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 األمـــــم          المتحـدة

 

 الدولي المؤتمر
 القدس بقضية المعني

  
 أوسلو اتفاقات على عاما 25 مرور وبعد االحتالل من عاما 50 بعد القدس قضية

 20١٨ يونيه/حزيران 2٨ إلى 2٦
  
 املغرب، الرباط

   
 الرئيس موجز

 
 االحتالل من عاما 50 بعد القدس قضية” عنوان حتت القدس بقضية املعين الدويل املؤمتر انعقد 

، 2018 يونيه/حزيران 28 إىل 26 من الفرتة يف الرباط يف، “أوسلللللللللللو اتفاقات على عاما 25 مرور وبعد
 التعاون منظمة من وبدعم للتصلللللر  القابلة غري حلقوقه الفلسللللل يين الشلللللع  مبمارسلللللة املعنية اللجنة برعاية

 السلللليد من كل  مع ثنائيا اجتماعا، يونيه/حزيران 26 يف، اللجنة وفد عقد، املؤمتر انعقاد وقبل. اإلسللللالم 
 أمحد والسللللللللللللللليد( املغريب الربملان من األوىل الغرفة) النواب جملس يف اخلارجية جلنة رئيس، الغريب يوسللللللللللللللل 
 ثنائيا اجتماعا الوفد عقد كما(.  املغريب الربملان من الثانية الغرفة) املسلللللتشلللللارين جملس رئيس نائ ، التويزي

  .املغرب يف الدويل والتعاون اخلارجية الشؤون وزير، بوري ة ناصر السيد مع
 الدبلوماسلللل  السللللل  عن وممثلن ودولين وإسللللرائيلين فلسلللل ينين خرباء مجع الذي، املؤمتر وكان 
 آخر ودراسلللللللللللللللة، الشلللللللللللللللرقية القدس يف اهنةالر  احلالة عن حمدثة معلومات لتقدمي مناسلللللللللللللللبة، املدين واجملتمع
 العملية السبل واستكشا ، للفلس ينين واالجتماع  السياس  الوضع على تؤثر اليت القانونية الت ورات

. شللللللبا ا سلللللليما وال، املدينة وتنمية الصللللللمود على املدينة قدرة دعم الدويل للمجتمع خالهلا من ميكن اليت
 حقوق على احلفاظ مع واإلقليم  الدويل الدعم تقدمي فرص لكش  مناسبة اللقاء كان،  ذل  إىل وإضافة

 .الشرقية القدس يف الفلس ينين
 ورئيس المغربية المملكة عاهل، الســـــــــا س محمد الملك أعاد، االفتتاحية اجللسللللللللللللة وخالل 

 ناصلللر اخلارجية الشلللؤون وزير عنه نيابة تالها رسلللالة يف، اإلســـالمي التعاون لمنظمة التابعة القدس لجنة
 التارخي  أو السللللياسلللل  أو القانوين الوضللللع يف تغيري وأي القدس إىل السللللفارات لنقل رفضلللله تأكيد، بوري ة
 ودعا. فلسللل ن لقضلللية سللللم  حل إجياد إىل الرامية الدولية اجلهود يقوض أن شلللأنه من هذا ألن، للقدس
 واالجتماعية التنموية باجلوان  يهتم ميداين عمل وإىل الدبلوماسلللللللللللية اجلهود من املزيد حشلللللللللللد إىل أيضلللللللللللا

 املل  اقرتح، الرباط يف املعقود باملؤمتر يتصلللللللل وفيما، املفهوم هلذا ملموس مضلللللللمون وإلع اء. واإلنسلللللللانية
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 العلللام خلللار  من بللللدان يف اللللدويل املؤمتر هلللذا دورات بعض تنظيم إمكلللانيلللة يف النظر السلللللللللللللللللادس حمملللد
 .واإلسالم  العريب

 إىل ،ينتشا ميروسالف، المتحدة األمم في السياسية للشؤون المساعد العام األمين وأشلار 
 إىل اسللللللتنادا ال رفن بن املباشللللللرة املفاوضللللللات خالل من حلها يتعن هنائ  وضللللللع مسللللللألة ه  القدس أن

 اختاذ مضلللى وقت أي من أكثر اليوم املهم من أن وأكد. الصللللة ذات العامة واجلمعية األمن جملس قرارات
 أن إىل مشلللللللللللللللريا، العامل  اآلراء توافق ومن التقارب من عقود تتآكل باتت إذ، وفعالة متضلللللللللللللللافرة إجراءات
 لألمم التللابع األمن جملس وقرارات الللدويل اآلراء لتوافق خالفللا اختللذت اليت، القللدس يف األخرية الت ورات
 إىل التوصللل يف آمال أي تقويض وتزيد اجلانبن كال  يف املعارضللة األصللوات تشللجع أن شللأهنا من، املتحدة
 .ومستدام سلم  حل

 العام األمن من رسللللالة ،بكر ســـمير، اإلســـالمي التعاون لمنظمة المســـاعد العام األمين وتال 
 من الدولتن حل رؤية محاية أجل من وفاعلية مبسلللللللللللللللؤولية التدخل إىل الدويل اجملتمع تدعو املنظمة هلذه
 لقرارات اسللتنادا والشللامل العادل السللالم لتحقيق األطرا  متعدد سللياسلل  مسللار رعاية يف االخنراط خالل

 الواليات لقرار اإلسللللالم  التعاون منظمة رفض عن التعبري وجدد. العربية السللللالم ومبادرة الدولية الشللللرعية
 األمن جملس فشلللل إزاء أسلللفه عن معربا، إليها سلللفار ا ونقل إلسلللرائيل عاصلللمة بالقدس االعرتا  املتحدة

 . الدويل للقانون اإلسرائيلية لالنتهاكات التصدي يف
، واإلعمار للتنمية الفلســـــــــــ يني االقتصــــــــــــا   المجلس وزير، فلسللللللللللللللل ن دولللة ممثللل وأفللاد 
 اجملتمع يف توافق بشلللبه وحتظى جيدا معروفة اإلسلللرائيل -الفلسللل يين النزاع حل عناصلللر بأن، اشــتية محمد
 املتحدة الواليات ألن فشللللت املتحدة للواليات الوحيدة الوسلللاطة حتت املفاوضلللات صللليغة أن بيد. الدويل
 يف األمن جملس إىل عباس الرئيس قدمها اليت الثماين النقاط خ ة إىل اإلشللارة وكرر. عادال وسللي ا ليسللت
 أسللللاس على النزاع إلهناء وبآلية دويل مبؤمتر سللللريحبون الفلسلللل ينين أن مضلللليفا، 2018 فرباير/شللللباط 20

 السللللللللل ة أن أضللللللللا ، الداخل  الفلسلللللللل يين االنقسللللللللام إىل وباإلشللللللللارة. الدولية والشللللللللرعية الدويل القانون
، محاس مثل، أخرى مجاعات مع للتعاون ومسللللللللللللللتعدة منفتحة زالت ما عباس الرئيس بقيادة الفلسلللللللللللللل ينية

 ل ةولسلللل السلللللمية الشللللعبية للمقاومة وتبنيها، الدويل بالقانون وتقيدها، الدولتن حلل الكامل قبوهلا بشللللرط
 .الفلس ينية الدميقراطية إلحياء االنتخابات وإجراء، وحيدة شرعية

 رفض تأكيد أعاد (،الســـــنغال) ســـــيك فو   الســـــفير، اللجنة رئيس به أدىل الذي البيان ويف 
 انتهاك يف، القدس إىل سلللللللللللللللفارا ا بنقل أخرى وبلدان املتحدة الواليات مؤخرا اختذته الذي للقرار اللجنة
 القدس يف الفلسلللللللل ينين السللللللللكان دعم الدويل اجملتمع واج  من أن إىل أشللللللللار أن وبعد. الدويل للقانون
 اللجنة  ا تض لع اليت األنش ة إىل أشار، ماديا وكذل ، الدبلوماسية خالل من، وسياسيا معنويا الشرقية

ية جمايل يف  من العديد وتنظيم الثنائية الزيارات وإجراء املؤمترات عقد مثل - القدرات وبناء الدبلوماسللللللللللللللل
 للشللللللللللع  األكرب اهلد  حتقيق يف إسللللللللللهاما - الفلسلللللللللل ينين املدنين املوظفن لصللللللللللاح التدريبية الدورات

 .للتصر  القابلة غري حقوقه إحقاق وهو أال الفلس يين
 القدس يف للفلسللللل ينين واالجتماع  السلللللياسللللل  الوضلللللع” بشلللللأن، األوىل النقاش حلقة وخالل 
 القدس يف األرض على الوقائع فرض يف املتمثلة اإلسللللللرائيلية السللللللياسللللللة املتكلمون عرض، “اليوم الشللللللرقية
 عهد يف املتحدة الواليات اختذ ا اليت القرارات خلفية أيضلللللللللللللللا وتناولوا. فيها رجعة ال وقائع جعلها  د 
 مزيدا جلبت، املفاوضلللات طاولة من القدس قضلللية سلللح  من بدال أنه بينها ومن، وآثارها ترام  الرئيس
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 على أيضلللا الضلللوء املشلللاركون سلللل ، النقاش حلقة ويف. الدويل اجملتمع مسلللتوى على للقضلللية االهتمام من
 إىل يهد  الذي، القدس يف بالفلسللل ينين اخلاص اإلسلللرائيل  اإلقامة لنظام الراهنة احلالة على وكذا نشلللأة

. واالجتماعية واالقتصللادية السللياسللية احلقوق بكامل تتمتع ال أقلية وإبقائهم مدينتهم يف أقلية إىل حتويلهم
 الذي الدور إىل أيضللللللا وأشللللللاروا؛ املدينة يف القدس فلسلللللل يني  لبقاء مبادرات إطالق إىل املشللللللاركون ودعا
 الرتكيز لدى السللللللياسللللللية اجلوان  إغفال من آخرون وحذر. الفلسلللللل يين الشللللللع  دعم يف الربملانيون يؤديه
 ومؤسساته وتراثه الفلس يين اجملتمع تدعيم إىل تدعو احلاجة أن على اجلميع واتفق. اإلنسانية املسائل على
 .القدس يف

، “األعضلللاء الدول والتزامات الدويل القانون يف القدس قضلللية” بشلللأن، الثانية النقاش حلقة ويف 
 اللذين، املدينة لكامل الدويل والوضلللللللللللللع 181 املتحدة لألمم العامة اجلمعية قرار إىل املشلللللللللللللاركون أشلللللللللللللار
 جان  من احلذر االخنراط ودرسللللوا .والفلسلللل ينين اإلسللللرائيلين بن للتفاوض هنائ  وضللللع قضللللية جعالها
 األسللللباب وحبثوا، اإلقليمية الكتلة هذه يف السللللياسلللل  اآلراء توافق يف األخرية والتصللللدعات األورويب االحتاد
 إىل املتكلمون أشار، املناقشة وأثناء. السابقة املفاوضات جوالت يف يتعذر القدس قضية حل جعلت اليت

سللتعم ر قوة دينامية وإىل إسللرائيل يف السللياسللية املواق  تصللل 
ُ
ُسللتعم ر/امل

. والفلسلل ينين اإلسللرائيلين بن امل
. اإلنسللللللللللان حقوق حبماية بالتزاماته الوفاء وإىل، فاعلية أكثر بدور االضلللللللللل الع إىل األورويب االحتاد ودعوا
، اتفاق إىل التوصللللل يف اآلن حىت يفشلللللون والفلسلللل ينين اإلسللللرائيلين جعلت اليت األسللللباب تناول ولدى
 عن اإلسلللللرائيلين وإحجام، اإلسلللللرائيل  االحتالل يف تكمن األسلللللاسلللللية املشلللللكلة أن إىل املشلللللاركون أشلللللار

 .املساواة قدم على الفلس يين بالشع  االعرتا 
 سللن بلوغ” بشللأن، الثالثة النقاش حلقة رزتأب إذ، يونيه/حزيران 28 يف املؤمتر أعمال واسللتمرت 
 يف الشللباب جيل يواجهها اليت العقبات، “الشللرقية القدس يف الفلسلل يين الشللباب: االحتالل حتت الرشللد
 وردد. للعيش صلللللللللاح مسلللللللللتقبل وإجياد، التعليم على واحلصلللللللللول، املدينة يف العيش يف حقهم على احلفاظ

 السللياسلل  الدعم لزيادة سللابقة نقاش حلقات يف ُوجهت اليت الدعوات الفلسلل يين الشللباب من املتكلمون
 بأن متكلمون وحاجج. الشلللللللللللللللرقية للقدس املتحدة األمم دعم النقاش حلقة أبرزت كما.  الدويل واإلمنائ 
 اليت، اإلسلللللرائيلية البلدية االنتخابات يف الشلللللرقية القدس فلسللللل يني  مشلللللاركة إىل الداعية االقرتاحات قبول
 لألرض إسللللرائيل بضللللم قبول مبثابة سلللليكون، ألحيائهم امليزانية خمصللللصللللات زيادة يف تسللللاعد أن شللللأهنا من

 ليسلت السللالم إىل السللع  يف اإلسللرائيلين الشللركاء مهمة أن آخرون والحظ. عليه الشللرعية وإضللفاء احملتلة
 احمللية جمتمعا م داخل العمل بل، االحتالل مع التكي  كيفية  بشلللللللللللأن الفلسللللللللللل ينين إىل املشلللللللللللورة تقدمي
 .االحتالل إهناء  د 

 والمجتمع الشـــــــــــرقية القدس في الفلســـــــــــ ينية الحقوق” بشللللللللللللللأن، الرابعة النقاش حلقة ويف 
 إسهامات ذل  يف مبا - الدولية احلكومية واملنظمات األعضاء الدول إسهامات املشاركون أبرز، “الدولي
 التعاون ملنظمة التابع اإلسلللللللللللللللالمية والثقافة والفنون للتاريخ البحوث ومركز، القدس مال بيت ووكالة، تركيا

 أجل من، الشرقية القدس يف - الفلس يين الشع  إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم وبرنامج، اإلسالم 
 التارخيية املدينة هوية على احملافظة ويف الصلللللللللللللللمود على والقدرة اإلمنائية املعونة جمايل يف سلللللللللللللللكاهنا دعم

 للشلللع  املتحدة األمم ولدعم اإلقليم  للدعم قوي تقدير عن املشلللاركون عرب، املناقشلللة وخالل. والثقافية
 التغيريات من مزيد ضلللللللللللد كضلللللللللللمانة  القدس يف لليونسلللللللللللكو دائم وجود إىل دعوات ووجهوا، الفلسللللللللللل يين
 احلكم سلللللل ة وه ، املؤمتر يف محاس عن ممثل أي حضلللللور عدم بشلللللأن اسلللللتفسلللللار على وردا. اإلسلللللرائيلية



4/4 

 18-10784 (A) 

 

 مرحلة سوى ليس محاس على املتحدة والواليات إسرائيل تركيز أن إىل املشاركون أشار، غزة ق اع يف الواقع
 املشلللللللللكلة أن حن يف؛ الفلسللللللللل يين اجلان  على االمتثال ع ء لوضلللللللللع األمد طويل مسلللللللللعى يف جديدة

، ذل  إىل وإضلللافة. الفلسللل ينين والسلللكان الفلسللل ينية لألرض اإلسلللرائيل  االحتالل يف تكمن األسلللاسلللية
 حلضور - كمنظمة  محاس يكن م وإن - غزة من الفلس ينين دعوة إىل دائما تسعى اللجنة أن حن فف 

 .للخرو  تصاريح تصدر ال إسرائيل فإن، مؤمترا ا
 أشللللللار فقد. فلسلللللل ن ودولة املضللللللي  البلد من كل  من بيانن إلقاء اخلتامية اجللسللللللة وشللللللهدت 

 حممد املل  رسلللللللللللللللالة أن إىل، الدولي والتعاون الخارجية الشـــــــــــؤون وزارة في مدير وهو، أخريف فؤا 
 وتكمن. الفلسلللللل ينية واحلقوق فلسلللللل ن إزاء للمغرب الواضللللللح املوق  وبينت باملؤمتر ارتقت قد السللللللادس
. الدويل القانون إىل اسللللتنادا الدولتن حل يف للنزاع وعادلة منصللللفة تسللللوية إىل للتوصللللل الوحيدة اإلمكانية

. الفلسللللللللللللللل ينية احلقوق إعمال إىل الرامية واإلقليمية الدولية اجلهود إطار يف يندر  املؤمتر أن املتكلم وأفاد
 الســـــفير وأكد. الشللللللرقية القدس وعاصللللللمتها فلسلللللل ن دولة باسللللللتقالل االلتزام مواصلللللللة إىل اجلميع ودعا
 املبذولة اجلهود مضللللللاعفة أمهية ،المتحدة األمم لدى فلســـــ ين لدولة الدائم المراقب، منصـــــور رياض
 يرى أن يريد ال، املتحدة والواليات إسللرائيل ضللمنه ومن، الدويل اجملتمع كان  إذا، الدولتن حل عن للدفاع
 املأسلللللللللللللللاة إهناء للجميع فيها ميكن اليت الظرو   يئة إىل الدويل اجملتمع ودعا. احلالة يف التدهور من املزيد
 .السالم تنتظر ذل  ومع، الفلس ينين و ن تض هد تظل أن ميكن ال إسرائيل إن وقال، احلالية

 
* * * 

 
 حقوق شلللللللللللللعبة وسلللللللللللللتنشلللللللللللللر. املؤمتر مداوالت عن عامة صلللللللللللللورة لتقدمي حماولة املوجز هذا: مالحظة*** 

 خالل تناوهلا جرى اليت احملددة املسلللللللللللللائل يشلللللللللللللمل، مفصلللللللللللللال تقريرا املناسللللللللللللل  الوقت يف الفلسللللللللللللل ينين
 .التحاورية املناقشات


