف الديين والتوسع يف املستوطنات كا  له أثر 

 سليب  لى  ملية السالم.
رفض الفلسـطينيني لالسـتسـالم و زمهم ال قاء صـامدين يف وجه االحتالل  السيد سيدمانوأكد  - 2٩

الذي ما برح يزداد  دوانية، رةم حماوالت إســــــــرائيل الرامية إىل االنضــــــــمام إىل ائتالف للدول العربية ضـــــــد 
  مجهورية إيرا  افسالمية وابلتايل  ييد القضية الفلسطينية. وأشار السيد سيدما  أيضا إىل األحداث ال

. فقــد أدت 2017وقعــ  ابلتزامن مع دورة املؤمتر املعين بقضـــــــــــــــيــة القــدس ال   قــدت يف ابكو يف  ــام 
االحتجاجات واملظاهرات احلاشـــــــدة ال  قادها شـــــــ اب فلســـــــطينيو  إىل انتصـــــــار اندر وبني   لى احل ومة 

ات من احلرم القدســـــ  وال امري  أجهزة ال شـــــف  ن املعاد افســـــرائيلية، إ  اضـــــطر افســـــرائيليو  إىل إشالة 
 الشريف وإ ادة الوضع إىل ما كا   ليه.

 100 000، يف معرأ حديثها  ن مســللة املنفى واهلوية، إىل أ  شهاء الســيدة بدرانوأشــارت  - 30
. وأوضــــــــــــح  أ  1٩48مقدســــــــــــ   ريب، يف اجلزأين الغريب والشــــــــــــرق  من املدينة، هجروا ابلقوة يف  ام 

أ  أتخذ يف اال ت ار ابلتايل حقوق الفلسطينيني يف القدس الغربية أيضا. مفاوضات الوضع النهائ  ين غ  
، أصـــــــ ح  موحدة  ســـــــ رط ل نها  ل  بشـــــــدة مقســـــــمة 1٩67وأفادت أ  القدس، بعد احتالل  ام 

قوميا. وأضــــــــاف  أ  إســــــــرائيل تســــــــعى منذ  لك احلني إىل أ  ععل املدينة موحدة د غرافيا داخل احلدود 
ا يشـــمل بناء مســـتوطنات داخل القدس وحول القدس، وقام  بتط يق ســـياســـات شـــ  ال لدية اجلديدة، و

ترم  إىل تغيري هوية املدينة وإحالل املســــتوطنني افســــرائيليني اليهود حمل الســــ ا  األصــــليني. وأكدت أ  
الل الفلســــطينيني يف القدس يعيشــــو  يف حالة مفارقة إ  ينتمو  إىل دولة نتلفة بينما يعيشــــو     االحت

افســــــــــرائيل ، موضــــــــــحة أىم أصــــــــــ حوا أجانس يف مدينتهم، وهذا يتناة مع اتفاقية جنيف املتعلقة حماية 
 األشخا  املدنيني يف وق  احلرب.
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فتية اجلهود الدبلوماســـية بشـــل  قضـــية القدس، ل نها د   إىل د م  الســـيدة بدرانوســـلم   - 31
ائيلية الرامية إىل نف  الفلسطينيني، إ  إ  الوجود الفلسطيين االسرتاتيجيات احمللية ملقاومة السياسات افسر 

يف القدس  ثل يف حد  اته ش ال من أش ال املقاومة. ويف هذا السياق، د   إىل االستثمار يف نتلف 
 القطا ات، مشرية إىل أ   لك سيشجع الش اب الفلسطينيني  لى ال قاء يف القدس الشرقية.

 
 املناقشة  

ثلو الشـــ اب الفلســـطيين من القدس  ن أتية تزويد الشـــ اب يف احملافظة ب املها، ال يف  دث ا - 32
مدينة القدس القد ة فقن، وهارات مت ينية جديدة. والفلسطينيو  حاجة إىل تويل شمام تلك االسرتاتيجية 

  االحتالل احمللية. وشجع مت لم إسرائيل  الش اب  لى العمل  لى  قيق  لك املشرول بدو   نف، أل
ال   ن أ  حيــــاكى أو خيفف وال   ن أ  ينهى إال  ن طريق احلــــل القــــائم  لى وجود دولتني. وأبرش 
مشـــــــارا آخر دور اال ادات الربملانية والربملانيني يف د م االســـــــتثمار الدويل يف قطا ات التعليم والصـــــــحة 

 وافس ا  يف القدس الشرقية.
ى الرةم من أ  الرتكيز  لى استعادة حقوق املقدسيني الفلسطينيني وشدد املشاركو   لى أنه،  ل - 33

ومحايتها يظل أمرا هاما، فك  املســـــــــــــــائل واالحتياجات افنســـــــــــــــانية ين غ  أال ت و  بديال  ن املســـــــــــــــائل 
واالحتياجات الســـــياســـــية. وأشـــــاروا إىل أ  احلل الســـــياســـــ  ين غ  أ  يقرت  مع الدفال  ن حقوق افقامة 

االقتصــــــــــــادية، يف وق  لن يســــــــــــا د فيه ىج يركز  لى حقوق  - ســــــــــــتثمارات االجتما يةوالد وة إىل اال
افنسا  فقن يف إىاء االحتالل. وحذر ال عض من أ  الوالطت املتحدة قد تسعى يف سياستها إىل  ويل 

 مناط الرتكيز بعيدا  ن العملية السياسية، كما فعل  بنجاح يف حالة ةزة.
 

 الثانية اجللسة العامة - ابء 
 قضية القدس يف القانون الدويل والتزامات الدول األعضاء  

قضــــــــــــــية القدس يف القانو  الدويل والتزامات الدول ”اجتمع فريق اخلرباء الذي انقش موضــــــــــــــول  - 34
 واب لدى األمم املتحدة وانئ ة رئيس اللجنة املعنية ومارســــــة الشــــــعس لبردســــــة املمثلة الدائمة  “األ ضــــــاء

الفلســــــــطيين حلقوقه ةري القابلة للتصــــــــرف، أانطنســــــــ  رودريغيز كاميخو، ال  تول  أيضــــــــا  إدارته. وأتلف 
 الفريق من ثالثة خرباء وهم: الوشير السابق لشؤو  القدس يف السلطة الفلسطينية، شطد أبو شطد  وأستا  يف

 جامعة أمسرتدام، د يرتيس بوريس  وأستا  يف اجلامعة العربية يف القدس، موش  أمرياف.
يف معرأ حديثه  ن أح ام القانو  الدويل املنط قة  لى قضــية القدس،  الســيد أبو داي ،وقال  - 35
لقـــدس. أ  تطـــالـــس أي مجـــا ـــة  رقيـــة أو دينيـــة حقهـــا املطلق  لى ا من املنظور التـــارخي ، ال   ن، إنـــه
(، ين غ  أ  تظل القدس كياان  منفصــــــــــــــال  2-)د 181العصـــــــــــــــر احلديث،  مال  بقرار اجلمعية العامة  ويف
(corpus separatum وكياان  دوليا  مســــتقال  خيضــــع لنظام دويل خا . ومن  ، وبصــــرف النظر  ن  دم )

بعد تســــــوية أمرها ربية إال فال   نها املطال ة ابحلق يف القدس الغشــــــر ية ضــــــم إســــــرائيل للقدس الشــــــرقية، 
وضع القنصليات األجن ية يف ُدرج  لى ا ت ار ، 1٩67فعلى س يل املثال، إىل حدود  ام  .ووجس اتفاق

ومل يقدم القناصـــــــــل واثئق تفويضـــــــــهم إىل إســـــــــرائيل أو األرد . وإىل اليوم، وضـــــــــعا فريدا من نو ه، القدس 
 واصـــــــــــم بلداىم، أمام دة، مســـــــــــؤولو  م اشـــــــــــرة قنصـــــــــــل الوالطت املتحن فيهم فالقناصـــــــــــل يف القدس، و



11/43 

 19-16373 (A) 

 

ســــفاراألا يف تل أبيس أو  ما . ومن  ،  ند افشــــارة إىل موضــــول املؤمتر، ين غ  احلديث  ن أمام  وليس
  اما  فقن. 50 اما  من االحتالل وليس  70
ية ال يفية ال  بســــط  ضا إســــرائيل ســــلطتها  لى األراضــــ  الفلســــطين الســـيد أبو داي وأوضــــ   - 36

، ووســـــع  بذلك نطاق واليتها القضـــــائية  1٩67خالل حرب  ام  القدس ليشـــــمل بوصـــــفها قوة احتاللس
وســــــــع  إســــــــرائيل احلدود ال لدية للمدينة لتضــــــــم األحياء   القد ة. مدينة القدس الشــــــــرقية، وا يف  لك 

( 2-)د 181ة العامة  وشـــــــعفاط، يف انتهااس لقرار اجلمعياحمليطة ضا وه  صـــــــور ابهر وقلندط وج ل امل رب  
ؤدي إىل القانو  الدويل، تُعد املمارســــات افســــرائيلية ال  ت وقتضــــى(. و 1٩67) 242وقرار جملس األمن 

طرد ســــــ اىا العرب اارســــــاتس ةري  إىل الوضــــــع الد غرايف واجلغرايف والقانوين والســــــياســــــ  للقدس أوتغيري 
 2334 ن جملس األمن، وكا  آخرها القرار قانونية،  لى  و ما يتضـــــــــــــــ  من قرارات متعددة صـــــــــــــــادرة 

 كانو  األول/  21(. ورفضـــــــــــ  اجلمعية العامة جمددا ، يف دورألا االســـــــــــتثنائية الطارئة املعقودة يف 2016)
، التدابري افســـرائيلية ال  تغري الوضـــع القانوين الراهن للقدس. وكا  نقل ســـفارة الوالطت 2017ديســـمرب 

منطقة ةري  ات سيادة فالقدس ما شال  تُعرَّف ب وىا  أيضا  للقرارات الدولية  املتحدة إىل القدس انتهاكا  
وإســــــــــــرائيل نفســــــــــــها وختضــــــــــــع ألح امه. ( 2-)د 181ووجس قرار اجلمعية العامة     إشــــــــــــراف دويل

( 1تطالس ابلســــيادة  لى القدس يف إ ال  امل ادأ بشــــل  ترتي ات احل م الذا) املؤق  )اتفاق أوســــلو  مل
الفلســـــــــــــطيين املؤق  بشـــــــــــــل  الضـــــــــــــفة الغربية وقطال ةزة  - ســـــــــــــرائيل ، أو يف االتفاق اف1٩٩3 ام يف 

 (، ووافق   لى أ  القدس قضية من قضاط الوضع النهائ .2أوسلو  )اتفاق
ســـــياســـــات اال اد األورويب واارســـــاته بشـــــل  القدس، مشـــــريا  إىل أ   الســــيد بوري واســـــتعرأ  - 37

بوصـــــــــفه جهة او جلة وليس جهة فا لة. وحصـــــــــل هذا التحول يف الطويل األمد قفه اال اد بدأ حييد  ن مو 
ات القر  املاضـــ ، د   اجلما ة األوروبية إىل يســـياســـة اال اد األورويب بشـــل  القدس تدرجييا : فف  ســـتين

ات، د   إىل تدويل القدس، يف وثيقة شــوما   ويف يانســحاب إســرائيل من القدس الشــرقية  ويف الســ عين
، اختذ 2000املدينة. ومنذ  ام وضـــــــــــــع ات، أوضـــــــــــــ  اال اد األورويب أنه لن يق ل في تغيري يف يالثمانين

 موقفا  مفاده أ  القدس ين غ  أ  ت و   اصمة لدولتني: إسرائيل وفلسطني.
إىل أ  مواقف اال اد األورويب تســـــتغرق وقتا  لتت لور وكثريا  ما تســـــتند إىل  الســــيد بوري وأشـــــار  - 38
ــــــــــــ  األدىن شرتااملقاسم ال األ ضاء يف اال اد. وُوضع  منظومة مفاهيم للصرال، احتل   28بني الدول الـ

 اال اد األورويبتوىل فيها ، و بدفة القيادة ال نك الدويلأمســـــــــــــــك فيها فيها الوالطت املتحدة مركز القرار، و 
كا  اال اد األورويب مصــــــدر أكثر من . وبعد اتفاقات أوســــــلو،  املدد األمم املتحدةفيها  قدم و  التمويل،

مليو  دوالر ســــنوط  لدولة فلســــطني من  500نصــــف موارد متويل املؤســــســــات الفلســــطينية وصــــر ف حوايل 
أجل بناء املؤســــســــات، وا يف  لك يف إطار خطة ســــالم فياأ. بيد أ  دور اال اد األورويب بوصــــفه جمرد 

، 2012  ام يف الشــــق الســــياســــ  هلذه القضــــية. ويففا لية  اول بدأ يتغري تدرجييا ، وأصــــ   اال اد أكثر
الدولة ال  هلا صــفة  تضــارب  األصــوات داخل اال اد األورويب بشــل  طلس فلســطني للحصــول  لى مركز

امتنع   ن التصوي ، ابستثناء  املراقس، ل ن دول اال اد األورويب مجيعها صوت  لصال هذه اخلطوة أو
، ا تمد اال اد األورويب م ادأ توجيهية تُلزم أ ضـــــاءه بوضـــــع 2015ين/نوفمرب تشـــــي يا. ويف تشـــــرين الثا

وســــــــــم واضــــــــــ   لى املنتجات القادمة من املســــــــــتوطنات افســــــــــرائيلية، واالمتثال لقانو  اال اد األورويب، 
 ن  واحليلولة دو  إضفاء الشر ية  لى االحتالل افسرائيل . وابفضافة إىل  لك، أ رب اال اد األورويب

 األول/ من ســـــــياســـــــات بشـــــــل  القدس يف كانو الوالطت املتحدة ا رتاضـــــــه الشـــــــديد  لى ما أ لنته إدارة 
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 ناصـــر مفســـدة  هرت داخل اال اد، ون فيهم رئيس وشراء اليوان  الذي أشــار . بيد أ  2017ديســـمرب 
حضـــــور النمســـــا وتشـــــي يا  إىلإضـــــافة العاصـــــمة التارخيية فســـــرائيل، اب ت ارها إىل القدس  2015يف  ام 

يتعلق حماية املدنيني  وفيما .2018وهنغارط يف افتتاح ســـــــــــــفارة الوالطت املتحدة يف القدس يف أطر/مايو 
 ن  لى مشــــرول القرار  ي الصــــلة  2018اجلمعية العامة يف حزيرا /يونيه  الفلســــطينيني، أســــفر تصــــوي 

 ه.الدول األ ضاء يف اال اد األورويب  ن التصوي ، يف حني صوت ابق  األ ضاء لصاحلامتنال نصف 
قدس يف ال يفية ال  تطورت ضا آرا ه من مناصـــر قوي حلق إســـرائيل إىل  الســـيد أمريافوأشـــار  - 3٩

ســــرائيل متصــــلة األجزاء إىل ف رة قدس مشــــرتكة بني افســــرائيليني والفلســــطينيني. واب ت اره شــــااب  نشــــل يف إ
، 1٩67لناجني من احملرقة، كا  يرى أ  توحيد القدس    احل م افسرائيل  ابلُغ األتية. ويف  ام  ابناو 

القد ة واحتلوها. بيد أ  توحيد املدينة القدس  مدينةاجلنود افســـــــــــــــرائيليني الذين اقتحموا  كا  من بني
 حيقق السالم. مل

ات القر  املاضـــــ ، ينصـــــس انئس  مدة القدس، يف مثانينوه ذا، خالل الفرتة ال  قضـــــاها يف م - 40
فيصـــل احلســـيين، خطة جلعل القدس  اصـــمة فســـرائيل ، هو فلســـطيين، مع ســـياســـ  وضـــع الســـيد أمرياف

 - ودولة فلسطني معا  من خالل إنشاء  اصمتني يف مدينة واحدة متصلة األجزاء، استئناسا  بنمو ج روما
الشرقية من القدس ه  القدس  اصمة فلسطني، يف حني ت و  القدس مدينة الفاتي ا . وت و  األحياء 
القد ة، ال  ال متثل إال كيلومرتا  مربعا  واحدا  من مســـــاحة القدس  املدينةالغربية  اصـــــمة إســـــرائيل. وت و  

كيلومرت مربع، مدينة  مفتوحة  تشــــــرتا يف إدارألا إســــــرائيل وفلســــــطني. ولن توضــــــع أي   130ال  متتد  لى 
م  لى ج ل اهلي ل، وســـــــــــي و  مفهوم ســـــــــــيادة هللا، وليس ســـــــــــيادة أي دولة،  لى ج ل اهلي ل هو أ ال
 الذي يعاجل الشواةل الرئيسية لليهود واملسلمني  لى حد سواء.فهوم امل

، ل نه مل حيظ ووافقة الفلســـــــــطينيني وال افســـــــــرائيليني. 1٩87ومت وضـــــــــع هذا املشـــــــــرول يف  ام  - 41
، ألق  الســــــــــــلطات افســــــــــــرائيلية الق ض  لى 1٩87 كانو  األول/ديســــــــــــمرب وابفضــــــــــــافة إىل  لك، يف

، يف أحد اجتما ات قمة كامس ديفيد، حاول الســيد احلســيين 2000احلســيين وســجنته. ويف  ام  الســيد
والســـــيد أمرياف جمددا  الرتويج خلطتهما بصـــــفتهما مســـــتشـــــارين يف قضـــــية القدس من كال اجلان ني، إال أ  

 ، وه ذا ت خرت فرصة أخرى.احملاداثت تعثرت
إىل أ  احل ومة افســـــرائيلية قد ســـــخرت موارد من أجل  قيق األهداف  الســــيد أمريافوأشـــــار  - 42

 الوطنية اخلمسة التالية سعيا  إىل توحيد القدس، بيد أنه مل يتحقق أي هدف منها:
  قيق اال رتاف الدويل بسيادة إسرائيل  لى القدس  )أ( 
 ن طريق توطني مليو  يهودي يف املنطقة  لى أرأ الواقع الد غرايف  داملشـــــــــــــــهـتغيري  )ب( 

 لى الرةم من صـــــــــــــرف باليني الدوالرات  لى ال ىن و يف املائة من ســـــــــــــ ا  املدينة.  ٩0ليصـــــــــــــ   اليهود 
يهودي، مقـارنة  300 000القـدس الشـــــــــــــــرقيـة حاليـا التحتيـة، ال يتعـدى  دد اليهود الذين يســـــــــــــــ نو  

فلســـــــــــطيين. وجاء  لك نتيجة ضـــــــــــم أجزاء ك رية من أراضـــــــــــ  الضـــــــــــفة الغربية يف  400 000جممو ه  وا
بناء  لى مشــــورة ةري ح يمة، وه  األراضــــ  املعروفة حاليا  ابلقدس الشــــرقية، ونتيجة حماولة  1٩67  ام

توســــــــيع املســــــــتوطنات يف الضــــــــفة الشــــــــرقية وهو ما أدى إىل هجرة اليهود من القدس إىل الضــــــــفة الغربية. 
كامل أةل ية الســـ ا  يف   2032الفلســـطينيو  حلول  ام شـــ ل ادا  إىل معدل الوالدات احلايل، ســـيواســـتن

 مدينة القدس 
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بدال  من  لك، أصــــــــ ح  و جعل القدس املركز  االقتصــــــــادي فســــــــرائيل حمل تل أبيس.  )ج( 
 القدس أفقر مدينة يف إسرائيل 

إســرائيل. بيد أ  الفلســطينيني مع  رب جرى الفلســطينيني يف القدس، مثلما  “أســرلة” )د( 
 يف القدس رفضوا اجلنسية وافقامة افسرائيليتني 

الفلســطيين. بيد أ   - فصــل قضــية األماكن املقدســة يف القدس  ن الصــرال افســرائيل  )هـ( 
لســــــــــــــماح بتدويل األماكن املقدســــــــــــــة، بعد حرب لهذا اهلدف مل يتحقق أل  إســــــــــــــرائيل مل تغتنم فرصــــــــــــــة 

 .1٩67  ام
لت و  القدس  ال ترتاتية املدينة وكوىا بؤرة الصــــــرال، ين غ  أنظرا ألأنه،  الســـــيد أمرياف أكدو  - 43

 قضية من قضاط الوضع النهائ ، بل ين غ  معاجلتها، يف املقام األول، من خالل املفاوضات.
 

 املناقشة  
املتعاق ني إىل التقليل  خالل املناقشــــة ال  تل ، انتقد املشــــاركو  ســــع  ر ســــاء الوالطت املتحدة - 44

استنادا من أتية القدس لدى الفلسطينيني. وأوضحوا أنه ال ين غ  تربير االحتالل أو إضفاء الشر ية  ليه 
اســــــتغل  احلركة إ  وأشــــــار املشــــــاركو  إىل أ  الصــــــهيونية أقحم  الدين يف الصــــــرال  إىل طروحات دينية.

ويدفع الفلســـطينيني إىل ات ال يزداد تطرفا تمع افســـرائيل  اجملما برح . و قوميةالصـــهيونية الدين  الســـتحداث 
الســــــــلوا نفســــــــه. ومثة خطر ف  يؤدي اســــــــتمرار االحتالل إىل  ول الصــــــــرال من كفاح قوم  إىل صــــــــرال 

 دطنتني. بني
ورأى املشــــــاركو  أيضــــــا  أ  القرارات االنفرادية تقوأ الســــــالم واألمن وأنه ال   ن فرأ احللول  - 45

ابلقوة. وجدد جملس ال نائس العامل  أتكيد رفضــه لقرار الوالطت املتحدة نقل ســفارألا إىل القدس ورفضــه 
الذي تردده بعض ال نائس افجنيلية ل ونه ال يع س موقف املسيحيني الذين يعيشو  يف  ن وئ اخلطاب  ال

ة مشـــــــــــــــرتكة بني اليهود القدس ويف املنطقة. وشـــــــــــــــدد اجمللس  لى أ  مدينة القدس جيس أ  ت و  مدين
واملســـيحيني واملســـلمني، والفلســـطينيني وافســـرائيليني  لى حد ســـواء  وجيس احلفا   لى الوضـــع التارخي  

وصــــــــــــاية اململ ة األردنية اهلاىية  لى األماكن املقدســــــــــــة املســــــــــــيحية افبقاء  لى واحرتامه  وجيس القائم 
  .وافسالمية

مســـتعدو  ومنفتحو  للتفاوأ، ل ن إســـرائيل ترفض العودة  وأوضـــ  املت لمو  أ  الفلســـطينيني - 46
 - . وال يريد األوروبيو  أ  ت و  هلم ســــــــــلطة الوســــــــــاطة يف الصــــــــــرال الفلســــــــــطيين1٩67إىل حدود  ام 

افســــرائيل ،  لى الرةم من أ  املنطقة جزء من الفضــــاء األمين ألورواب. وتعامل الوالطت املتحدة إســــرائيل 
إســــرائيل إفراغ القدس من الفلســــطينيني. و لى الرةم من إج ار  اول لرتهيس، و بســــياســــة الرتةيس، دو  ا

 .إســـــــــرائيل  مســـــــــتوطن 300 000فلســـــــــطيين  لى اخلروج من املدينة، انتقل إليها أكثر من  130 000
وحاليا ، يُعد احلرم القدســـــ  الشـــــريف أيضـــــا  جزءا من منطقة اســـــتيطا . وليس الفقُر املشـــــ لة  احلقيقية يف 

بشل  خطة السالم  الفلسطينيو  لمه  الفلسطينية احملتلة، وإنا نيماُت الالجئني. واستنادا  إىل ما األرأ
ســــــت و  هذه اخلطة هذا ال لد، معها  العربية ال  تواصــــــل ال لدا من  الوالطت املتحدةال  وضــــــعتها إدارة 
 ملساة للفلسطينيني.
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دور رطدي يف الصــــــــــــــرال قوم بد األورويب ال يريد أ  ي  اال افأحد املشــــــــــــــاركني من أورواب فاد وأ - 47
حيتفظو ، يف  نياألوروبيف  الفلســــــــــطيين أل   ملية الســــــــــالم تقوم  لى هيمنة أمري ية  و - افســــــــــرائيل 
 ب طاقة اال رتاف بدولة فلسطني من أجل استخدامها يف الوق  املناسس.الوق   اته، 

 
 اجللسة العامة الثالثة - جيم 

 سن الرشد حتت االحتالل: الشباب الفلسطيين يف القدس الشرقيةبلوغ   
بلوغ ســن الرشــد    االحتالل: الشــ اب الفلســطيين ”اجتمع فريق اخلرباء الذي انقش موضــول  - 48

بردسة األمني العام املسا د لشؤو  فلسطني يف منظمة التعاو  افسالم ، مسري ب ر،  “يف القدس الشرقية
يف مؤسسة الر ط الفلسطينية، رول : منسقة مشوهم دارته. وأتلف الفريق من ثالثة خرباءتوىل أيضا  إالذي 

مدير االتصــــال العربية و للغة   وصــــحف  مســــتقل من القدس،  ل  ةيث  والناطق الرمس  ابنمريالشــــروق 
 يف م تس األونروا يف القدس، سام  مشعشع. واف الم

 لى التحدطت ال  تواجه  النمريالســيدة ، ركزت ويف معرأ احلديث  ن جيل ما بعد أوســلو - 4٩
الفلســطينيني يف القدس بســ س ســياســات إســرائيل املتعلقة ابفقامة. فف  كل  ام، جُيرب الفلســطينيو   لى 

إىل إضــافة افقامة. و  واثئق متعددة، مثل  قود افجيار وفواتري املاء وال هرابء، من أجل إث ات وضــعتقدت 
ضرورة افقامة يف القدس  ددا  معينا  من السنوات صعوابت قائمة تتمثل يف واثئق، مثة الهذه تقدت  ضرورة

 .وضـــــــع افقامةو لك من أجل احلفا   لى دو  مدد انقطال طويلة  ند افقامة وامل وث خارج القدس، 
وُ ســـــــــــس فرتات انقطال افقامة  لى أســـــــــــاس  دد ســـــــــــنوات افقامة داخل املدينة وخارجها، وا يف  لك 

 افقامة. لوضــــــع الضــــــفة الغربية وقطال ةزة. وقد تؤدي هذه االنقطا ات إىل إلغاء الســــــلطات افســــــرائيلية
لنســــــ ة للفلســــــطينيني يف وتتضــــــمن القوا د املعنية إجراءات مدنية معقدة، مثل تســــــجيل الزواج واملواليد، اب

القدس، وألدف إىل  زل الفلســــطينيني من القدس  ن الضــــفة الغربية. وتتلثر أيضــــا  رخ  الســــ ن وال ناء 
بقوانني تقييدية تفرضــها الســلطة القائمة ابالحتالل، ويرتفع معدل رفض طل ات احلصــول  ليها، إ  يصــل 

 النمريالسيدة ناء العشوائ  يف القدس. وأ رب  يف املائة من احلاالت، ويؤدي  لك إىل شطدة ال  87إىل 
إشــارة ســياســية واضــحة إىل املقدســيني الفلســطينيني يف اتفاقات أوســلو، وحيول  رود ن أســفها إشاء  دم و 

 قيادة فلسطينية يف املدينة.نشوء  لك دو  
 ، يف معرأ حديثه  ن ســـــياســـــة التعليم يف القدس الشـــــرقية، أ  الطالبالســــيد غي وأوضـــــ   - 50

الفلسطينيني يف القدس يراتدو  نو ا  من أربعة أنوال من املدارس: )أ( مدارس الوقف، ال  تديرها األوقاف 
وشارة الرتبية والتعليم العايل الفلســـــــطينية وتعتمد املنهج الدراســـــــ  الفلســـــــطيين الذي بدأ التابعة لافســـــــالمية 

ملنهج الدراســـ  الفلســـطيين، ول ن وجودها   )ب( ومدارس األونروا، ال  تعتمد ا2001العمل به يف  ام 
معرأ للخطر بعد أ  قلصـــ  الوالطت املتحدة امليزانية املخصـــصـــة لألونروا  )ج( واملدارس اخلاصـــة، ال  
متوَّل من رسوم دراسية  الية ومتويل مهم من إسرائيل  )د( واملدارس ال  ختضع لاشراف املشرتا بني وشارة 

 القدس، وتعتمد املنهج الدراس  افسرائيل . التعليم يف إسرائيل وبلدية
ال يفية ال  أثر ضا االحتالل  لى املنهج الدراســـــــ  يف القدس الشـــــــرقية  الســــــيد غي وأوضـــــــ   - 51

اروجعل املدارس تنتقل  ا  و ْيد  من املنهج الدراســــ  الفلســــطيين إىل املنهج الدراســــ  افســــرائيل . وهذا ُرو ْيد 
هذا اجليل قد ي ونو  بقدر خطورة نظرائهم الذين شـــــاركوا  يل اجلديد، وأبناءُ النهج هو وســـــيلة الحتواء اجل

يف االنتفاضـــــــتني األوىل والثانية. وُعرب املدارس املتوســـــــطة العربية  لى ا تماد املنهج الدراســـــــ  افســـــــرائيل  
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وتدخل مقابل احلصــــول  لى التمويل، وختضــــع كت ها املدرســــية الســــتعراأ صــــارم وللتعديل ق ل ط ا تها. 
 سياسة إسرائيل التعليمية يف القدس الشرقية يف إطار اسرتاتيجية تط يع االحتالل.

جمال أمثلة  ن بعض التحدطت ال  يواجهها ســـــــــ ا  القدس الشـــــــــرقية يف  الســـــــيد غي وقدم  - 52
 التعليم، منها ما يل : تعدد الســــــــلطات  وإدماج اخلطاب افســــــــرائيل  يف املناهج الدراســــــــية الفلســــــــطينية 

 األســــــــاتذةقا ة دراســــــــة  وجدار الفصــــــــل  ونق   2 547الذي ي لغ حاليا  والعجز يف قا ات الدراســــــــة 
ال فاءات، الذين  ادة ما يفضـــــــــلو  التدريس يف املدارس اخلاصـــــــــة أو املدارس ال  تديرها إســـــــــرائيل   وي
إمتام   و دم ا رتاف الســـــــــلطات افســـــــــرائيلية بشـــــــــهادات أكثر إةراءاتعويضـــــــــات تقدمه من جممو ات  ملا

إقامة أي مقدســـــ  خيتار الدراســـــة يف  وضـــــعيؤثر  لى هو ما   ن أ  املدارس الفلســـــطينية، و الدراســـــة يف 
الضـــفة الغربية  و دم اال رتاف بشـــهادات املدارس الثانوية الفلســـطينية. وتتســـ س هذه التحدطت يف آاثر 

يف املائة يف صفوف الطل ة الفلسطينيني يف  33تسرب املدرس ، الذي ي لغ حاليا  من بينها ارتفال معدل ال
 القدس، والزواج امل  ر.

رفع مســتوى و   اآلابء واألمهات الفلســطينيني يف القدس بشــل  اارســات  الســيد غي واقرتح  - 53
سيما  ال  تفرضها إسرائيل، وال ال لدية ووشارة التعليم يف إسرائيل ال  تؤدي إىل ثغرات يف املناهج الدراسية

التدريس يف املدارس الفلســــــطينية   لى فيما يتعلق بتاريخ فلســــــطني واالحتالل  و فيز األســــــاتذة األكفاء 
وشطدة التمويل من أجل الوفاء وعايري ال ىن التحتية املادية املالئمة، وا يف  لك ســـــــــــــــد العجز يف قا ات 

لصــــعيد الدويل  وال حث فيما إ ا كا  املنهج الدراســــ  املفروأ  لى الدراســــة  ورصــــد قطال التعليم  لى ا
صــــمودا  وهم قادرو   لى رســــم مســــار  مل ي دو   نياملقدســــيأشــــار إىل أ  الطل ة يرا   تراثهم الثقايف. و 

هلم احلصول  لى تعليم يف  ابملعايري الدولية مع ليتسىن جديد، ل نهم حيتاجو  إىل مساندة اجملتمع الدويل 
 فا   لى تراثهم الثقايف.احل
احلديث  ن التحدطت املتصــــــــــــلة ابلعمالة وم اشــــــــــــرة األ مال احلرة    االحتالل، معرأ ويف  - 54

االحتالل افســرائيل  فنه مشــرول مدروس وم ت ر ومعقد يرشح بســ  ه املقدســيو   السـيد مشـعشـعوصــف 
وينتاضم اخلوف من ســـــــحس  الفلســـــــطينيو     ضـــــــغن يوم  يف ســـــــعيهم إىل تل ية أبســـــــن االحتياجات

شـــــــار إىل شطدة معاانة الشـــــــ اب وك ار الســـــــن أ، الوضـــــــعإقامتهم. ومن بني النتائج امل اشـــــــرة هلذا تصـــــــاري  
على الرةم من أ  الشـــ اب فالفلســـطينيني من األمراأ املزمنة واالىيارات العصـــ ية واالكتئاب. ومع  لك، 

الديو ، فهم ال ينف و   ن املقاومة. و كر أمثلة  لى  مســــتهدفو  وحاولة أســــرلة  قوهلم ومثقلو  ابرتفال
أحداث املســـجد األقصـــى يف  احلراا الذي واكسحركات شـــ اب انجحة ت اف  االحتالل ســـلميا ، ومنها 

 .2018ونقل سفارة الوالطت املتحدة يف  ام  2017 ام 
نائيتني فلسطينيتني، أ رب  ن أسفه إشاء  دم وجود ر ية واسرتاتيجية إ السيد مشعشعبيد أ   - 55

وةياب التنســيق بني املنظمات العاملة يف القدس الشــرقية، وا فيها تلك ال  تضــم شــ ااب  فلســطينيني، وكل 
مدروســــــــة. وإضــــــــافة إىل هذه   لك أســــــــهم يف فشــــــــل الفلســــــــطينيني يف م افحة آاثر اســــــــرتاتيجية احتاللس 

، ومثة أيضـــــــا  مســـــــللة تيســـــــر وصـــــــول املنظمات التحدطت، فعمل منظمات اجملتمع املدين وواليتها مومسيا 
 املوجودة يف الضفة الغربية إىل القدس الشرقية وأتثري هذه املنظمات.

و ند مناقشـــــــــــــة الت اينات بني االســـــــــــــتثمار يف تدريس الشـــــــــــــ اب وتوفري فر  العمل هلم، أ طى  - 56
تهم األونروا اخليار بني مشعشع مثاال  وخيم شعفاط لالجئني، حيث ُ رأ  لى الش اب الذين درب السيد

يقتضــــــــــــ  ســـــــــــــما  واالنتقال إىل تل أبيس وإجياد  مل الئق أو ال قاء يف القدس واالكتفاء بعمل مؤق  وه
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التدريس املهين الذي يتلقاه الشـــ اب الفلســـطينيو  يف نيم و منهم اقرتاأ م الغ هائلة من أجل االســـتقرار. 
ة هلم. ويؤكد  لك اســرتاتيجية االحتالل افســرائيلية شــعفاط ال يتســق مع واقع ســوق العمل والفر  املتاح

 املدروسة واملصممة بح ام.
أيضا  إىل اجلهود امل ذولة لنزل الشر ية  ن األونروا لصال السلطة القائمة  السيد مشعشعوأشار  - 57

 ماليني 5.4 هذه احلملة بدأت تؤثر  لى حياةأوضــ  أ  ابالحتالل و لى حســاب الشــعس الفلســطيين. و 
الجئ يف القدس والضـــــــــــــــفة الغربية واملنطقة. وأتثرت ضا مجيع القطا ات، وا يف  لك التعليم والصــــــــــــــحة 

وإضــافة إىل  لك، شادت من الضــغن النفســ  الذي يعاين منه الســ ا ، قراأ. والتدريس املهين وبرامج اف
أحياان . وال ترت ن التحدطت ال  انتحار  ون فيهم الالجئو  الفلســــطينيو  الشــــ اب، وتســــ    يف حاالت

ســـيما الوصـــول  والاتية، تعرتأ تقدت املســـا دة بتخفيض امليزانية فحســـس، وإنا أيضـــا  ابلصـــعوابت العملي
 إىل القدس.

إىل شطدة التنسيق والتخطين بني اجملتمع الدويل ومنظمات الش اب احمللية،  السيد مشعشعود ا  - 58
يف ضـــــــــــوء ختفيض امليزانية. قراأ، التدريس املهين وبرامج افبرامج ســـــــــــيما  الود م اســـــــــــرتاتيجية األونروا، 

أنه ال ين غ ،  ند التخطين لتلك الربامج، إةفال املســــــــــــللة األســــــــــــاســــــــــــية املتمثلة يف يف اخلتام  لى  أكدو 
 االحتالل افسرائيل .

 
 املناقشة  

ســـني الفر  املتاحة للشـــ اب، فقد  لى الرةم من أ  املشـــاركني قدموا  ددا  من االقرتاحات لتح - 5٩
. وأشــار بعضــهم  وتوســعا   دوانية  يزداد  ن االحتالل افســرائيل  الذي  الناشــئ ركزوا أســاســا   لى التحدي

إىل نظرة الفلســــــطينيني الســــــل ية عاه ســــــلطاألم الوطنية ال  يرو  أىا مل تقدم هلم ما ي ف  من املســــــا دة. 
قيود ال  تعرتأ تنفيذ املشاريع س  ها إسرائيل يف كثري من األحيا ، وأوض  املسؤولو  الفلسطينيو  أ  ال

ر التمويل من جهات ما ة خارجية، مثل ال نك افســــــــــالم  للتنمية ووكالة بي  مال القدس ح   ند توف  
ُكلف    مارالشـــــريف واال اد األورويب. وأشـــــاروا أيضـــــا  إىل أ  اجمللس االقتصـــــادي الفلســـــطيين للتنمية واف

ضع خطة إنائية اسرتاتيجية ُقدم  إىل قطر. ومع  لك، مل ي ن التمويل الذي تلقاه اجمللس كافيا  لتنفيذ بو 
 هذه اخلطة تنفيذا  كامال .

واقرتح مشـــــــــارا إســـــــــرائيل  أنه، أخذا  يف اال ت ار أ  الفلســـــــــطينيني، ون فيهم الشـــــــــ اب،  ثلو   - 60
شــــــــراكهم يف احل م احملل  من خالل إنشــــــــاء قوائم انتخابية يف املائة من ســــــــ ا  املدينة، ين غ  شطدة إ 30

مواردها. وانتقد العديد من  ســــــــتفادة منبلدية القدس ومن     نهم االيف خاصــــــــة ضم لي و  هلم اثلو  
ؤخذ وثابة تاحلاضـــــرين هذه الف رة بشـــــدة، موضـــــحني أ  مشـــــاركة الفلســـــطينيني يف االنتخاابت ال لدية ســـــ

حتالل افســــــرائيل  وضــــــم القدس الشــــــرقية  وســــــي و   لك أشــــــ ه بد وة جمتمع لشــــــر ية  لى االلإضــــــفاء 
إىل املشـــــاركة يف  ديد أفضـــــل طريقة لفرأ االحتالل  ليه. و هس آخرو  إىل أ  االقرتاحات  “معزول”

ف  احملتلني سيعاملو  الفلسطينيني بنصاف لو كانوا أكثر تعاوان  اقرتاحاٌت ناد ة، أل  االحتالل، ح م 
عريفه، متحيز ووحشــــــــــــــ . وشــــــــــــــجعوا اللجنة  لى الرتكيز  لى اارســــــــــــــات االحتالل و دم االنغماس يف ت

 مناقشات بشل  احل م احملل  والديناميات الداخلية.
إىل أنه بغض النظر  ن النجاح الذي  قق خالل ُأشري وفيما يتصل وقاومة الش اب لالحتالل،  - 61

 لى أيدي أحياان ، الشـــ اب،  موما، يتعرضـــو  لالحتجاش، وللتعذيس أحداث املســـجد األقصـــى، ال يزال 
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ويشــعرو  ف  الســلطات الفلســطينية اندرا  ما  اول مدهم ابلعو . واقرُتح الرتكيز  لى مت ني ، نياالســرائيلي
 خالل التعليم والعمالة.الش اب بدال  من  لك، من 

، عمر نبيل انصـــــــر ســـــــولوردانووأدا  رئيس بعثة ســـــــــفارة مجهورية فنزويال ال وليفارية يف املغرب،  - 62
أتييدا ملوقفها الدا   إىل أ   دم اال ياش بلدا  املمارســــات العســــ رية افســــرائيلية وضــــم صــــوته إىل حركة 

مجيع االنتهــاكـات واالســـــــــــــــتفزاشات من جـانـس ح ومـة الوالطت املتحــدة، احرتامـا  للقــانو  الـدويل  تتوقف
(، ونقل ســـــفارة الوالطت املتحدة 2016) 2334وقرارات األمم املتحدة. وأدا  انتهاا قرار جملس األمن 

لدولتني، واحرتام إىل القدس، واخلســــــــــــائر يف األرواح خالل مســــــــــــرية العودة ال ربى، ود ا إىل احرتام حل ا
 وإ ال  القدس الشرقية  اصمة لفلسطني.، 1٩67حدود  ام 

 
 اجللسة العامة الرابعة -  ال 

 يف القدس الشرقية واجملتمع الدويلة قوق الفلسطينياحل  
يف القدس الشـــــــــــــرقية واجملتمع ة قوق الفلســـــــــــــطينياحل”اجتمع فريق اخلرباء الذي انقش موضـــــــــــــول  - 63

 واب لدى األمم املتحدة وانئ ة رئيس اللجنة املعنية ومارســـــــــــة الشـــــــــــعس للة الدائمة بردســـــــــــة املمث “الدويل
الفلســــــــطيين حلقوقه ةري القابلة للتصــــــــرف، أانطنســــــــ  رودريغيز كاميخو، ال  تول  أيضــــــــا  إدارته. وأتلف 

العام  : مدير وكالة بي  مال القدس الشــــــريف، حممد ســــــامل الشــــــرقاوي  واملديروهم الفريق من أربعة خرباء
التـــابع ملنظمـــة التعـــاو  افســـــــــــــــالم  يف اســـــــــــــــطن ول، هـــاليـــ  إيرين  ورئيس مركز ال حوث  األحـــاثملركز 

تركيا، أوفوا أولواتع  واملمثل اخلا  ملدير برانمج األمم املتحدة افنائ   خارجية االســـــــــــــــرتاتيجية يف وشارة
 للضفة الغربية وةزة، روبرتو فالن .

وكالة بي  مال القدس الشـــريف، ال  أنشـــلألا منظمة التعاو  الســيد الشــرقاوي وصـــف و  - 64
افســالم  ويرأســها ملك املغرب، فىا مؤســســة  ربية إســالمية ةري رحية يتمثل ةرضــها يف ترســيخ 
وصو  احلقوق العربية وافسالمية يف القدس ومسا دة الشعس الفلسطيين  لى الث ات  لى أرضه. 

نفذت  ددا  من الربامج واملشـــاريع يف قطا ات الصـــحة والتعليم والســـ ا ، وأيضـــا   وقال إ  الوكالة
يف جمال محاية الرتاث الديين واحلضــــــــــــــاري للمدينة. وختصــــــــــــــ  الوكالة للقدس ميزانية قدرها مليوان  
دوالر. وتتمثل اســــرتاتيجيتها يف مســــا دة ســــ ا  القدس الشــــرقية يف احلصــــول  لى اخلدمات ال  

 ضرائس وةرامات إىل ح ومة إسرائيل دو  أ  تعود  ليهم في استحقاقات. يدفعو   نها
أيضـــا  إىل إنشـــاء هيئة افنصـــاف واملصـــاحلة يف املغرب يف أوائل  الســـيد الشـــرقاويوأشـــار  - 65

القر  الواحد والعشــــرين من أجل تســــوية مظامل املاضــــ  والتطلع إىل املســــتق ل  وحث الفلســــطينيني 
تهم د م املغاربة للفلســــــــــــطينيني يف القدس ين ع من رابطأوضــــــــــــ  أ  ها. و  لى اختا  اخلطوة نفســــــــــــ

املقدســيني وشــعورهم ابملســؤولية لد م فلســطني،  لى الرةم من املســافة ال  تفصــل بني مع ة ياألخو 
، هدم  حارة املغاربة يف 1٩67املغرب والشـــــرق األوســـــن، وأيضـــــا  أل  إســـــرائيل، بعد حرب  ام 

إاتحة فضــــــــــــــاء للع ادة اليهودية  ند احلائن الغريب. واألهم من  لك، أ  القد ة من أجل دينة امل
املســــــا دة تتجاوش إطار الصــــــداقة مع الفلســــــطينيني املســــــلمني واملســــــيحيني أل  املغرب يعترب مدينة 

 القدس مدينة وحدة وسالم للجميع.
رةم من أ  منظور تركيا بشل  قضية القدس. وأشار إىل أنه  لى ال السيد أولواتشو رأ  - 66

الفلســطيين ي دو يف  اهره صــرا ا  بني إســرائيل وجرياىا، فهو يف الواقع صــرال  - الصــرال افســرائيل 
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  ال “القر صفقة ” ؤديت لى قضية القدس  نصره األساس  هو االحتالل. ويف هذا السياق، س
حقق بتخطين ســـياســـ  الوالطت املتحدة إىل مزيد من النتائج ال ارثية، أل  الســـالم لن يت ااقرتحته

عل القدس الشرقية ال جيتتواله أطراف اثلثة متحيزة وومارسة الضغن  لى الفلسطينيني. وكل اتفاق 
  اصمة لفلسطني هو ف رٌة جمهضة منذ بدايتها.

العثماين  إ  القدس ابلنس ة لرتكيا مسؤولية اترخيية ألىا موقع للرتاث السيد أولواتشوقال  - 67
من األ ضاء الثالثة يف جلنة التوفيق التابعة لألمم  بلده  ضو فك ضافة إىل  لك، افسالم . وابفو 

وساطة قيام ابل( لل3-)د 1٩4املتحدة واخلاصة بفلسطني ال  أنشلألا اجلمعية العامة ووجس قرارها 
املفاوضات بشل  إجراء بشل  الوضع النهائ  لفلسطني. وحاليا ، تؤيد تركيا حل الدولتني، وتشجع 

الفلسطينية، وا فيها القدس رأ يع قضاط الوضع النهائ ، واالنسحاب ال امل فسرائيل من األمج
 الشرقية، وإ مال حقوق الشعس الفلسطيين ةري القابلة للتصرف، وا فيها حقه يف تقرير املصري.

ة يف معرأ حديثه  ن جهود مركز األحاث للتاريخ والفنو  والثقاف الســــيد نيرين،وأشـــــار  - 68
احلفا   لى اتريخ من أجل ســطن ول اافســالمية التابع ملنظمة التعاو  افســالم  واملوجود مقره يف 

القدس وتراثها، إىل أ  حمنة القدس وفلســـطني كان  الدافع  و أتســـيس منظمة التعاو  افســـالم  
 ليها املنظمة. ومن  ، تشـــــــ ل  ن سقضـــــــية تأهم الصـــــــرال ال يزال هذا وأ  حل  1٩6٩يف  ام 
ية هذه ال هاش الثقايف  ليها مركز األحاث، وهو اجلع ف أحد اجملاالت  ات األولوية ال  يقضــــــــــــــ

 ما يقرب من أربعة  قود.منذ نشاط مة و ضبصددها عمل يملنظمة التعاو  افسالم ، و 
ومتثــَّل أحــد مشـــــــــــــــاريع ال حوث الطويلــة األجــل بشـــــــــــــــل  القــدس يف مجع الواثئق الرمسيــة  - 6٩
 حمفو ات الدولة العثمانية يف اسـطن ول ومواطن أخرى وتسـخريها لت و  أ ماال  مرجعية اترخيية من

، ُنشـــــرت أربعة جملدات يف هذا الصـــــدد. 2016 ن اجملاالت االقتصـــــادية واالجتما ية. ومنذ  ام 
مركز األحاث مشـــــــرو ا  حثيا  جديدا  بشـــــــل  ســـــــجالت األراضـــــــ  والعقارات بدأ ، 2018ويف  ام 

فلســــطني. ويوجد يف حمفو ات املركز للصــــور التارخيية أيضــــا  قســــم مســــتفيض نصــــ  للقدس.  يف
املعمـــاري ىـــل  لى الطـــابع   ااملركز برانجمـــا  للحفـــ نفـــذ، 2016و  2006ة بني  ـــام  الفرت  ويف

من أجل وضع م ادأ توجيهية بشل  ترميم بعض تط يقية دراسات ودورات تدري ية وأ ماال  نظرية و 
، أطلق املركز مشــــرول أطلس القدس، ومن خالله 2016املنشــــ ت األســــاســــية يف املدينة. ويف  ام 

مع الســلطات واجلامعات الفلســطينية بشــل  طرائق   حضــريو  معماريو  ونططو نســق مهندســو  
اسطن ول،  احلفا   لى الرتاث افسالم  للقدس. ونظم املركز أيضا  مؤمترين دوليني بشل  القدس يف

 .2017و  2014يف  ام  
  ن د م األمم املتحدة للقدس الشــــــــــــــرقية ووجه االنت اه إىل حق الســـــــــــيد فالنتو دث  - 70

إىل احلالة احلرجة يف القدس الشرقية، ويف دولة فلسطني ته إشار  الفلسطينيني يف التنمية. ويف معرأ
بصـــفة  امة، ســـلن الضـــوء  لى  دطت من ق يل تقييد حقوق افقامة يف ســـياق احلالة الســـياســـية 

م املناشل  اجملتمعات ال دوية  والتجز  اجلغرايف  وهدمثلما يشــــــــاهد يف  د،يالســــــــائدة  وشطدة التشــــــــر 
و لى فضـــاءات تع ري خدمات الر اية الصـــحية وخدمات التعليم احلصـــول  لى القيود  لى فرأ و 

  وإةالق املؤســــســــات الفلســــطينية يف القدس. ومع  لك، حث املشــــاركني  لى الشــــعس  ن هويته
 ضخ ر وس األموال يف القدس الشرقية، أل حيول دو  العمل  لى أال ت و  هذه التحدطت راد ا  

اجملتمع الدويل، يف ســــــعيه إىل إ مال حقوق الشــــــعس الفلســــــطيين ةري القابلة للتصــــــرف، ين غ  أ  
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هامة ي فل له أيضــــــــــا  احلق يف التنمية. وقد اســــــــــتطال برانمج األمم املتحدة افنائ  حشــــــــــد موارد 
 من ق يل منظمة التعاو  افسالم  وال نك ،للقدس الشرقية  ن طريق الد م الذي تقدمه منظمات

قري ة من فلســطني، مثل بلدا  اخلليج، وجنوب أفريقيا، والســويد،  افســالم  للتنمية، ودول أ ضــاء
ســـــــا د الربانمج افنائ  يف د م قدرة الفلســـــــطينيني  لى الصـــــــمود من خالل ما والنرويج، واهلند، 

 تقدت اخلدمات هلم.
ىل أ  مســـتوطت الفقر يف القدس الشـــرقية من أســـوأ املســـتوطت يف إ الســيد فالنتأشـــار و  - 71

أ  وكاالت األمم املتحدة تعمل حاليا  مع احل ومة الفلســـطينية  موضـــحا  الفلســـطينية احملتلة،  األرأ
والشـــــــركاء يف التنمية  لى وضـــــــع إطار جديد للتنمية القادرة  لى الصـــــــمود. وأخذا  يف اال ت ار أ  

إ  اخنفض ي للميزانية من اجملتمع الدويل إىل دولة فلســــطني آخذ يف التناق ، الد م امل اشــــر الســــنو 
إىل  و  2010و  2007 ــــــام  بليو  دوالر ســــــــــــــنوط  يف الفرتة مــــــا بني  1.7من أكثر من 

 ســـــــــني التنســـــــــيق بني مجيع اجلهات فك  الضـــــــــرورة تد و إىل ، 2018مليو  دوالر يف  ام  500
 صاح ة املصلحة.

 
 املناقشة  

خالل املناقشـــــــــة ال  تل ، وجه أحد املشـــــــــاركني االنت اه إىل تقارير من وســـــــــائن اف الم  - 72
 ذر إسرائيل من أنشطة تقوم ضا تركيا يف القدس  كان   افسرائيلية مفادها أ  بعض ال لدا  العربية

 و ثها  لى  دم تسييس املعونة املقدمة إىل الشعس الفلسطيين.
الرتاث الثقايف للقدس، مت اقرتاح أ  تنشــــــئ اليونســــــ و وجودا  دائما  هلا  وفيما يتعلق حماية - 73

هناا، أخذا  يف اال ت ار التغريات السريعة ال   دث  لى الساحة و و ل املدينة، وا يف  لك أمساء 
األحياء والشــــــوارل. وأ رب املشــــــاركو   ن تقديرهم ملســــــاتات املغرب يف القدس  لى الصــــــعيدين 

 والدبلوماس .افنساين 
وردا   لى ســـــــــــؤال بشـــــــــــل  ما إ ا كان  محاس اثَّلة يف املؤمتر، وســـــــــــ س ةياضا إ ا مل ت ن  - 74

تعليق مفاده أ  افســـــــــرائيليني خيشـــــــــو  أ  تصـــــــــ   الدولة الفلســـــــــطينية املســـــــــتق لية  لى كذلك، و 
 انبع من ألديدتصــــوير وجود يف قطال ةزة والضــــفة الغربية، أجاب مشــــاركو  ف  “ محاســــســــتا ”

 اجلما ات صويرتيف قائمة طويلة من احملاوالت افسرائيلية الرامية إىل  أحدث حماولة محاس ليس إال
ات يــ، انطالقــا  من فت /منظمــة التحرير الفلســــــــــــــطينيــة يف الســــــــــــــ عين لى أىــا ألــديــد الفلســــــــــــــطينيــة

إث ات ُحســـن الســـلوا وبدال  من الرتكيز  لى ألديد خارج  أو توقع  .إىل محاس حاليا   اتيوالثمانين
 الحتالل.من أجل إىاء االسالم  ي ونوا من بناةأ   ابستمرار، ين غ  لاسرائيليني نيالفلسطينيمن 

يف املائة  22وقد أ هر اجلانس الفلسطيين ابلفعل مرونة  ن طريق املوافقة  لى حل الدولتني والق ول بــــــ 
 الفلسطينية التارخيية. أمن األر 

  
 اجللسة اخلتامية - خامسا   

أدىل مدير مديرية املشـــــــــــــرق واخلليج واملنظمات العربية وافســـــــــــــالمية يف وشارة الشـــــــــــــؤو  اخلارجية  - 75
، والحظات ختامية ابســم ال لد املضــيف. وشــدد  لى أ  رســالة فؤا  أخريفوالتعاو  الدويل يف املغرب، 

املؤمتر وأشـــــارت إىل موقف املغرب الواضـــــ  عاه قضـــــية فلســـــطني  شادت من إشـــــعالك حممد الســـــادس املل
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تســـــــوية منصـــــــفة و ادلة هلذا الصـــــــرال ه  حل جياد افم انية الوحيدة فأفاد ف  وحقوق الفلســـــــطينيني. و 
آخر  لى اجلهود امل ذولة  لى الصـــــعيدين  هذا املؤمتر مثالٌ قال إ  الدولتني، اســـــتنادا  إىل القانو  الدويل. و 

اجملتمع الدويل إىل مواصـــــلة  الســــيد أخريفالدويل وافقليم  من أجل إ مال حقوق الفلســــــطينيني. ود ا 
 االلتزام بتحقيق استقالل دولة فلسطني، و اصمتها القدس الشرقية.

بدأ بداية ، إىل أ  املؤمتر وررايض منصوأشـار املراقس الدائم لدولة فلسـطني لدى األمم املتحدة،  - 76
امللك حممد السادس. ود ا اجملتمع الدويل إىل أليئة الظروف ال فيلة بىاء امللساة واضحة من برسالة قوية 

إحالل احلالية وقال إ  إســـــــــــــرائيل ال   نها أ  تســـــــــــــتمر يف قهر الفلســـــــــــــطينيني وإ الهلم وتتوقع مع  لك 
يعانو  من شـــ ل متطور من أشـــ ال التطهري  لوا القدس  ســـالم. وأوضـــ  الســـيد منصـــور أ  فلســـطيينال

القدس نتيجة  يف وضع تغيريات حداث ُمنع رئيس وشراء إسرائيل، بنيامني نتنياهو، أحياان  من إقد العرق . و 
إةالق يف صــــــلوات يف املســــــجد األقصــــــى و كما على أثناء أداء لتضــــــامن الفلســــــطينيني من مجيع األدط ،  

 .كنيسة القيامة
قائال  إ  إســرائيل عاهل   رأ الفلســطينيني ابملوافقة  لى االنســحاب السيد منصور وأضــاف  - 77

، ويف مقابل  لك ركزت  لى محاس. ويف معرأ افشـــــــــارة إىل اخلســـــــــائر ال شـــــــــرية 1٩67إىل حدود  ام 
 اجلســـــــــــــــيمة ال  أســـــــــــــــفرت  نها االحتجاجات ال  شـــــــــــــــهدألا ةزة يف الفرتة من آ ار/مارس إىل حزيرا /

، د ا إىل توفري احلماية الدولية للمدنيني الفلســــطينيني. وشــــدد  لى ضــــرورة مضــــا فة اجلهود 2018 نيهيو 
 من أجل الدفال  ن حل الدولتني.

  
 املواضيع والتوصيات الرئيسية - سا سا 

 فيما يل  بعض املواضيع والتوصيات الرئيسية ال  ان ثق  من مداوالت املؤمتر: - 78
وضــــع ىائ  وجيس تســــويتها  ن طريق املفاوضــــات امل اشــــرة بني الطرفني  لى قضــــية القدس ه   • 

 . ات الصلة أساس قرارات جملس األمن واجلمعية العامة
اجلهود الدبلوماســــــــــــــية من أجل كفالة تنفيذ القرارات الدولية ال   م   منين غ  حشــــــــــــــد املزيد  • 

 غ  العودة ابلصـــــــرال إىل مفهوم الشـــــــع ني والدولتني، ين، املدينة وهويتها. واألهم من  لكوضـــــــع 
 وين غ  النظر يف قضاط الوضع النهائ  يف إطار مفاوضات الوضع النهائ .

انل  من آفاق إجراء جوالت جديدة من  ملية الســـــالم و تقلي  تســـــ    التطورات األخرية يف  • 
لســـــطينية يف اآلونة األخرية مصـــــداقية الوالطت املتحدة كوســـــين. ومع  لك، أ لن  احل ومة الف

اســـــــــتعدادها للتفاوأ بشـــــــــل  حل الدولتني وإىاء االحتالل  لى أســـــــــاس  ن اقرتاحا  تعرب فيه 
 ، وتعيد أتكيده.1٩67حدود  ام 

أســـــ ء اســـــتخدام اتفاقات أوســـــلو لصـــــرف النظر  ن أنشـــــطة االســـــتيطا  افســـــرائيلية. وُأجربت  • 
دولة إســــــرائيل، ومل تعرتف إســــــرائيل بدولة فلســــــطني منظمة التحرير الفلســــــطينية  لى اال رتاف ب

مقابل  لك. وكا  ين غ  أ  يقرت  التزام الفلســـــــــــــــطينيني ضذه االتفاقات واســـــــــــــــتعدادهم لتلجيل 
أ القدس ابلتزام إســــــــرائيل بتجميد األنشــــــــطة االســــــــتيطانية يف األر  وضــــــــعاملفاوضــــــــات بشــــــــل  
 الفلسطينية احملتلة. 
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حة ومســـــــتعدة للتعاو  مع اجلما ات الفلســـــــطينية األخرى، مثل تظل احل ومة الفلســـــــطينية منفت • 
لمقاومة الشــــــع ية ت نيها للقانو  الدويل، و تقيدها ابل الدولتني، و ق وهلا ال امل حلمحاس، شــــــريطة 

حياء الد قراطية فنتخاابت االمن أجل إجراء  اســـــــــــــــلطة شـــــــــــــــر ية وحيدة، وتعاوىول الســـــــــــــــلمية
 ة. لفلسطينيا

، يظل أمرا مهما املقدســـــــــــــــيني وحقوقهم    االحتاللوضـــــــــــــــع الرتكيز  لى  أ  لى الرةم من  • 
يف مســـللة إنســـانية. ومن أجل تفادي ســـيناريو اختزاهلا ين غ  التقليل من أتية قضـــية القدس و  ال

آخر شـــ يه وا وقع يف ةزة، ين غ  الســـع  إىل إجياد حلول ســـياســـية، إىل جانس النظر يف مســـللة 
 ما ية واالقتصادية. احلقوق القانونية واالجت

ســيما يف  يف ضــوء اعاه الشــ اب الفلســطينيني منذ الســنة املاضــية إىل االحتجاجات الســلمية، ال • 
 لى ال قاء يف مدينتهم وا تماد أشـــــ ال  أ قاب إةالق املســـــجد األقصـــــى، ُيشـــــجَّع املقدســـــيو 

وتشجَّع السلطات الفلسطينية احمللية مقاومة ةري  نيفة ضد االحتالل الذي تزداد وسائله تطورا . 
 ة. املدينة واحملافظي   لى وضع اسرتاتيجية إنائية تعط  قيمة  لتم ني الش اب  لى مستو 

اال رتاف  ن إســــــــرائيل إحجام األســــــــاســــــــية تتمثل يف االحتالل افســــــــرائيل  و تزال املشــــــــ لة  ال • 
املســــتعمجر/املســــتعم ر بني  قوة ةابلشــــعس الفلســــطيين  لى قدم املســــاواة، وتســــ س  لك يف دينامي

ك  مقرتحات إســــرائيل ف  يشــــارا الفلســــطينيو  من القدس فالشــــع ني. ويف  ل هذه الظروف، 
الشــــرقية يف احل م احملل  من أجل  ســــني حالتهم االجتما ية واالقتصــــادية ه  د وة إىل الق ول 

 ح م الواقع بضم القدس الشرقية.
دينية فضــــفاء الشــــر ية  لى االحتالل مثلما اســــتخدم  احلركة طروحات اســــتخدم  إســــرائيل  • 

. ونتيجة لذلك، يؤدي اســـتمرار االحتالل إىل  ول الصـــرال قوميةالصـــهيونية الدين الســـتحداث 
 إىل صرال بني دطنتني. من كفاح وطين

أكثر  ســـــــــــياســـــــــــ  أ  تضـــــــــــطلع بدورين غ  للمنظمات الدولية وافقليمية، مثل اال اد األورويب،  • 
 ، وأال  صر إسهامها يف متويل التنمية.فا لية

ين غ  أ  ي و  للمجتمع الدويل حضـــــــــــــــور يف القدس من أجل ضـــــــــــــــما  محاية الرتاث الثقايف  • 
والتارخي  للمدينة، أخذا  يف اال ت ار التهديد الناشئ  ن توسيع املستوطنات وما ينجم  ن  لك 

 من  ول.
مجتمع الدويل أ  يركز  لى حق الفلسطينيني ةري القابل للتصرف يف التنمية  لى الرةم ين غ  لل • 

من التحـــدطت النـــامجـــة  ن االحتالل، وـــا يف  لـــك القيود املفروضــــــــــــــــــة  لى افقـــامـــة، وهـــدم 
 وإةالق املؤسسات الفلسطينية.  ،املمتل ات

 يجيتها لتط يع االحتالل.يندرج استهداف إسرائيل لقطال التعليم الفلسطيين ضمن اسرتات • 
ن التنســـيق فيما بينها ين غ  ملنظمات اجملتمع املدين وح ومة فلســـطني ووكاالت التمويل أ   ســـ   • 

فيما يتعلق ابلربامج املوجهة للشــــــــــــ اب يف القدس الشــــــــــــرقية. وين غ  أ  ترا   املســــــــــــا دة احلالة  
 للة الوصول إليها.ومس ،السياسية يف القدس الشرقية وُ زلتها  ن الضفة الغربية
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ابلنظر إىل ختفيض ميزانية بعض الوكاالت افنائية، مثة حاجة إىل االســـــــــــتثمار يف برامج التدريس  • 
 الش اب الفلسطينيني. املوجهة إىل  افقراأاملهين وبرامج 

 لى مــا ترت  ــه الســـــــــــــــلطــة القــائمــة ابالحتالل من انتهــاكــات  ،يف املؤمترات املق لــة، ين غ  الرتكيز • 
و لى اختالل ميزا  القوى بني طريف الصـــــــــــــــرال، بـــدال  من الرتكيز  لى فر   ســـــــــــــــني التنميـــة 

 احملليتني.  واحلوكمة
قضـــــــــــــــيـــة القـــدس خـــارج العـــامل بشـــــــــــــــــل   اجتمـــا ـــات مق لـــةمؤمترات و ين غ  أيضـــــــــــــــــا  أ  تُعقـــد  • 

 افسالم . العريب
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 األول املرفق
 الربانمج  

 
 األولاليوم   

 الرابط الدويل، والتعاون اخلارجية الشؤون ودارة  

 اجللسة االفتتاحية )اجلزء األول(   15:00

 بيا  يديل به   

 اثل املغرب:   

 بوريطة انصر   

 املؤمتر الصحفي   15:30

 الدويل والتعاو  اخلارجية الشؤو  استق ال يف وشارة حفل   16:00
 

 اليوم الثاين  

 فندق صومعة حسان  

 اجللسة االفتتاحية )اجلزء الثاين(  10:00-10:50

 بياانت يديل ضا   

 اثل األمم املتحدة:   

 السياسية للشؤو  املسا د العام ، األمنيينتشا مريوسالف   
 اثل منظمة التعاو  افسالم :   

 فلسطني لشؤو  املسا د العام ، األمنيمسري بكر   

 اثل دولة فلسطني:   

 اشتية حممد   
 للتصرف: القابلة ةري حلقوقه الفلسطيين الشعس ومارسة املعنية رئيس اللجنة   

 سيك فو ي   
 اجللسة العامة األوىل 11:00-13:00

 الوضع السياسي واالجتماعي للفلسطينيني يف القدس الشرقية اليوم   
 عبد هللا صيام   

 انئس حمافظ القدس   

 الفلسطينية للقدس الشرقيةاالسرتاتيجية    

 الرا فريدمان   

 األوسن الشرق يف السالم مؤسسة   
 التطورات السياسية األخرية بشل  القدس   
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 سيدمان  انييل   
 منظمة القدس الدنيوية   

 التدابري افسرائيلية يف القدس الشرقية   

 آمنه بدران   

 جامعة القدس   

 افقامة واملنفى   

 اجللسة العامة الثانية 15:00-18:00

 قضية القدس يف القانون الدويل والتزامات الدول األعضاء   

 داي  أبو داي    

 وشير شؤو  القدس سابقا   

 أح ام القانو  الدويل املنط قة  لى قضية القدس   

 موشي أمرياف   

 أستا  يف اجلامعة العربية يف القدس   

  مل اجملتمع املدين دم امتثال إسرائيل و    

  مييرتي  بوري    

 أستا  مسا د للعالقات اخلارجية األوروبية   

 سياسات واارسات اال اد األورويب   

 القابلة ةري حلقوقه الفلســــطيين الشــــعس ومارســــة املعنية حفل اســــتق ال اللجنة   18:15
 للتصرف ومنظمة التعاو  افسالم  يف فندق صومعة حسا 

 
 اليوم الثال   

 فندق صومعة حسان  

 اجللسة العامة الثالثة 10:00-13:00

 بلوغ سن الرشد حتت االحتالل: الشباب الفلسطيين يف القدس الشرقية   

 النمريشروق    

 مؤسسة الر ط الفلسطينية   
 منظورات جيل ما بعد أوسلو   

 علي غي    

 صحف  مستقل   

 الشرقيةسياسة التعليم يف القدس    

 سامي مشعشع   

 الفلسطينيني الالجئني وتشغيل فةاثة املتحدة األمم ، وكالةاالتصال واف الم   
 األدىن الشرق يف
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  األ مال احلرة    االحتالل العمالة وم اشرة   

 اجللسة العامة الرابعة 15:00-17:00

 احلقوق الفلسطينية يف القدس الشرقية واجملتمع الدويل   

 حممد سامل الشرقاوي   

 مدير وكالة بي  مال القدس الشريف   

 د م املغرب للقدس الشرقية   

 أفق أولواتش   

 رئيس مركز ال حوث االسرتاتيجية، وشارة خارجية تركيا   

 منظور تركيا بشل  قضية القدس   

 هاليت نيرين   
والثقافة افســـــــــــــــالمية التابع ملنظمة املدير العام ملركز األحاث للتاريخ والفنو     

 التعاو  افسالم 
 د م منظمة التعاو  افسالم  للقدس الشرقية   

 فالنت روبرتو   
املمثل اخلا  للمدير، برانمج تقدت املسا دة إىل الشعس الفلسطيين، برانمج    

 األمم املتحدة افنائ 
 د م األمم املتحدة للقدس الشرقية   

 جللسة اخلتاميةا  17:15-18:00

 بياانت يديل ضا   

 رئيس اللجنة:   

 سيك فو ي   
 اثل املغرب:   

 اثل دولة فلسطني:   

 رايض منصور   
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 الثاين املرفق
 موجز الرئي   

 اما من االحتالل  50قضية القدس بعد ”انعقد املؤمتر الدويل املعين بقضية القدس     نوا   
، 2018حزيرا /يونيه  28إىل  26، يف الرابط يف الفرتة من “اتفاقات أوســــــــــلو اما  لى  25وبعد مرور 

بر اية اللجنة املعنية ومارســـــة الشـــــعس الفلســـــطيين حلقوقه ةري القابلة للتصـــــرف وبد م من منظمة التعاو  
 حزيرا /يونيه، اجتما ا ثنائيا مع كل من 26اللجنة، يف  من افســـــــــــــــالم . وق ل انعقاد املؤمتر،  قد وفد

وانئــس رئيس  ، يوســـــــــــــــف الغريب،رئيس جلنــة اخلــارجيــة يف جملس النواب )الغرفــة األوىل من الربملــا  املغريب(
. كما  قد الوفد اجتما ا ،   د احل يم بنشــــــــــماعجملس املســــــــــتشــــــــــارين )الغرفة الثانية من الربملا  املغريب(

  ريطة.، انصر بو ثنائيا مع وشير الشؤو  اخلارجية والتعاو  الدويل يف املغرب
وكا  املؤمتر، الذي مجع خرباء فلســــطينيني وإســــرائيليني ودوليني واثلني  ن الســــلك الدبلوماســــ   

واجملتمع املدين، مناســـــــــــــــ ة لتقدت معلومات حمدثة  ن احلالة الراهنة يف القدس الشـــــــــــــــرقية، ودراســـــــــــــــة آخر 
اف الس ل العملية التطورات القانونية ال  تؤثر  لى الوضع السياس  واالجتما   للفلسطينيني، واست ش

ال    ن من خالهلا للمجتمع الدويل د م قدرة املدينة  لى الصـــــــمود وتنمية املدينة، وال ســـــــيما شـــــــ اضا. 
ل شــف فر  تقدت الد م الدويل وافقليم  مع احلفا  للمشــاركني وإضــافة إىل  لك، كا  اللقاء مناســ ة 

  لى حقوق الفلسطينيني يف القدس الشرقية.
املغرب ورئيس جلنة القدس التابعة  ملكامللك حممد الســا س، ة االفتتاحية، أ اد وخالل اجللســـ 

انصر بوريطة،  والتعاو  الدويل، ملنظمة التعاو  افسالم ، يف رسالة تالها نيابة  نه وشير الشؤو  اخلارجية
رخي  للقدس، أتكيد رفضــــه لنقل الســــفارات إىل القدس وأي تغيري يف الوضــــع القانوين أو الســــياســــ  أو التا

أل  هذا من شـــــلنه أ  يقوأ اجلهود الدولية الرامية إىل إجياد حل ســـــلم  لقضـــــية فلســـــطني. ود ا أيضـــــا 
حشد املزيد من اجلهود الدبلوماسية وإىل  مل ميداين يهتم ابجلوانس التنموية واالجتما ية وافنسانية.  إىل
، اقرتح امللك النظر يف إم انية تنظيم بعض وفيما يتصـــــــــــــــل ابملؤمتر املعقود يف الرابط لى وجه التحديد، و 

 وافسالم . دورات هذا املؤمتر يف بلدا  من خارج العامل العريب
إىل أ   ، مريوســـالف ينتشـــا،وأشــــار األمني العام املســــا د للشــــؤو  الســــياســــية يف األمم املتحدة 

فني اســتنادا إىل قرارات وضــع ىائ  يتعني حلها من خالل املفاوضــات امل اشــرة بني الطر قضــية القدس ه  
جملس األمن واجلمعية العامة  ات الصـــــــــــلة. وأكد أ  من املهم أكثر من أي وق  مضـــــــــــى اختا  إجراءات 

فعالة، إ  ابت  تت كل  قود من التقارب ومن توافق اآلراء العامل ، مشريا إىل أ  التطورات األخرية منسقة 
من شـــــــلىا أ  تشـــــــجع األصـــــــوات  ،قرارات جملس األمنتوافق اآلراء الدويل و تتعارأ مع يف القدس، ال  

 املعارضة يف كال اجلان ني وتزيد تقويض أي آمال يف التوصل إىل حل سلم  ومستدام.
رســالة من  ، مسري بكر،منظمة التعاو  افســالم لشــؤو  فلســطني يف  وتال األمني العام املســا د 

الدويل إىل التدخل وسؤولية وفا لية من أجل محاية تد و اجملتمع  ،نيمالعثي يوسف، لمنظمةل األمني العام
األطراف اســـتنادا لقرارات الشـــر ية  ةمتعدد ةســـياســـي ملية ر ية حل الدولتني من خالل االخنراط يف ر اية 

 رفض منظمة التعاو  افســــــالم  لقرار الوالطت املتحدة الدولية وم ادرة الســــــالم العربية. وجدد التع ري  ن
اف ابلقدس  اصمة فسرائيل ونقل سفارألا إليها، معراب  ن أسفه إشاء فشل جملس األمن اال رت  األمري ية

 يف التصدي لالنتهاكات افسرائيلية للقانو  الدويل. 
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، اشــــتية حممد وأفاد اثل دولة فلســـــطني، وشير اجمللس االقتصـــــادي الفلســـــطيين للتنمية واف مار، 
يل  معروفة جيدا و ظى بشــ ه توافق يف اجملتمع الدويل. بيد افســرائ - الفلســطيينصــرال ف   ناصــر حل ال
ليس وســــيطا  ادال. هذا ال لد الوســــاطة الوحيدة للوالطت املتحدة فشــــل  أل  من خالل أ  املفاوضــــات 

إىل جملس  ،  اسالفلسطيين، حممود افشارة إىل خطة النقاط الثماين ال  قدمها الرئيس السيد اشتية وكرر 
صــــرال ، مضـــــيفا أ  الفلســـــطينيني ســـــريح و  وؤمتر دويل و لية فىاء ال2018شـــــ اط/فرباير  20األمن يف 

، أضـاف أ  ةليالداخ ةالفلسـطيني ات لى أسـاس القانو  الدويل والشـر ية الدولية. وابفشـارة إىل االنقسـام
  اس ما شال  منفتحة ومســــــــتعدة للتعاو  مع مجا ات أخرى، مثل ســــــــيد الســــــــلطة الفلســــــــطينية بقيادة ال

محاس، بشـــــــرط ق وهلا ال امل حلل الدولتني، وتقيدها ابلقانو  الدويل، وت نيها للمقاومة الشـــــــع ية الســـــــلمية 
 فلسطينية.ولسلطة شر ية وحيدة، وإجراء االنتخاابت فحياء الد قراطية ال

)الســـــــــــنغال(، أتكيد رفض اللجنة للقرار الذي اختذته مؤخرا ، فو ي ســــــــيك رئيس اللجنةأ اد و  
الوالطت املتحدة وبلدا  أخرى بنقل ســـــــــــــــفاراألا إىل القدس، يف انتهاا للقانو  الدويل. وبعد أ  أشـــــــــــــــار 

ن الناحيتني األخالقية مأ  من واجس اجملتمع الدويل د م الســـــــ ا  الفلســـــــطينيني يف القدس الشـــــــرقية  إىل
، أشــــــار إىل األنشــــــطة ال  تضــــــطلع ضا ةاديمن الناحية املمن خالل الدبلوماســــــية، وكذلك والســــــياســــــية، و 

مثل  قد املؤمترات وإجراء الزطرات الثنائية وتنظيم العديد  -اللجنة يف جمايل الدبلوماســـــــــــــــية وبناء القدرات 
إســـــهاما يف  قيق اهلدف األكرب للشـــــعس  -ني الفلســـــطينيني لصـــــال املو فني املدنيمن الدورات التدري ية 

 الفلسطيين أال وهو إحقاق حقوقه ةري القابلة للتصرف.
الوضـــــــع الســـــــياســـــــ  واالجتما   للفلســـــــطينيني ” موضـــــــول وخالل حلقة النقاع األوىل بشـــــــل  

ارات أحادية اجلانس املتمثلة يف تنفيذ قر  ،  رأ املت لمو  الســـياســـة افســـرائيلية“القدس الشـــرقية اليوم يف
مثل تلك املتعلقة بتوســـــــــيع املســـــــــتوطنات وبناء اجلدار وفرأ القيود  لى وضـــــــــع افقامة للفلســـــــــطينيني  -
بغية أتكيد الز م القائل ف  القدس ه   اصــمة دولة إســرائيل، و لك ضدف جعل القرارات  -القدس  يف
وآاثرها،  ل افدارة احلالية الوالطت املتحدة يف القرارات ال  اختذألا دوافع وتناولوا أيضــــــــــــــا  رجعة فيها. ال

ومن بينها أنه بدال من ســـــحس قضـــــية القدس من طاولة املفاوضـــــات، جل   مزيدا من االهتمام للقضـــــية 
الوضع  لى مستوى اجملتمع الدويل. ويف حلقة النقاع، سلن املشاركو  الضوء أيضا  لى نشلة وكذا  لى 

ل  اخلا  ابلفلســــــــطينيني يف القدس، الذي يهدف إىل  ويلهم إىل أقلية يف الراهن لنظام افقامة افســــــــرائي
مدينتهم ال تتمتع ب امل احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتما ية. ود ا املشاركو  إىل إطالق م ادرات 
ل قاء فلســـــــــــطيني  القدس يف املدينة  وأشـــــــــــاروا أيضـــــــــــا إىل الدور الذي يؤديه الربملانيو  يف د م الشـــــــــــعس 
الفلسطيين. وحذر آخرو  من إةفال اجلوانس السياسية لدى الرتكيز  لى املسائل افنسانية. واتفق اجلميع 

 تراثه ومؤسساته.، وا يف  لك يف القدس  لى أ  احلاجة تد و إىل تد يم اجملتمع الفلسطيين
والتزامات الدول قضــــــــــــية القدس يف القانو  الدويل ”موضــــــــــــول ويف حلقة النقاع الثانية بشــــــــــــل   
والوضـــع الدويل ل امل املدينة، اللذين ( 2-)د 181، أشـــار املشـــاركو  إىل قرار اجلمعية العامة “األ ضـــاء

ودرسوا االخنراط احلذر من  بني افسرائيليني والفلسطينيني.يف إطار املفاوضات جعالها قضية وضع ىائ  
اآلراء الســــــــياســــــــ  يف هذه ال تلة افقليمية، وحثوا جانس اال اد األورويب والتصــــــــد ات األخرية يف توافق 

األســـــ اب ال  جعل  حل قضـــــية القدس يتعذر يف جوالت املفاوضـــــات الســـــابقة. وأثناء املناقشـــــة، أشــــار 
ُمستعم ر بني افسرائيليني ُمستعمجر/الْ املت لمو  إىل تصلس املواقف السياسية يف إسرائيل وإىل دينامية قوة الْ 

حماية حقوق ه  وا اال اد األورويب إىل االضــطالل بدور أكثر فا لية، وإىل الوفاء ابلتزاموالفلســطينيني. ود
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افنســــا . ولدى تناول األســــ اب ال  جعل  افســــرائيليني والفلســــطينيني يفشــــلو  ح  اآل  يف التوصــــل 
حجام افسرائيليني اتفاق، أشار املشاركو  إىل أ  املش لة األساسية ت من يف االحتالل افسرائيل ، وإ إىل

  ن اال رتاف ابلشعس الفلسطيين  لى قدم املساواة.
بلوغ ســــــــــن الرشــــــــــد    ” موضــــــــــول حلقة النقاع الثالثة بشــــــــــل ركزت حزيرا /يونيه،  28ويف  

العق ات ال  يواجهها جيل الشــ اب يف احلفا   لى ، “االحتالل: الشــ اب الفلســطيين يف القدس الشــرقية
ملدينة، واحلصــــــول  لى التعليم، وإجياد مســــــتق ل صــــــال للعيش. وردد املت لمو   لى حقهم يف العيش يف ا

الشــــ اب الفلســــطيين الد وات ال  ُوجه  يف حلقات نقاع ســــابقة لزطدة الد م الســــياســــ  الذين  ثلو  
حلقة النقاع د م األمم املتحدة للقدس الشـــــــــــــــرقية. وحاجج املشـــــــــــــــاركو  يف  وافنائ  الدويل. كما أبرش

و  ف  ق ول االقرتاحات الدا ية إىل مشــــــــــاركة فلســــــــــطيني  القدس الشــــــــــرقية يف االنتخاابت ال لدية مت لم
افســــرائيلية، ال  من شــــلىا أ  تســــا د يف شطدة نصــــصــــات امليزانية ألحيائهم، ســــي و  وثابة ق ول بضــــم 

رائيليني يف الســــع  إســــرائيل لألرأ احملتلة وإضــــفاء الشــــر ية  ليه. والحظ آخرو  أ  مهمة الشــــركاء افســــ
الســــالم ليســــ  تقدت املشــــورة إىل الفلســــطينيني بشــــل  كيفية الت يف مع االحتالل، بل العمل داخل  إىل

 جمتمعاألم احمللية ضدف إىاء االحتالل.
احلقوق الفلســـــــــــطينية يف القدس الشـــــــــــرقية واجملتمع ” موضـــــــــــول ويف حلقة النقاع الرابعة بشـــــــــــل  

وا يف  لك إسـهامات  -امات الدول األ ضـاء واملنظمات احل ومية الدولية إسـهت لمو  ، أبرش امل“الدويل
للتاريخ والفنو  والثقافة افســـــــالمية التابع ملنظمة حاث ، ومركز األالشـــــــريف تركيا، ووكالة بي  مال القدس

رقية، يف القدس الشــ -التعاو  افســالم ، وبرانمج األمم املتحدة لتقدت املســا دة إىل الشــعس الفلســطيين 
من أجل د م س اىا يف جمايل املعونة افنائية والقدرة  لى الصمود ويف احملافظة  لى هوية املدينة التارخيية 
والثقافية. وخالل املناقشــــة،  رب املشــــاركو   ن تقدير قوي للد م افقليم  ولد م األمم املتحدة للشــــعس 

يف القدس كضـــــمانة  (ليونســـــ وة والعلم والثقافة )انظمة الرتبيالفلســـــطيين، ووجهوا د وات إىل وجود دائم مل
ضد مزيد من التغيريات افسرائيلية. وردا  لى استفسار بشل   دم حضور أي اثل  ن محاس يف املؤمتر، 
وه  ســـــــلطة احل م الواقع يف قطال ةزة، أشـــــــار املشـــــــاركو  إىل أ  تركيز إســـــــرائيل والوالطت املتحدة  لى 

يف مســــعى طويل األمد لوضــــع  سء االمتثال  لى اجلانس الفلســــطيين  محاس ليس ســــوى مرحلة جديدة 
حني أ  املش لة األساسية ت من يف االحتالل افسرائيل  لألرأ الفلسطينية والس ا  الفلسطينيني.  يف

 ن محاس يوإ  مل  -دائما د وة الفلســــــــــــــطينيني من ةزة اول وإضــــــــــــــافة إىل  لك، فف  حني أ  اللجنة  
 ؤمتراألا، فك  إسرائيل ال تصدر تصاري  للخروج.حلضور م -كمنظمة 
وشــــــهدت اجللســــــة اخلتامية إلقاء بيانني من كل من ال لد املضــــــيف ودولة فلســــــطني. فقد أشــــــار  

مدير مديرية املشـــرق واخلليج واملنظمات افســـالمية بوشارة الشـــؤو  اخلارجية والتعاو  الدويل  أخريف، فؤا 
مد الســــــــــادس قد ارتق  ابملؤمتر وبين  املوقف الواضــــــــــ  للمغرب إشاء ، إىل أ  رســــــــــالة امللك حميف املغرب

يف صــــرال فلســــطني واحلقوق الفلســــطينية. وت من افم انية الوحيدة للتوصــــل إىل تســــوية منصــــفة و ادلة لل
حل الدولتني اســــــــــتنادا إىل القانو  الدويل. وأفاد املت لم أ  املؤمتر يندرج يف إطار اجلهود الدولية وافقليمية 

اجلميع إىل مواصـــــــلة االلتزام ابســـــــتقالل دولة الســـــــيد أخريف الرامية إىل إ مال احلقوق الفلســـــــطينية. ود ا 
قس الدائم لدولة فلســـــــطني لدى األمم املرامنصـــــور،  رايضفلســـــــطني و اصـــــــمتها القدس الشـــــــرقية. وأكد 

وا يف  لك املتحدة، أتية مضـــــــــــــــا فة اجلهود امل ذولة للدفال  ن حل الدولتني، إ ا كا  اجملتمع الدويل، 
إســـــــــــــــرائيل والوالطت املتحدة، ال يريد أ  يرى املزيد من التدهور يف احلالة. ود ا اجملتمع الدويل إىل أليئة 
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يع إىاء امللســـــاة احلالية، وقال إ  إســـــرائيل ال   ن أ  تظل تضـــــطهد وألني الظروف ال    ن فيها للجم
 الفلسطينيني، ومع  لك تنتظر السالم.

  
مالحظة: هذا املوجز حماولة لتقدت صـــورة  امة  ن مداوالت املؤمتر. وســـتنشـــر شـــع ة حقوق الفلســـطينيني 

 التحاورية. رى تناوهلا خالل املناقشاتيف الوق  املناسس تقريرا مفصال، يشمل املسائل احملددة ال  ج
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 املرفق الثال 
 رسالة امللك حممد السا س، ملك املغرب  

 
رســـــــــالة امللك حممد الســـــــــادس، ملك املغرب، ال  تالها وشير الشـــــــــؤو  اخلارجية والتعاو  الدويل  

القدس، الذي نظمته اللجنة املغرب، انصــــر بوريطة، يف اجللســــة االفتتاحية للمؤمتر الدويل املعين بقضــــية  يف
املعنية ومارســــــة الشــــــعس الفلســــــطيين حلقوقه ةري القابلة للتصــــــرف، بد م من منظمة التعاو  افســــــالم ، 

 2018حزيرا /يونيه  28إىل  26الرابط يف الفرتة من  يف
افن ليزية وش   وشارة الشـــــــــــــــؤو  اخلارجية والتعاو  الدويل ترمجات هلذه الرســـــــــــــــالة إىل اللغات  

 .والفرنسية وافس انية
 احلمـد هلل، 

 والصـالة والسـالم  لـى مـوالنـا رسـول هلل وآلـه وصح ـه. 
 

 أصحـاب املعايل والسعـادة،

 حضـرات السيـدات والسـادة،

يطيـس لنـا أ  نتوجه إىل املشــــــــــــــــاركني يف املؤمتر الدويل اخلامس حول القـدس، الذي تعتز الرابط  
 ني ب م مجيعا ضيوفا كراما  لى أرأ اململ ة املغربية.ابحتضانه، مرح 

ونود يف ال داية، أ  نؤكد جمددا  أ  ارت اطنا ابلقضـــــــــية الفلســـــــــطينية، د ما  موصـــــــــوال ، ومســـــــــاندة  
مطلقة، وتضـــــامنا وثيقا، هو  هد أخذه املغرب  لى نفســـــه،  هد ال رجعة فيه، إىل أ  يســـــرتجع الشـــــعس 

ة للتصــــــــــــرف، اب ت ارها حقوقا مشــــــــــــرو ة بقوة القانو  الدويل، وحقائق الفلســــــــــــطيين كل حقوقه ةري القابل
 األرأ، وشهادة التاريخ.

قرار  إ  هذه الدورة ختتلف كثريا  ن سابقاألا، ألىا تنعقد يف سياق مستجدات خطرية، تتمثل يف 
امها  لى افتتاح الوالطت املتحدة األمري ية اال رتاف ابلقدس  اصــمة فســرائيل، ونقل ســفارألا إليها، وإقد

املغرب و لى  . وه  خطوة ا تربانها،  ن يف2018مايو /أطر 14هذه الســــــــــــــفارة بشــــــــــــــ ل رمس  بتاريخ 
 .الفور، مرفوضة وتتعارأ مع القانو  الدويل، ومع قرارات جملس األمن الدويل  ات الصلة

وجيه رســالتني إىل لذلك ابدران بصــفتنا رئيس جلنة القدس، إىل اســت اق اف ال   ن هذا القرار بت 
أنطونيو  كل من فخامة الرئيس األمري  ، السيد دوانلد ترامس، ومعايل األمني العام لألمم املتحدة، السيد

ةوتريس، أكدان فيهما أ  أي مســاس ابلوضــع القانوين والســياســ  والتارخي  للقدس، ســت و  له تدا يات 
هلادفة خللق أجواء مالئمة الســــتئناف مفاوضــــات خطرية  لى الســــالم يف املنطقة، ويقوأ اجلهود الدولية ا

 افسرائيل . -السالم، قصد إجياد تسوية  ادلة وشاملة للصرال الفلسطيين 

كمــا أكــدان ألخينــا فخــامــة الرئيس حممود   ــاس، رفض اخلطوة األمري يــة، وتضـــــــــــــــــامن املغرب  
، من أجل نصــــــــرة احلقوق املشــــــــرو ة املطلق، والتزامه القوي ب ذل كل اجلهود املم نة، لتع ئة اجملتمع الدويل

 للشعس الفلسطيين، يف إقامة دولته املستقلة، و اصمتها القدس الشرقية.
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 حضـرات السيـدات والسـادة،

إ  القرار األمري   يعد خطوة تتجاوش الشــر ية الدولية، ومســاســا بقوا د هذه املرجعية، وينتق   
 قرار داخل املنطقة وخارجها.من هي ة املنظومة الدولية، ويهدد األمن واالست

ونظرا للمســـــــــــــــتجـدات املقلقـة واخلطرية ال  ت عتـه، فـكننـا نعترب أ  افصـــــــــــــــرار والتشـــــــــــــــ ـث بتنظيم  
الدورة يف مو دها، جيســـــــد الو   الدويل فتية عاوش كل الصـــــــعاب، ال  ما تزال  ول دو  تســـــــوية  هذه
 هذه التسوية. الصرال، وي ق   لى األمل بجياد طريق سالك يقود إىل هذا
 

 حضـرات السيـدات والسـادة،

افســــــــرائيل   لى أســــــــاس مفاهيم مغلوطة، و ل يتغذى فف ار  -لقد قام الصــــــــرال الفلســــــــطيين  
خاطئة ومضللة، وخيضع لر ى ضيقة، إىل أ  أص   صع ا ومعقدا. ورةم  لك، فك  الفرصة ما تزال متاحة 

 قضاء أو قدرا حمتوما جيس تق له.للتعاط  معه كمجرد صرال   ن إىا ه، وليس 

إنه صــــــرال قابل للتســــــوية، إ ا ما مت التخل   ن األوهام واحلنني إىل املاضــــــ ، والتحل  بروح الواقعية  
والتطلع للمستق ل. ومن  ، فكنه يتطلس تفا ال  قالنيا مع التاريخ، من خالل االخنراط يف ديناميته افجيابية، 

 .تق ل أفضل، والقطع مع األف ار السل ية اهلدامة، ال  عر أصحاضا للوراءال  تدفع إىل األمام  و مس

لقد طال أمد هذا الصـــــرال بشـــــ ل ي عث  لى ال ثري من احلســـــرة واألســـــف، وهو الذي خلف،  
يزال، العديد من الضـــــــــــــــحاط األبرطء، وفوَّت، وال يزال، فر  النماء والعيش حرية وأما   لى العديد  وال
 وأحدث، وال يزال، مزيدا من الشر  واالنقسام يف صفوف اجملتمع الدويل. األجيال، من

واألخطر من  لك، أنه كلما اســــتمر العجز والتقا س يف معاجلته، كلما اشدادت تســــويته صــــعوبة  
 وتعقيدا، واشداد وقعه  لى املنطقة والعامل أتشما وكارثية.

، ال ين غ  2014ه، منذ ســــــــــــنة إ  طول مدة هذا الصــــــــــــرال، واجلمود الســــــــــــياســــــــــــ  الذي يط ع 
يتحوال إىل  امل كلل أو ملل، أو يفســـــــــ  اجملال أمام مواقف ســـــــــل ية وقرارات جمحفة، تعمق الشـــــــــعور  أ 

 ابلغنب والتذمر لدى الفلسطينيني، وتزج ضم يف حالة من التطرف واليلس.

ذا امللف لذا، فقد أصـــــــ   من واجس املنتظم الدويل افســـــــرال بتوحيد اجلهود، من أجل وضـــــــع ه 
 لى طاولة التســــــوية التفاوضــــــية املنصــــــفة واآلمنة، وفق مســــــار حم م، يقوم  لى ر ية واقعية وجدولة شمنية 

 حمددة، ويستند إىل املرجعيات القائمة، وينخرط فيه الطرفا  جبدية وإرادة ومسؤولية.

األمري ية، و لى القوى كما جيس  لى القوى الدولية الواشنة، و لى رأســـــــــــــــها الوالطت املتحدة  
 افقليمية املؤثرة، القيام كل من موقعه، بدور مسؤول ومنصف.

 
 حضـرات السيـدات والسـادة،

افســـــــرائيل ، الذي تذكيه قرارات أحادية  -إ  انســـــــداد األفق الســـــــياســـــــ  للصـــــــرال الفلســـــــطيين  
خلق حاالت االحتقا ، اجلانس، واارســات مســتفزة للشــعور الوطين الفلســطيين، هو الســ س الرئيســ  يف 

 ال  تؤدي إىل أ مال العنف املت ادل، واالستخدام املفرط للقوة من طرف قوات االحتالل افسرائيل .
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وقد عل  مظاهر هذا االحتقا  يف قطال ةزة، خالل مســــــــــــــريات العودة،  ات الطابع الســــــــــــــلم   
افســرائيل  بطالق الرصــا  احل   والرمزي  ند الشــرين احلدودي للقطال، ال  ردت  ليها قوات االحتالل

 اا أدى إىل استشهاد العشرات، وجرح املئات، من بني الفلسطينيني املدنيني العزل. ،م اشرة  لى املتظاهرين

وقد ابدرت اململ ة املغربية يف حينه إىل التع ري  ن إدانتها ورفضـــــــــــها هلذا الســـــــــــلوا افســـــــــــرائيل   
حزىا الشـــــــــــــــديد إشاء هذه األحداث امللســـــــــــــــاوية، ال  تفاقم املعاانة اخلطري واملنايف للقانو  الدويل، و ن 

 افنسانية لدى أبناء الشعس الفلسطيين الشقيق.

وحرصــــــــــا منا  لى املســــــــــا دة  لى ختفيف هذه املعاانة، وعســــــــــيدا لتضــــــــــامننا امليداين وامللموس  
 لى إطالقها، بتزامن مع شهر  أشقائنا الفلسطينيني، فقد أقدمنا  لى م ادرة إنسانية، وأشرفنا شخصيا مع

 رمضا  الفضيل. وقد ت  قطال ةزة، ومت توسيعها لتشمل القدس الشريف ورام هللا.

كما  ملنا  لى إقامة مستشفى ميداين اتبع للقوات املسلحة املل ية املغربية يف قطال ةزة، يتوفر  
ام، واجلهاش اهلضــــم  والعيو   لى جممو ة من التخصــــصــــات الط ية، وا فيها طس األطفال، وجراحة العظ

 واأل   واألنف واحلنجرة.
 

 حضـرات السيـدات والسـادة،

لقد تعددت الندوات واملؤمترات حول القدس. وه  م ادرات حممودة ومرحس ضا، طاملا كان   
أســــســــها ســــليمة ونواطها صــــادقة، وطاملا صــــ   يف خدمة القضــــية، وا   ن أ   مله من أبعاد تضــــامنية 

 ية، ومواقف دا مة ومساندة، وتوصيات واقعية وبناءة.وتنوير 

إال أننا جيس أ  نستحضر أ  القدس حاجة إىل حشد املزيد من اجلهود الدبلوماسية، الستصدار  
قرارات دوليـة ملزمـة  ميهـا و ـافظ  لى طـابعهـا الروح  واحلضــــــــــــــــاري والقـانوين، وإىل  مـل ميـداين يهتم 

وافنســـــــانية، ال  من شـــــــلىا مســـــــا دة أهلها الفلســـــــطينيني  لى الصـــــــمود  ابجلوانس التنموية واالجتما ية
 وجه سياسات التشريد وافبعاد والتهجري، ال  متارس يف حقهم. يف

وهذه املقاربة ه  ال  نعتمدها، بصفتنا رئيس جلنة القدس، سواء من خالل االتصاالت املنتظمة  
ملنظمــة األمم املتحــدة والرئيس الفلســـــــــــــــطيين حممود   ــاس،  وامل ثفــة مع قــادة الــدول املؤثرة واألمني العــام

خالل العمل امليداين املتواصل الذي تقوم به، بتوجيهات منا و   إشرافنا، وكالة بي  مال القدس  من أو
الشـــــريف، ال  اســـــتطا   إجناش العديد من املشـــــاريع االقتصـــــادية واالجتما ية اهلامة يف املدينة املقدســـــة، 

افس ا  والتعليم والصحة والشؤو  االجتما ية والعناية ابملرأة والطفولة والش اب والفئات ىل  قطا ات 
 يف وضعية صع ة.

 
 حضـرات السيـدات والسـادة،

إ  القدس حاجة إىل تســــــــوية ســــــــياســــــــية واقعية ومنصــــــــفة، تفضــــــــ  إىل  ديد وضــــــــعها النهائ ،  
وتســـــــــتند إىل املرجعيات الدولية القائمة. وهنا ت من خالل مفاوضـــــــــات م اشـــــــــرة بني طريف الصـــــــــرال،  من

مســـــــــؤولية اجملتمع الدويل فكمله يف ضـــــــــرورة العمل  لى بلوغ هذه التســـــــــوية، من خالل الدفع  و إحياء 
 العملية السلمية، وافشراف  ليها، ومواك ة طرفيها.
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قضية  ه  ها، بلفالقدس ليس  قضية خت  دطنة دو  سواها، أو شع ا دو  آخر، أو دولة بعين 
شــــــع ني ودولتني، وحلها يتطلس إرادة ســــــياســــــية حقيقية، وجهدا مجا يا منســــــقا، ور اية دولية أســــــاســــــها 

 التجربة، والنفو ، والقدرة  لى التلثري، واحلياد.

وهو ما يتطلس حشـــــــد كل افرادات املخلصـــــــة، يف إطار جامع يوحدها وخيضـــــــعها آللية مجا ية  
ل  لى االلتزام ابلقانو  الدويل، والشـــــــــر ية الدولية، واالتفاقيات والتفاتات متواشنة، تســـــــــا د طريف الصـــــــــرا 

الثنائية، و دم اســــــــت اق احللول خبصــــــــو  أي من قضــــــــاط الوضــــــــع النهائ ، ويف مقدمتها قضــــــــاط القدس 
 والالجئني واحلدود، وااللتزام ابلعمل  لى معاجلتها يف إطار مفاوضات احلل النهائ .

ظل فضـــــــــاء للتعايش والتســـــــــام ، وترااث مجا يا مشـــــــــرتكا ألت ال الدطانت إ  القدس كان  وســـــــــت 
الســــــــماوية، يتعني  لى اجلميع املســــــــا دة  لى صــــــــونه واحملافظة  ليه، وا يقتضــــــــيه األمر من تع ئة هادفة، 

 وجهود صادقة، وأف ار صائ ة.

ة، فكين أد و إىل وف طاء مضمو  ملموس هلذا املفهوم الذي يع س أتية القدس ورمزيتها العاملي 
 النظر يف إم انية تنظيم بعض دورات هذا املؤمتر الدويل، يف بلدا  من خارج العامل العريب وافسالم .

والســـــــــــالم  لي م  وفق م هللا، و لى طريق اخلري، ويف س يل  قيق األمن والسلم، سدد خطاكم. 
 ورمحـة هللا تعـاىل وبـركاته.

* * * 
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 املرفق الرابع
 قائمة املشاركني  

 
 املتكلمون
 وشير شؤو  القدس سابقا شطد أبو شطد

 أستا  العلوم السياسية، اجلامعة العربية يف القدس موش  أمرياف
 رئيسة دائرة العلوم السياسية  آمنه بدرا 

 جامعة القدس
 أستا  مسا د، قسم العلوم السياسية د يرتيس بوريس

 جامعة أمسرتدام
 مدير الشؤو  العامة واف الم الشرقاويحممد سامل 

 وكالة بي  مال القدس الشريف
 املدير العام ملركز األحاث للتاريخ والفنو  والثقافة افسالمية التابع ملنظمة التعاو  افسالم  هالي  إيرين
 رئيسة مؤسسة السالم يف الشرق األوسن الرا فريدما 
 صحف  مستقل  ل  ةيث

 ق الرمس ، مدير االتصال واف المالناط سام  مشعشع
 وكالة األمم املتحدة فةاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن

 منسقة مشرول، مؤسسة الر ط الفلسطينية شروق النمري
 مدير منظمة القدس الدنيوية دانييل سيدما 
 انئس حمافظ القدس، السلطة الفلسطينية    د هللا صيام
 رئيس مركز ال حوث االسرتاتيجية يف وشارة خارجية تركيا أوفوا أولواتع
 املمثل اخلا  للمدير، برانمج تقدت املسا دة إىل الشعس الفلسطيين، برانمج األمم املتحدة افنائ  روبرتو فالن 
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 الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرفوفد اللجنة املعنية مبمارسة الشعب 
 املمثل الدائم للسنغال فودي سيك

 لدى األمم املتحدة
 رئيس اللجنة، نيويورا

 املمثلة الدائمة ل واب أانطنس  رودريغيز كاميخو
 لدى األمم املتحدة

 انئ ة رئيس اللجنة، نيويورا
 املمثل الدائم فندونيسيا دط  ترطنسياه دجاين

 األمم املتحدةلدى 
 انئس رئيس اللجنة، نيويورا

 املراقس الدائم لدولة فلسطني لدى األمم املتحدة رطأ منصور
 مراقس يف اللجنة، نيويورا

  
 ممثل األمني العام
 األمني العام املسا د للشؤو  السياسية مريوسالف ينتشا

 األمم املتحدة
 املسا دبالش دوبروس ، مسا د األمني العام 

 إدارة الشؤو  السياسية، نيويورا
  

 احلكومات
 بنيمينة، سفري أمحد اجلزائر 

 أمحد بنيحىي، س رتري أول
 السفارة، الرابط

 مارط فرانندا كانياس، سفرية األرجنتني 
 السفارة، الرابط

 سيغليندي فيديل  دي كاترانو، قائمة ابأل مال النمسا
 السفارة، الرابط

 انيل ةوجاييف أ ربيجا 
 السفارة، الرابط
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 خالد سلما  جرب املسلم  ال حرين
 السفارة، الرابط

 سلطانة ليلى حسني، سفرية بنغالديش
 السفارة، الرابط

 خوسيه أومربتو دي بريتو كروش، سفري الرباشيل
 إديسو  لويز دا روشا جونيور، س رتري، الشؤو  السياسية

 السفارة، الرابط
 أل س ةيخر، سفري  شيل 

 ني والس فراخنوال، مستشار سياس 
 السفارة، الرابط

 فو يو، ملحق الصني
 جو كيوي، مستشار أول

 فو يو، س رتري اث 
 وانع لينغلني، س رتري اثلث

 السفارة، الرابط
 دويتش دافور، س رتري أول كرواتيا

 السفارة، الرابط
 سيفاغ أفيديسيا ، مستشار أول قرب 

 وشارة اخلارجية
 شينس   اد األندلس ، مسا دة شخصية للسفري ومو فة للشؤو  الثقافية الدانرا

 مالني سيغاد، متدربة يف قسم الشؤو  السياسية
 السفارة، الرابط

 إبراهيم بيلة د الة، سفري جي و)
 السفارة، الرابط

 ةريسيا بي اردو دي كام س، سفرية اجلمهورية الدوميني ية
 ة، الرابطالسفار 
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 إيلينا كاتيا كريستني تونيف، س رترية أوىل فرنسا
 رافائيل ُدوليو ، مسا د، متدرب

 السفارة، الرابط
 ابرتيليم  لوبوس ، س رتري أول ةابو 

 السفارة، الرابط
 برت، سفري - ةوتز ىيث أملانيا

 السفارة، الرابط
 خاكوبو كويو ، سفري ةواتيماال

 السفارة، الرابط
  رفة أرماندو أل يتو ةينيا

 السفارة، الرابط
 نرياف كومار اببوض  سواترط اهلند

 س رتري اث 
 السفارة، الرابط

  ل  وردهاان، س رتري اثلث إندونيسيا
 ال عثة الدائمة فندونيسيا

 لدى األمم املتحدة، نيويورا
 برابرا بريغاتو، سفرية إيطاليا

 أولبييرتو ابولو بروتو، س رتري 
 فرانسيس ا ةرافاةنينو، متدربة

 السفارة، الرابط
 شينتارو انكاك ، س رتري اث  اليااب 

 السفارة، الرابط
 حاشم اخلطيس التميم ، سفري األرد 

 السفارة، الرابط
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   د اللطيف  ل    د هللا اليحيا، سفري ال وي 
 انصر السابج، ملحق دبلوماس 

 السفارة، الرابط
  طا هللا، سفريشطد  ل نا 

 السفارة، الرابط
 حممد اللوشي، س رتري أول لي يا

 السفارة، الرابط
 أستاان   د العزيز، سفرية ماليزط

 السفارة، الرابط
 مارط أخنلي ا أرس  مورا، سفرية امل سيك

 روسيو كرابخال، انئ ة رئيسة ال عثة
 السفارة، الرابط

 حممد مثقال، سفري، مدير  ام املغرب
 نور الدين اثب ، مستشار

 الوكالة املغربية للتعاو  الدويل
 هدى بلحاج، رئيسة قسم، فرقة  مل األمم املتحدة املشرتكة بني الوكاالت املعنية بتمويل التنمية

 خدجية الزطين، اال اد الدستوري
 مساح ُتغ، متدربة

  ليا مارسو، متدربة
 ليلى العلج، متدربة

 وشارة اخلارجية
 إبراهيم سيدي  مر، مستشار اث  النيجر

 السفارة، الرابط
   د هللا بن   يد اهلنائ ، سفري  ما 

 السفارة، الرابط



39/43 

 19-16373 (A) 

 

 ندير شدري، سفري ابكستا 
 حممد وصيف، س رتري أول

 السفارة، الرابط
 اندط أفيال، س رترية اثلثة للشؤو  اخلارجية بنما

 السفارة، الرابط
 أوس ار رودولفو بنيتيز إسرتاةو، سفري ابراةواي

 سعد أح وا، مدير
 السفارة، الرابط

   د هللا فالح الدوسري، سفري قطر
 السفارة، الرابط

 دانييال ابشافا ، سفرية رومانيا
 دانييال أوبريسا ، رئيسة بعثة

 السفارة، الرابط
 شريابكوف كرييل، س رتري اثلث اال اد الروس 

 الرابطالسفارة، 
 فيصل احلق اين، رئيس اللجنة الرابعة اململ ة العربية السعودية

 ال عثة الدائمة للممل ة العربية السعودية 
 لدى األمم املتحدة، نيويورا

 رأف  شرف، مستشار دبلوماس 
 السفارة، الرابط

 سالدطان بري ا، سفرية صربيا
 السفارة، الرابط

 دوسينسري، س رترية أوىلماريسيا  جنوب أفريقيا
 السفارة، الرابط

 سليما    د التواب الزين، سفري السودا 
 السفارة، الرابط
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 يوانات  هنري سن، س رتري أول، انئس رئيس ال عثة السويد
 السفارة، الرابط

 ماسيمو ابة ، سفري سويسرا
 لوكا ةانغ، متدرب أكاد  

 السفارة، الرابط
 س رتري أول ل  تيلوه،  توةو

 ليناه توة ، مسا د
 السفارة، الرابط

 حممد بن  ياد، سفري تونس
 السفارة، الرابط

 أدهم بركا  أوش، سفري تركيا
 السفارة، الرابط

 طروسالف كوفال، سفري أوكرانيا
 السفارة، الرابط

 سعيد مهري ال تيب، الوشير املفوأ افمارات العربية املتحدة 
 موسى أنور   د العزيز ال ويرت، س رتري اثلث

 أويل أسفار، منسق أحاث اقتصادية
 السفارة، الرابط

اململ ـــــــة املتحـــــــدة لربيطـــــــانيـــــــا العظمى 
 وأيرلندا الشمالية

 توماس ريل ، سفري
 السفارة، الرابط

  مر ن يل انصر سولورشانو، ال وليفارية( -فنزويال )مجهورية 
 رئيس بعثة

 مارط إيلينا كوملينارس ماةاطنس
 إ ا  بن احلسن 
 السفارة، الرابط

  ز الدين سعيد األص ح ، سفري اليمن
 السفارة، الرابط
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الدول غري األعضـــاء الل تلقت  عوة  ائمة للمشـــاركة بصـــفة مراقب يف  ورات اجلمعية العامة وأعما ا ولدي ا بعثات 
 مراقبة  ائمة يف مقر األمم املتحدة

 دو  مارسيل ضيوف، س رتري أول ال رس  الرسويل
 السفارة، الرابط

 حممد اشتية، وشير دولة فلسطني
 اثل دولة فلسطني

 مجال الشوب  ، سفري
 حممد قدي ، مستشار

 فوله أبو إ  روب، مستشار
 السفارة، الرابط

  
 املنظمات احلكومية الدولية

 سياس كالني إيالي، مستشار  اال اد األورويب
 وفد اال اد األورويب لدى املغرب

 سعيد أبو  ل  جامعة الدول العربية
 األمني العام املسا د لشؤو  فلسطني

 جيها  خالد يوسف سلطا ، مديرة األراض  العربية احملتلة
 مسري ب ر منظمة التعاو  افسالم 

 األمني العام املسا د لشؤو  فلسطني
 ئم ملنظمة التعاو  افسالم  لدى األمم املتحدة، نيويوراشاهر  واودة، انئس املراقس الدا

 العالقات اخلارجية والتعاو ، املنظمة افسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، الرابط أمحد سعيد ابه، مدير
 بالل قاسم اجلمعية الربملانية لل حر األبيض املتوسن

 انئس الرئيس
  

 ورات اجلمعية العامة وأعما ا ولدي ا مكاتب   ائمة للمشـــــــاركة بصـــــــفة مراقب يفالكياانت األخرى الل تلقت  عوة 
  ائمة يف مقر األمم املتحدة
 سعيد مرابن، خ ري اقتصادي إقليم ، ال نك افسالم  للتنمية، املركز افقليم  يف الرابط جممو ة ال نك افسالم  للتنمية
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 ووكاالهتا وهيئاهتاأج زة منظومة األمم املتحدة 
 شريين بعل ، شري ة يف جمال املوارد ال شرية إدارة الشؤو  افدارية

 مارات بي اروشي، أخصائية يف التقييم والتخطين االسرتاتيج  منظمة األةذية والزرا ة لألمم املتحدة
 فلورانس رول، اثلة منظمة األةذية والزرا ة لألمم املتحدة، املغرب

 حنا  هنزاش، اثلة قطرية األمم املتحدة للتنمية الصنا يةمنظمة 
  

 منظمات اجملتمع املدين
   د افله ةزيوي، رئيس مركز الف ر السليم للتنمية

   د احل    د املوىل، األمني العام للمنظمة، املغرب
 بدر شما رة، املدير التنفيذي، فلسطني منتدى شارا الش ايب

  ن حممد حافظ احلماق ، أستا   لم اقتصاد، مصر املستدامةمنتدى التنمية 
 رندة سنيورة، املديرة العامة، فلسطني رشاد القانوين واالجتما  مركز املرأة لا

 منيس أ. يوان ، أسقف ال نيسة افجنيلية اللوثرية يف األرد  واألرأ املقدسة، جملس ال نائس العامل  
 فلسطني

  
 اإلعالموسائل 

 سويف بو ، رئيسة م تس وكالة فرانس برس
 هشام رفيه، صحف 

  ل  ال ارودي، صحف  مركز افس ندرية الدويل 
   د املنعم العمراين، مراسل اجلزيرة

 طسني املشيك، مشغل كامريا
   د احلق السحاس ، منتج

 إريك بيانتواديه ش  ة اجلزيرة، كوت ديفوار
 رشيد موليد العريبأصداء املغرب 

 لوساج، صحفية فيديو -اندين أشوي  وكالة أسوشيتد برس
 هدى بنعال، صحفية تلفزيو  أسوشيتد برس، املغرب

 مصعس الشام ، مصور
 كرت شفيق، صحف  مركز دال لألحاث وافنتاج اف الم 
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 مجال نورسعيد Le360موقع 
 بن  اشور لوروبورتري

 رشيد كروم، صحف  العريب لألن اءوكالة املغرب 
 داان ليدجر، صحفية الصحيفة افل رتونية موروكو وورلد نيوش

 شيد أبو ىعة، مراسل إخ اري هيئة اف ا ة والتلفزيو  الفلسطينية
 شكية   د النيب وكالة رويرتش

 شكرط ةرانوي، صحف  الشركة الوطنية لا ا ة والتلفزة
 جمدي   د اجمليد مصطفى، صحف  املتحدةأخ ار األمم 

 حممد طاهري وكالة األانضول لألن اء
  
 املشاركة العامة

 طسني الز يم، أستا  جامع  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتما ية، الرابط
 سارة بوكري 3-جامعة جا  موال  ليو 

 مريا ماوش ةري منتس ة/مشاركة بصفة شخصية
 دوري  سيدما  منتس ة/مشاركة بصفة شخصيةةري 

 جيها   لوي ةري منتس ة/مشاركة بصفة شخصية
 يوسف فجر ةري منتسس/مشارا بصفة شخصية
 مارا بروفونسا ةري منتسس/مشارا بصفة شخصية

 


