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 مقدمة  -  أوال  
ُعقد المؤتمر الدولي المعني بقضيييية فلسيييلذي  الول تناول موضيييوو  شعم جنوا لييير    ييييا لحقو    - 1

لييييييييييي ا  فبرا ر    29و   28الشيييييييييييع“ الفلسيييييييييييلذنيل  في مرتز تواال المبور للمؤتمرات في تواال المبور  ومي 
ُنظم المؤتمر    تحت رعاية اللجنة المعنية بممار يية الشييع“ الفلسييلذني لحقو ا قذر القاتلة للتصيير . و 2020

 . 12 74و    10 74بالتعاون مع حكومة مالذزيا ومؤ سة تذرشانا للسالم العالمي  ووفقا لقرارل الجمعية العامة  

وضيييم وفد اللجنة  لى المؤتمر رئيس اللجنة والممثل الدائم للسييينىال لد  األمم المتحد   ليييي  نيان     - 2
وعضوا اللجنة  الممثل الدائم لمالذزيا  محمد ها ريي عذد د  ونائ“ الممثل الدائم إلندونيسيا  محمد ك. توبا   

 والمرا “ الدائم لدولة فلسلذي لد  األمم المتحد   رياض منصور.

وتألف المؤتمر مي جلسية افتتاحية  وثال  جلسيات عامة وجلسية ختامية. وتألفت الجلسية االفتتاحية  - 3
مي تيانات أشلى تها رئيس اللجنة وممثلو شولة فلسييلذي واألمم المتحد   فضييال عي تلمة رئيسييية ألقاها رئيس 

عقده وفد اللجنة مع السيييذد محمد.   وزراء مالذزيا  مهاتذر تي محمد. و يييبل الجلسييية االفتتاحية اجتماو مجاملة
وتانت مواضييييييييع الجلسيييييييات العامة هي  الحالة في األرض الفلسيييييييلذنية المحتلةل  و  عمل المجتمع المدنيل 

  الدعم اإل ليمي لحقو  الفلسلذنذذيل. و

مشييارك ممثلي الدول األعضيياء  والدول   300وضييم المشييارتون في المؤتمر الو ي زاش عدشهم على  - 4
ة قذر األعضييياء  ومنظمات حكومية شولية  ومنظمات مي المجتمع المدني  فضيييال عي ممثلي و يييائل  المراق 

 اإلعالم المعتمد ي الو ي قلوا الحد  )انظر المرفل األول(.

 ويمكي االطالو على موجز الرئيس والبيانات ومواش المؤتمر األخر  على المو ع الش كي للجنة. - 5
  

https://undocs.org/ar/A/RES/74/10
https://undocs.org/ar/A/RES/74/10
https://undocs.org/ar/A/RES/74/12
https://undocs.org/ar/A/RES/74/12
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 اليوم األول 
 الجلسة االفتتاحية  - ثانيا   

 ترأس الجلسة االفتتاحية لي  نيان   رئيس اللجنة والممثل الدائم للسنىال لد  األمم المتحد . - 6

وأثنى السذد نيان  في تيانا االفتتاحي على مالذزيا لدورها اللويل األمد في شعم القضية الفلسلذنية   - 7
ي أجل  عمال حقو  الشع“ الفلسلذني. وأكد أن الحل  بما في ذلك توصفها عضوًا في اللجنة  وعلى عملها م

العاشل الول يسييمل للشييعبذي اإل ييرائذلي والفلسييلذني على السييواء بالعيه في شولتذهما ذاتي السييياش   جن ا  لى 
جن“ في  ييييييالم وازشهار  هو في صييييييميم  ضييييييية فلسييييييلذي  وأن السييييييبذل الوحذد لتحقذل ذلك الهد  هو حل  

تمرار االحتالل اإل يييييرائذلي يحول شون التوصيييييل  لى هوا الحل لقضيييييية فلسيييييلذي.  الدولتذي. وحور مي أن ا ييييي 
وحور بصييفة خاصيية مي جماعات الضييىل الدولية المؤيد  لالحتالل  بما في ذلك في أ ييتراليا وأوروبا وأمريكا  

رض الشييييييييمالية  التي حاولت تىذذر جوهر النزاو مي نزاو بشييييييييأن قيام شولة واحد   هي   ييييييييرائذل  باحتالل األ
الفلسيلذنية وبناء مسيتعمرات فذها بصيور  قذر  انونية   لى خلاا عي أرض متنازو علذها  لمل مي اللرفذي  

 ملال“ متساوية فذها.

وشعا السييييييييذد نيان  الدول األعضيييييييياء في رابلة أمم جنوا ليييييييير    يييييييييا التي اعترفت بالفعل تدولة  - 8
تها بعد بالقيام تولك  وأن يسييتىلوا عال اتهم الجذد  مع  فلسييلذي  لى   ناو األعضيياء انخريي الو ي لم يعترفوا 

أ يييييييتراليا وأوروبا إل ناعهم بالمشيييييييارتة تنشيييييييا  أكبر في  نشييييييياء  لية متعدش  األطرا  للتفاوض تذي   يييييييرائذل 
الفلسييلذني هو تذي مي يقفون  لى جان“ الحقيقة والعدالة وبذي   -وفلسييلذي. وألييار  لى أن النزاو اإل ييرائذلي  

 دون مي الروايات الماذبة واالضلهاش.مي يستفذ

وتحد   ييييييييتيفان تريسيييييييينر  منسييييييييل األمم المتحد  المقيم لمالذزيا وممثل األمذي العام لد  المؤتمر    - 9
فألييييياش باللجنة اللتزامها الثاتت ب عمال حقو  الشيييييع“ الفلسيييييلذني قذر القاتلة للتصييييير  على أ ييييياس  رارات 

دولي واالتفا ات الثنائية. وأكد التزام األمم المتحد  بمسييييييييييياعد  اللرفذي  األمم المتحد  ذات الصيييييييييييلة والقانون ال
على التىل“ على المأز  الحالي والعوش   لى  جراء مفاوضيييات مجدية مي أجل  نهاء االحتالل والتوصيييل  لى 

 الفلسلذني. -حل عاشل وشائم ولامل للنزاو اإل رائذلي 

لتها اللجنة لعقد المؤتمر في و ت يسييوشه التوتر في الشيير   وأثنى السييذد تريسيينر على الجهوش التي تو - 10
الفلسيلذني.   -األو يل  وأكد أن ثمة حاجة أكثر مي أل و ت مضيى  لى  يجاش حل  ييا يي للنزاو اإل يرائذلي 

وفيما  تعلل ترؤية الواليات المتحد  للسييييييييييالم تذي اإل ييييييييييرائذلذذي والفلسييييييييييلذنذذي   ال  ن مو ف األمم المتحد  
عتبر أن ضيم   يرائذل لضرض الفلسيلذنية في الضيفة الىربية المحتلة   ن حصيل   ييكون أمرًا منافيا   زال ي ال

للقانون الدولي ومي لييأنا أن  وصييد ال اا في وجا المفاوضييات بشييأن حل مجدل  ائم على وجوش شولتذي. وأكد  
ة الجان“ الرامية  لى تىذذر  مي جد د أن القدس ال تزال مسيييألة تتعلل بالوضيييع النهائي  وأن الخلوات األحاشي

وضيييع المد نة وطابعها تتعارض مع القانون الدولي و رارات األمم المتحد . وليييجع المجتمع الدولي  بمنا ييي ة  
الوتر  الخامسيييييية والسيييييي عذي إلنشيييييياء المنظمة  على ا ييييييتىالل هوا العام تفرصيييييية للتمسييييييك بقيم مذثا  األمم  

فلسيلذني قذر القاتلة للتصير  وتولك خلة التنمية المسيتدامة  المتحد  مي أجل تعزيز  عمال حقو  الشيع“ ال
 .2030 لعام
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وألقى المرا “ الدائم عي شولة فلسييلذي  رياض منصييور  الضييوء على العال ة التاريخية المتذنة تذي  - 11
 ( 2016)  2334فلسيييييييييلذي ومالذزيا  وأليييييييييار  لى أن مالذزيا لعبت شورا رئيسييييييييييا في اتخاذ  رار مجلس األمي 

 باعت اره أحد األمثلة العد د  على شعمها الثاتت للقضية الفلسلذنية.

وفي معرض حد ثا عي مقترح السيييييالم الول  دمتا الواليات المتحد  األمريكية مؤخرا  أليييييار السيييييذد  - 12
دوان السييييييا يييييي على الشيييييع“ الفلسيييييلذني  وا يييييتمرارا منصيييييور  لى هوا المقترح باعت اره خلو  في مسيييييذر  الع

لالعترا  السييييييياتل بالقدس عاصيييييييمة إل يييييييرائذل  ونقل  يييييييفار  الواليات المتحد  مي تل أتذ“  لى المد نة  في  
انتهاك للقانون الدولي و رارات مجلس األمي. وشعا جميع المسيييييييييييلمذي والذهوش والمسييييييييييييحذذي  وتولك ليييييييييييع“  

 نة المقد يية تجزء مي مسييؤولذتهم الجماوية وعدم السييماح بأن تقع تحت السيييلر   مالذزيا   لى الدفاو عي المد
السييياشية للسييللة القائمة باالحتالل. وأكد أن مقترح الواليات المتحد   في حال تنفذوه   يييضييع تامل فلسييلذي  
تحت  يييييلر    ييييرائذل  و يييييحولها  لى تيان خاضييييع لنظام الفصييييل العنصييييرل. وليس هناك حاجة  لى خلة  
جد د   والمللوا تدال مي ذلك هو حشييييد القو  لدعم توافل انراء العالمي والضييييىل مي أجل تنفذو االتفا ات 

 الثنائية القائمة و رارات األمم المتحد .

وأعرا رئيس وزراء مالذزيا  مهاتذر تي محمد  في خلابا الرئيسييييييييييي  عي اعتزازه و ييييييييييعاشتا بالتزام  - 13
الفلسييييلذني وجهوشها المتواصييييلة في هوا الصييييدش. وأليييياش ترابلة أمم جنوا   مالذزيا بالتصييييدل لمحنة الشييييع“

ليير    يييا لنجاحها في  شماد تلدان ذات مسييتويات مختلفة مي التنمية اال تصيياشية والنظم السيييا ييية واألعرا   
ة والخلفيات الثقافية  وحث الدول األعضييييييييييياء فذها على ا يييييييييييتىالل التعاون فيما تذنها للسيييييييييييعي لتحقذل العدال

والسيالم لصيالل المضيلهد ي. و ال  نا  ن ىي لصيوت الرابلة الجماعي في المنلقة أن  تبنى أكثر مي مجرش  
التنمية اال تصياشية وأن  نشيج جبهة موحد  تدعم حقو  الفلسيلذنذذي. وشعا  لى ا يتخدام جميع المناتر   يواء  

 الحتالل اإل رائذلي.كانت للرابلة أو لىذرها  لمواصلة اإلعراا عي القلل والىض“  زاء ا

وفي  ليييييييار   لى مقترح السيييييييالم الول  دمتا الواليات المتحد   رشش السيييييييذد تي محمد مو ف تلده بأن  - 14
الخلية قذر مقبولية مللقيًا وميالمية بشييييييييييييييكيل فياشح. وهي تتعيارض مع  رارات مجلس األمي ومبيدأ حيل اليدولتذي 

قذر القاتلة للتصيير . وأشان موافقة الواليات وإعمال حقو  الشييع“ الفلسييلذني   1967على أ يياس حدوش عام 
المتحد  على أن تضييييييييم   ييييييييرائذل جميع مسييييييييتوطناتها قذر القانونية في جميع أنحاء الضييييييييفة الىربية المحتلة 
والحوض الزراعي الشييييييييا ييييييييع لىور األرشن. و ال  نا مي قذر المقبول أال ُيسييييييييمل لفلسييييييييلذي بموج“ االتفا   

 أن   رائذل تسيلر على أمنها وحدوشها ومياهها الساحلية ومجالها الجول.المقترح بأن تشكل جيشا  في حذي 

عامًا وأنا لم تنشييأ أل محكمة للضييحايا  70وذتر السييذد تي محمد أن النم ة متواصييلة مي أكثر مي  - 15
الفلسيييييلذنذذي  على النقيم مي محكمة نورمبري التي أنشيييييات ضيييييد األلمان بعد الحرا العالمية الثانية. و ال  

ن مالذزيا  ييتواصييل الدفاو عي حقو  المضييلهد ي و ييتحترم في الو ت نفسييا جميع البلدان و ييياشتها  بىم   
 النظر عي معتقداتها األ د ولوجية.

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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 الجلسات العامة  - ثالثا   
 الجلسة األولى - ألف 

 الحالة في األرض الفلسطينية المحتلة  

ترأس وأشار حلقة النقاش التي رتزت على موضييييييوو  الحالة في األرض الفلسييييييلذنية المحتلةل لييييييي   - 16
نيان   الممثل الدائم للسييييينىال لد  األمم المتحد  ورئيس اللجنة المعنية بممار ييييية الشيييييع“ الفلسيييييلذني لحقو ا  

 يييييييييتاذ  مسييييييييياعد  في  قذر القاتلة للتصييييييييير . وتألفت الحلقة مي أربعة مشيييييييييارتذي همأ شالل عريقات  وهي أ
العال ات الدولية  وأليكس تذي  وهو خبذر في لؤون الشر  األو ل  وعمر الدجاني  وهو أ تاذ في القانون   
وعبد الرحمي   نتي  مد ر الشييراكات اال ييتراتيجية لوتالة األمم المتحد  إلقاثة وتشييىذل الالجاذي الفلسييلذنذذي  

 في الشر  األشنى )األونروا(.

لسييييييييذد  عريقات  لى المؤتمر عبر الفذد و مي الضييييييييفة الىربية في األرض الفلسييييييييلذنية وانضييييييييمت ا - 17
المحتلية  فتحيدثيت عي تيداوييات  عالن خلية الوالييات المتحيد  المسييييييييييييييميا   السييييييييييييييالم مي أجيل االزشهيارل في  

انون  ك 6  التي تانت  ذد اإلعداش منو االعترا  بالقدس عاصمة إل رائذل  في  2020كانون الثاني  نا ر   28
. و الت  ن الخلة واإلجراءات التي اتخوتها الواليات المتحد  األمريكية في  يييييييييييييا ها  2017األول شيسييييييييييييمبر 

 ( 1969) 267و  (1968) 253و  (1967) 242تشييييييييييييييكيل انتهياكيا لقرارات الجمعيية العيامية ومجلس األمي 
في   94. ووفقيا ال ييييييييييييييتلالعيات الرأل األخذر   رفم (2016) 2334و  (1985) 578و  (1985) 576 و

المييائيية مي الجمهور الفلسييييييييييييييلذني المقترح  تمييا رفضيييييييييييييييا االتحيياش األفريقي واالتحيياش األوروبي وقذرهمييا مي  
لواليييات المتحييد  المنظمييات الحكومييية الييدولييية. و ييالييت  نييا  ن ىي لهييوا الرفم أن يكون بمثييابيية تييوتذر إلشار  ا

بيأهميية  رارات األمم المتحيد   التي تحظى تتوافل  راء عيالمي والتي أشت  لى الحيل التوفيقي التياريخي لمنظمية  
التحرير الفلسييييييييلذنية التي وافقت على التحول مي المقاومة المسييييييييلحة نحو ا ييييييييتراتيجية تعتمد على محاشثات  

في المائة مي فلسيلذي   22ت ب نشياء الدولة الفلسيلذنية على السيالم والمفاوضيات  واعترفت تدولة   يرائذل و بل
 في عهد االنتداا.

وألييييارت السييييذد  عريقات  لى تقرير موجز عي مقترح الواليات المتحد  أطلعت الجمهور الفلسييييلذني   - 18
عليا باللىتذي العربية واالنملذزية لمي  تمكي مي وضييييع خلتا المضيييياش  المفصييييلة  و الت  ن الخلة مقسييييمة  
 لى  طاريي. األول  يا ي  ويتناول ما تم تحد ده في اتفا ات أو لو على أنا مسائل الوضع النهائي  بما في  
ذليك القيدس والالجاذي والسييييييييييييييجنياء والحيدوش واألمي والعال يات اليدوليية والسيييييييييييييييياش . ويتجياهيل هيوا المقترح عميدًا  

ئل التسيييييوية النهائية لصيييييالل مصيييييالل   رارات األمم المتحد  ويضيييييع  طارا  ييييييا ييييييا عنصيييييريا تحل خاللا مسيييييا
مليار شوالر   50  يرائذل الفضيلى. أما اإلطار الثاني فهو ا تصياشل  ويهد   لى تيسيذر ا يتثمارات تزيد على 

على مد  عشيييييييييييير  يييييييييييينوات في لييييييييييييكل منل و روض مي الدول العربية وليس المعونة المقدمة مي الواليات 
صييييييييييييييفحية هي رؤيية طموحية لالزشهيار مي خالل خلية   180ي المتحيد . وبع يار  أخر    ن الخلية التي تقع ف

ا يتثمار ا تصياشل لفلسيلذي والشير  األو يل  تدفع ثمنها المنلقة نفسيها. وحورت مي أن الخلة ترتز بشيكل  
كبذر على تلبيع العال يات تذي   ييييييييييييييرائذيل واليدول العربيية  تنياًء على محياولية الوالييات المتحيد  تحقذل الرؤيية  

لانية اإل ييييرائذلية شاخل فلسييييلذي. و الت  نا لو تانت خلة الواليات المتحد  تسييييتند  لى اال ييييتعمارية اال ييييتي
 رارات األمم المتحد  واالتفا ات الثنائية القائمة  ف ن األرض الفلسيييييلذنية المحتلة  يييييتجني مكا ييييي“ مي حذث 

 العائدات اال تصاشية أكبر مي تلك التي تدعي الصفقة الحالية أنها تحققها.

https://undocs.org/ar/S/RES/242(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/253(1968)
https://undocs.org/ar/S/RES/267(1969)
https://undocs.org/ar/S/RES/576(1985)
https://undocs.org/ar/S/RES/578(1985)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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شت السييييذد  عريقات على أنا مي المهم أن تمون هناك ا ييييتراتيجية فلسييييلذنية قذر  ائمة على ولييييد - 19
رشوش الفعيل وقذر عفويية وأال تعتميد على األمم المتحيد  والمجتمع اليدولي. و ياليت  ن الجملية الوحذيد  التي تتفل  

ذي طموحون ويعملون بجد معها في خلة الواليات المتحد  هي أن السييييالم يمكي تحقيقا  نظرا ألن الفلسييييلذنذ
 و اشرون على تىذذر الوا ع ال ائس المفروض علذهم وعلى تحقذل اال تقرار واالزشهار في المنلقة بأ رها.

ورتز السييذد تذي مالحظاتا على السيياحة السيييا ييية للواليات المتحد   بما في ذلك االنتخابات الرئا ييية  - 20
الفلسييييييييييلذني. و ال  ن ما يسييييييييييمى   - والنقاش الدائر حول النزاو اإل ييييييييييرائذلي   2020في تشييييييييييريي الثاني نوفمبر 

القرنل لم تسهم  ال في التعجذل بجعل  يا ات الواليات المتحد  أكثر ا تقلابًا فيما  تعلل بالنزاو. و د   خلة  تييييييي 
الل عد  خلوات  ة الحالية الوضييع الراهي للدعم الول يقدما الحزبان إل ييرائذل مي خ حكوم نسييفت  لى حد تبذر ال 

أحاشية الجان“  تدءًا باالعترا  بالقدس عاصيييمة إل يييرائذل ووصيييواًل  لى تقديم وعد بالقيام باألمر نفسيييا بالنسييي ة  
 وتملل تل ذلك ب صدار مقترح السالم األحاشل الجان“.  - للمستوطنات اإل رائذلية قذر القانونية 

نقسيامات شاخل الحزا الديمقراطي  حتى لو تان  وتابع  ائاًل  ن المقترح  يلل الضيوء أيضيًا على اال - 21
متحدا في انتقاشه للخلة. فقد أكد جميع مرلحي الرئا ة الديمقراطذذي ال ارزيي شعمهم لحل الدولتذي. قذر أن 
بعم المرلييييييحذي ذتروا أنهم لي يسييييييمحوا با ييييييتخدام المعونة العسييييييكرية األمريكية إل ييييييرائذل مي أجل ضييييييم  

  وأنهم  يذنظرون في التراجع عي نقل  يفار  الواليات المتحد   لى القدس تو يذلة  األراضيي في الضيفة الىربية
للضيييييىل على   يييييرائذل للعوش   لى طاولة المفاوضيييييات. وبالمثل  يفمر ائتال  مي الديمقراطذذي التقدمذذي في  

مجال حقو    كونىرس الواليات المتحد  في ربل تقديم المعونة العسيييكرية للواليات المتحد  بسيييجل   يييرائذل في
اإلنسان في األرض الفلسلذنية المحتلة  في حذي أن قياش  الحزا ال توافل على ذلك. ويتو ف مستقبل مقترح  
الواليات المتحد  على نتيجة االنتخابات الرئا يييةأ فمي المرجل أن يسييتمر الرئيس ترام“ في وال تا الثانية في  

   رائذل.اتخاذ مو ف عدواني ضد الفلسلذنذذي  بالتحالف مع 

ورتز السييييييذد الدجاني على مسييييييؤولية الدول الثالثة في  لييييييار   لى اعترا  الواليات المتحد  بسييييييياش   - 22
أجزاء مي     يييرائذل على القدس الشيييرقية  و يييياشتها في  طار خلة الواليات المتحد  في المسيييتقبل أيضيييا على

شيييأن محاولة اكتسييياا السيييياش  على األراضيييي الضيييفة الىربية المحتلة  فأليييار  لى حكم لجنة القانون الدولي ب
عي طريل  نمار حل الشييييييييعوا في تقرير المصييييييييذر باعت اره نوعا مي اإلجراءات التي  ن ىي للدول أن تمتنع  
عنهيا أو عي االعترا  تهيا بياعت يارهيا عمال  يانونييًا. وألن تنفذيو القيانون اليدولي عمليية ال مرتزيية  في ن أهميية  

وهيا حكومية الوالييات المتحيد   يييييييييييييييقتصيييييييييييييير على األهميية التي  ولذهيا  يياهيا المجتمع   ثيار اإلجراءات التي تتخي 
تأثذر عملي فورل   –وإن لم يعتر  با المجتمع الدولي  –الدولي. قذر أنا  ييكون للضيم القضيائي اإل يرائذلي  

ية الضيم  هائل على حيا  الفلسيلذنذذي في الضيفة الىربية المحتلة  مي خالل  ضيفاء اللابع الر يمي على عمل
الزاحف التي طال أمدها. وبناء على ذلك  على الرقم مي أن عدم اعترا  الحكومات األخر  تهوه اإلجراءات 
خلو  أولى ضيييييييرورية  ف نا لي يكون تافيًا لوحده. ولي تحصيييييييل تىذرات تحويلية في النزاو بمجرش  لقاء وزراء  

 رارات األمم المتحد .الخارجية تيانات تد ي انتهاكات   رائذل للقانون الدولي و 

و يال السييييييييييييييذيد اليدجياني  ن   ييييييييييييييرائذيل لي تتبنى التىذذر ميا لم ُتجبر على القييام تيوليك. واللريل الوحذيد  -   23
للمضيييي  دمًا هو تعزيز نلا  وفعالية م اشرات المجتمع المدني مثل المقاطعة و يييح“ اال يييتثمارات. وين ىي أن 

وخلص  لى أن مقترح الوالييات  ُتسييييييييييييييتمميل هيوه الخلوات بي جراءات حكوميية جمياويية  بميا فذهيا فرض الجزاءات. 
المتحد   مع ذلك   د يسييييييييييييهم مسيييييييييييياهمة  يجاتية ب لزام الرئيس القاشم للواليات المتحد  بأن يقوم بأكثر مي مجرش 
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تعد ل  ييا ية الواليات المتحد   وذلك ب تاحة  عاش  صيوقها بالمامل  فضياًل عي فتل ال اا أمام ا يتمشيا  رؤ  
 المونفدرالي.  أطر مي  بذل القومية الثنائية والنظام الفذدرالي والنظام  تد لة للحل السلمي  بما في ذلك 

تضيييم    - و دم السيييذد   نتي لمحة عامة عي والية األونروا وعملياتها  حذث تقدم الوتالة خدمات لييياملة  -   24
ملذون   5,6 لييييييييييي   - في جملة أمور التعليم والرعاية الصحية والىو  والخدمات االجتماوية والتمويل ال ال  الصىر 

ميدر يييييييييييييية في األرض الفلسييييييييييييييلذنيية المحتلية واألرشن ولبنيان   700الجج فلسييييييييييييييلذني  مثال مي خالل أكثر مي 
طال“. ونظرًا لمختلف حاالت األزمات التي   600  000والجمهورية العربية السيييييييييييورية   درس فذها ما يقرا مي 

عمها في بعم األحيان. ففي قز  وحدها   يجد الالجاون الفلسيييييلذنذون أنفسيييييهم فذها  على الوتالة أن تزيد مي ش 
   بل  2007فلسلذني في عام   100  000تقدم األونروا حاليا مساعدات قوائية  لى ملذون فلسلذني  مقارنة تيييييييي  

 في المائة مي مومفي األونروا ذاتها هم مي الالجاذي الفلسلذنذذي.   99الحصار اإل رائذلي. و  

ات المتحد  والحالة المذدانية في األرض الفلسيييييييييلذنية المحتلة  رشش  وفيما  تعلل بمسيييييييييألتي مقترح الوالي  -   25
السيييذد   نتي وجهة نظر المتحد  السييياتل بأن الفلسيييلذنذذي  رفضيييون الخلة رفضيييًا  اطعًا ألنهم  رون أنها تىلل  

و ف  أفل حيل اليدولتذي القيائم على االتفيا يات اليدوليية والقيانون اليدولي. وألييييييييييييييار  لى تحيدييات  ضييييييييييييييافيية تواجيا الم 
الفلسيييييلذني بسيييييب“ تىذر المو ف تجاه  ضيييييية فلسيييييلذي في العالم العربي. و د تصييييياعدت التوترات في األرض 
الفلسيييييييييييلذنية المحتلة منو اإلعالن عي مقترح الواليات المتحد   وترافل ذلك مع تمثيس أنشيييييييييييلة المسيييييييييييتوطنذي  

شيرقية  وتل ذلك في مل ا يتمرار عجز  اإل يرائذلذذي في الضيفة الىربية وهدم ممتلمات الفلسيلذنذذي في القدس ال 
الفلسييييييييلذنذذي عي الدفاو عي حقو هم في المحاكم اإل ييييييييرائذلية والحصييييييييول على التصيييييييياريل الالزمة للبناء على 

 أرضهم. و ال  ن نشوا حرا أخر  في  لاو قز  هي مجرش مسألة و ت  نظرا للوضع الحالي المتوتر. 
 

 المناقشة  

   يييييييييأل المشيييييييييارتون عي مذزانية األونروا التي عملت حكومة الواليات في المنا شييييييييية التي تلت ذلك - 26
المتحد  األمريكية على تقليصيييييييها تو يييييييذلة إلج ار الفلسيييييييلذنذذي على  بول مقترح الواليات المتحد  للسيييييييالم   
و ييييييييييييألوا أيضييييييييييييا عي تحقذل المحكمة الجنائية الدولية في الوضييييييييييييع في األرض الفلسييييييييييييلذنية المحتلة  وعي  

 .2020ت المحتملة للنزاو بعد انتخابات الواليات المتحد  في تشريي الثاني نوفمبر السذناريوها

واعتبر المتحيدثون و ف الوالييات المتحيد  تموييل األونروا نهجيًا عقياتييًا تت عيا الحكومية الحياليية تجياه  - 27
وتالة بسيييييييب“ وجوش  فلسيييييييلذي تكل. و د ليييييييكل  رار الواليات المتحد  األمريكية و ف تمويل األونروا مفاجأ  لل

. و ييييييييياعدت حملة األونروا لجمع التبرعات المسيييييييييما   2017اتفا   ائم يقضيييييييييي با يييييييييتمرار التمويل بعد عام 
  المرامة ال تقدر تثميل على تعباة موارش  ضافية مي خالل التعهد تتقديم تبرعات  تعذي تجد دها تل عام.

اليييدوليييية في جرائم الحرا المزعومييية التي  وفيميييا  تعلل بيييالتحقذل اليييول تجرييييا المحكمييية الجنيييائيييية - 28
ارتمبتها   ييييرائذل في األرض الفلسييييلذنية المحتلة  أوضييييل أحد المتملمذي أنها  حد  أفضييييل األشوات المتاحة  
للشييييع“ الفلسييييلذني للحصييييول على تعويضييييات عي الضييييرر الول لحل با بسييييب“   ييييرائذل  ولمنا أعرا عي  

ضيييييييييييييياء في االتحياش األوروبي  التي يمكنهيا تقيديم مزييد مي اليدعم  خذ ية أمليا  زاء رشوش فعيل بعم اليدول األع
على   2020لعمليية المحكمية الجنيائيية اليدوليية. وفيميا  تعلل بيالتيأثذر المحتميل النتخيابيات الوالييات المتحيد  لعيام 

حل الدولتذي   ال متحد   خر  ن الواليات المتحد  تانت لسييينوات را  ة عي ممار ييية ضيييىو  ملمو ييية على  
 ذل لالمتثال للقانون الدولي  مضيفا أن هناك فرصة للبدء مي جد د بعد انتهاء والية حكومة ترام“.  رائ
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 اليوم الثاني 
 الجلسة الثانية - باء 

 عمل المجتمع المدني  

ترأس محمد ك. توبا  نائ“ الممثل الدائم إلندونيسييا  حلقة النقاش الثانية التي رتزت على موضيوو   - 29
المدنيل  وتولى أيضيييًا  شارتها. وتألفت الحلقة مي ثالثة خبراء همأ أكرم النتشييية  المنسيييل اإلعالمي   عمل المجتمع  

  يييييول تشيييييال   رئيسييييية لييييي كة المنظمات األهلية الفلسيييييلذنية  و ن    لمنظمة لييييي اا ضيييييد اال يييييتيلان  وشعاء  ريع  
متحد  لبريلانيا العظمى  لفلسيييييييلذي مند فتر  طويلة وجراحة عظام مقرها في المملمة ال ناليييييييلة مناصييييييير  وهي

 وأ رلندا الشمالية.

وتحد  السيييييييذد النتشييييييية عي طريل التداول بالفذد و مي الخلذل  فوصيييييييف عمل المجتمع المدني في  - 30
وتحد دا في الخلذل  التي لها وضييييييع خال في الضييييييفة الىربية   2008األرض الفلسييييييلذنية المحتلة منو عام 

يس فقل حول و يييل المد نة  تل فيا أيضيييًا. وتتسيييب“ هوه الحالة في  ألن المسيييتوطنذي اإل يييرائذلذذي يعيشيييون ل
أعمال عنف  ومية وانتهاكات لحقو  اإلنسييييييان  رتمبها المسييييييتوطنون اإل ييييييرائذلذون و وات األمي اإل ييييييرائذلية  

بقتل مصيييييلذي فلسيييييلذنذذي في الحرم اإلترا يمي.    1994وتان مي أبشيييييعها قيام مسيييييتوطي   يييييرائذلي في عام 
التالية حتى الذوم  واصيلت السيللة القائمة باالحتالل تعزيز وجوش المسيتوطنذي    26لسينوات اليييييييييييييييي وعلى مد  ا

اإل يييييييييرائذلذذي في الخلذل و ذدت حيا  السيييييييييكان الفلسيييييييييلذنذذي  بما في ذلك عي طريل  قال  و يييييييييل المد نة 
 واأل وا  الرئيسية فذها.

ذلي   ام المجتمع المدني في الخلذل بعد  م اشرات   وفي  طار المقاومة الشييعبية السييلمية لالحتالل اإل ييرائ  - 31
بما في ذلك حملة شولية للحث على  عاش  فتل الشييييوارو أمام الفلسييييلذنذذي  والتووية بسيييييا ييييات الفصييييل العنصييييرل  
المت عة ضيد الفلسلذنذذي في الخلذل. و اعدت حرتة ل اتية على   امة لراكات مع حرتات أخر  في جميع أنحاء  

تواصيييييييلت مع ناليييييييلذي اجتماعذذي وصيييييييحفذذي وبرلمانذذي حتى  تمكنوا مي ممار ييييييية الضيييييييىل على  العالم  حذث  
حكوماتهم لتىذذر الوضيييييع الراهي في الخلذل. وتشيييييمل الم اشرات األخر  تدري“ الشييييي اا وتزويدهم بكامذرات لتوثذل  

ك المواش على المنياتر  االنتهياكيات التي  رتمبهيا المسيييييييييييييتوطنون اإل يييييييييييييرائذلذون و وات األمي تهيد  ت ياشل نشييييييييييييير تلي 
االجتماوية وإحالتها  لى و يييييائل اإلعالم الدولية. وعالو  على ذلك  أطلقت منظمة لييييي اا ضيييييد اال يييييتيلان حملة  
لتدري“ الفلسييييييييلذنذذي المحلذذي على زراعة ألييييييييجار الزيتون وشعم المزارعذي بجمع محصييييييييول الزيتون مي الحقول   

 للمستوطنات اإل رائذلية  تو ذلة لتشجيعهم على ال قاء في مد نتهم وأراضذهم.  يما تلك المجاور    وال 

وتحيدثيت السييييييييييييييذيد   ريع عي طريل التيداول بيالفذيد و مي رام ا  فقيدميت ليييييييييييييي كية المنظميات األهليية  - 32
منظمة قذر حكومية تعمل في مختلف القلاعات  بما في ذلك التعليم   142الفلسييلذنية توصييفها تحالفا يضييم 

الصيحة والحماية االجتماوية والثقافة والشي اا والمرأ   لصيالل الشيع“ الفلسيلذني في الضيفة الىربية مي أجل  و 
عاما على    72تعزيز صيموشه  وإ يماو صيوت أضيعف الناس وتعزيز حقو  اإلنسيان الواج ة لهم. ف عد مرور 

لى اتفا ات أو يييييييييلو  ما زال عاما ع 25عاما على احتالل ما ت قى مي األرض الفلسيييييييييلذنية و  50النم ة  و 
الوضيع في تدهور. وأضيافت أنا في ذلك الو ت  تعمل حكومة الواليات المتحد  تشيريك إل يرائذل في جرائمها  
وانتهاكاتها المتمرر   وتولك في تنفذو  يييا يياتها المسييتمر  المنلوية على التشييريد القسييرل لض يير الفلسييلذنية   

القوانذي التمذذزية  وهدم المنازل والم اني  ونقل المسييييييتوطنذي  لى وتو يييييييع المسييييييتوطنات اإل ييييييرائذلية  و ييييييي 
 األرض الفلسلذنية المحتلة.
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ل نصييييف ملذون فلسييييلذني  لى عاطلذي عي العمل    - 33 وألييييارت  لى أن  حد  نتائج هوه األعمال تحوص
ئسية. وينتشير الفقر بشيكل  وال  ييما الشي اا  تذنما  واجا العاملون في المسيتوطنات اإل يرائذلية مروفًا خلر  وبا

كبذر تذي المزارعذي وت ار السييييي واأللييييخال ذول اإلعا ة والنسيييياء واألطفال والشيييي اا. وعلى الرقم مي هوه  
الظرو  الصييييييع ة وارتفاو مسييييييتويات اال ييييييت عاش والعداء  أكدت السييييييذد   ريع أن المنظمات الفلسييييييلذنية قذر  

ذر على السيييا ييات التي تضيير بالشييع“ الفلسييلذني وتمافل  الحكومية ال تتو ف عي العمل في  ييعذها  لى التأث
الظلم  وتعميل مي أجيل تقريره لمصييييييييييييييذره والحفياا على أرضييييييييييييييا. وشعيت المجتمع اليدولي بيا ييييييييييييييم المنظميات  

الحكومية الفلسيييييلذنية  لى المجاهر  ترفم مقترح الواليات المتحد   ومسييييياعد  الشيييييع“ الفلسيييييلذني على   قذر
االحتالل وإفالتها مي العقاا عي طريل تلبذل المعا ذر الدولية للعدالة الصييييييموش  ووضييييييع حد لحصييييييانة  و  

والقانون الدولي وفرض جزاءات على   يييييييييرائذل  وتمكذي الشيييييييييع“ الفلسيييييييييلذني مي  عمال حقو ا قذر القاتلة 
بما  تماليييى مع القرارات الدولية. و الت  ن الشيييع“   -وفي المقام األول حقا في تقرير المصيييذر  -للتصييير  

 لسلذني ال يلل“ مي حقو  اإلنسان أكثر مما يلل ا قذره  ولمنا ال يقبل بأ ل ما يقبلا قذره منها.الف

وتحدثت السيييييذد  تشيييييال عي تجربتها التي شامت عقوشًا في مسييييياعد  الشيييييع“ الفلسيييييلذني في لبنان  - 34
الفلسييييلذني. وفي  واألرض الفلسييييلذنية المحتلة  مثال توصييييفها جراحة عظام تعمل مع جمعية الهالل األحمر 

معرض وصيييييييييييييفها لمعانا  األطفال الفلسيييييييييييييلذنذذي ومشييييييييييييياهد الموت والدمار خالل الحرا األهلية في لبنان   
أوضحت أنها لهدت ألول مر  صموش ومقاومة الشع“ الفلسلذني في مخيمات الالجاذي في الثمانذنات. وإلى  

أمام محكمة   يييييرائذلية في القدس بشيييييأن  جان“ شعم الالجاذي الفلسيييييلذنذذي تلبذ ة  أشلت بشيييييهاشتها تشييييياهد  
 انتهاكات  وات الدفاو اإل رائذلية في  يا  لجنة تحقذل في أحدا  و عت في مخيمات الالجاذي في تذروت.

وتلر ت السييييييذد  تشييييييال  لى الحالة الراهنة  فشييييييجبت مقترح الواليات المتحد   نظرا ألنا  هد   لى  - 35
قهم في العوش   لى شيارهم. وأليييارت  لى زيارتها للمرتز العالمي إلحياء  لىاء وضيييع الالجاذي الفلسيييلذنذذي وح

  1948 ذتر  محر ة الذهوش في القدس  حذث أشرتت أنا تني فو   رية فلسلذنية  ابقة شمرت في حرا عام
وأنا يمكي للمرء أيضييييييا أن  ر  مي ذلك المو ع  رية ش ر يا ييييييذي الفلسييييييلذنية السييييييابقة  حذث ذبل العد د مي  

مدنذذي أثناء نفس النزاو  ولييدشت على أن جوهر أل  ييالم في الشيير  األو ييل هو العدالة واحترام انخريي   ال
 وشعت الجمهور والمتفقذي في الرأل معها  لى الحفاا على تلك الم اشئ في صميم عملهم.

 
 المناقشة  

والسييييييللة الفلسييييييلذنية في الضييييييفة رشا على  ييييييؤال عي  ثار االنقسييييييام الداخلي تذي حماس في قز   - 36
الىربية على عمل المنظمات قذر الحكومية الفلسييييييييييييلذنية على أرض الوا ع  أ ر أعضيييييييييييياء حلقة النقاش بأن  
هناك تحديات تواجا تعباة الموارش والعمل الموحد. فعلى  يبذل المثال  هناك منظمات عد د  لها فروو في تل  

ويل األموال تذي المنلقتذي. وشفع المتملمون مع ذلك بأن  مي قز  والضييييييييييييفة الىربية  ولمي مي الصييييييييييييع“ تح
مسييييييألة ا ييييييتعاش  الشييييييع“ الفلسييييييلذني لحقو ا األ ييييييا ييييييية تتقدم مي حذث األولوية على الحل السيييييييا ييييييي تذي  
الفلسيييلذنذذي. وعالو  على ذلك  أليييذر  لى أنا في حذي أن االحتالل مربل إل يييرائذل  ف نا مي الصيييع“ على  

 ن  نمو في ملا.اال تصاش الفلسلذني أ

وتلر  المشييييارتون في حلقة النقاش  لى خيارات الدعم في جنوا ليييير    يييييا  فأترزوا أنا  يييييكون   - 37
مي الصيييييييييييع“ على منظمات المجتمع المدني المالذزية الوهاا  لى األرض الفلسيييييييييييلذنية المحتلة ومسييييييييييياعد   

أنا يمكنها أن تسياعد في تثقيس الفلسيلذنذذي بشيكل ليخصيي بسيب“ القذوش المفروضية في مل االحتالل  قذر 
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الجمهور في تلدها والمنلقة بشيييييأن  ضيييييية فلسيييييلذي. ويمكي أن تشيييييمل المشييييياريع األخر  تشيييييجيع المشييييياريع  
المشيييييييييييييترتة في ترامج التنمية و يييييييييييييبل العيه مي خالل المنظمات الخذرية التي مي ليييييييييييييأنها أن تعزز القدر  

الحفاا على أراضييييييييذهم. وأثارت التعليقات على حل   اإلنتاجية لفلسييييييييلذي  وبالتالي صييييييييموش الفلسييييييييلذنذذي في
الدولتذي مسييييييييألة شور اللجنة في حث أجهز  األمم المتحد  على  نهاء  فالت   ييييييييرائذل مي العقاا والتصييييييييدل 

 النتهاكاتها لحقو  اإلنسان في األرض المحتلة.

ا يي متىذر  أكد ورشا على الحجج والمداخالت التي تشيكك في صيالحية حل الدولتذي في مشيهد  يي - 38
ممثلو الحكومة الفلسيلذنية الحاضيرون أن األولوية هي  نهاء االحتالل اإل يرائذلي  وحثوا المشيارتذي في حلقة  
النقاش على عدم الو وو في ف  منا شييييية مجرش  بشيييييأن حل الدولة الواحد  مقاتل حل الدولتذي  وبشيييييأن حقو   

ولية الدول الثالثة عي منع ضم المستوطنات قذر القانونية األفراش مي النهر  لى ال حر. وذّتروا الحضور بمسؤ 
 في الضفة الىربية المحتلة ووضع حد للحصار المفروض على قز .
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 الجلسة الثالثة -جيم  
 الدعم اإلقليمي لحقوق الفلسطينيين  

ى موضييييوو  ترأس وأشار محمد ها ييييريي عذد د  الممثل الدائم لمالذزيا  الجلسيييية العامة التي رتزت عل - 39
 الدعم اإل ليمي لحقو  الفلسييييلذنذذيل. وضييييمت هوه الجلسيييية أربعة خبراء  همأ ليييياندرا مظفر  رئيس الحرتة 
الدولية مي أجل عالم عاشل  وزليحة   يييماعذل  أمذنة مؤ يييسييية تذرشانا للسيييالم العالمي  و يييار  صيييالل  ممثلة  

 لة التضامي مع الشع“ الفلسلذني التا لندية. الش كة األ ترالية للدفاو عي فلسلذي  و تذوارت وارش  ممثل حم

و ال السيييييذد مظفر  في معرض حد ثا عي الدعم اإل ليمي الول يقدما جنوا لييييير    ييييييا للقضيييييية  - 40
الفلسييلذنية   ن الحكومات في المنلقة تدعم القضييية الفلسييلذنية عمومًا  تذنما  وجد على المسييتو  المجتمعي  

وجد  يييييييييو  شعم ضيييييييييمني في تلدان أخر . وشفع بأن هناك عال ة تذي  شعم صيييييييييريل في بعم البلدان  وال  
انخفاض الدعم المقدم مي الحكومات اإل ليمية وتراجع االلييييييييتراكية  مسييييييييتشييييييييهدا بمثالذي مي تذي أمثلة أخر   

فتل الصييييذي  ييييو ها أمام اال تصيييياش العالمي والتىذذر في  ندونيسيييييا الول وضييييع حدًا للسيييييا يييية اليسييييارية.  هما
ول  يياعد   ييرائذل على احتالل مكانة مرمو ة أكثر في المنلقة  مي خالل ارت اطها بازشهار النظام  التح وهوا

الرأ ييمالي وتو يييعها لنلا  تجار  األ ييلحة. فقد أ امت  يينىافور   على  ييبذل المثال  عال ات شتلوما ييية مع  
الية القوية بسييييهولة  ف ن    ييييرائذل في و ت م كر. وفي حذي أنا ال يمكي عكس مسييييار هوه االتجاهات الرأ ييييم

الضييييييييمذر الشييييييييعبي ووعي النخ ة يمكي أن يقوما تدور تصييييييييحيحي  على نحو ما أمهرتا بعم تلدان أمريكا  
الالتذنية  مثل توليفيا وتوبا وفنزويال  التي ا ييييتمرت في شعم القضييييية الفلسييييلذنية وصييييموشها بعزيمة ومثاتر  

مية. وألييييار  لى أن تلدان جنوا ليييير    يييييا  على الرقم مي  أكبر بكثذر مما تبديا العد د مي البلدان اإل ييييال
أنا  ييييكون مي الصيييع“ علذها أن تفعل الشييييء نفسيييا  ف نها تسيييتليع مع ذلك أن تىتنم فرل اال يييتفاش  في  
مجاالت التمنولوجيا والتجار  واال يتثمارات  مما  د  ؤثر في الموا ف السييا يية تجاه فلسيلذي. وفي المسيتقبل   

 مراكز  و  جد د  مستو  الدعم اإل ليمي لفلسلذي.  د يحدش مهور

و دمت السيذد    يماعذل والية مؤ يسية تذرشانا للسيالم العالمي المعتمد  لد  اللجنة  وهي والية تعمل  - 41
على تنشييييل السيييالم وتجريم الحرا. فالمؤ يييسييية تدعو  لى القيام بعمل  تجاوز  نهاء النزاعات  وتدرد التعويل 

احة المسيييياءلة ورش الحقو . وتتمثل أولويات المؤ ييييسيييية وقذرها مي المنظمات قذر الحكومية  على القضيييياء إلت
المالذزية لدعم القضيييييية الفلسيييييلذنية في الدعو  وتنوير الجمهور المالذزل بشيييييأن المحنة الفلسيييييلذنية مي خالل  

 يييا يييية في األرض المنتديات والحوارات والمعارض وو يييائل التواصيييل االجتماعي  وشعم مشييياريع الهياكل األ
الفلسييييييييييلذنية المحتلة  مثل  عاش  تناء ليييييييييي كات الصيييييييييير  الصييييييييييحي ومحلات تحلية المياه وتوفذر المعدات  
للمختبرات  ورعاية ال حو  العلمية المتعلقة بآثار أ ييييييييييييلحة الدمار الشييييييييييييامل قذر المشييييييييييييروعة على المدنذذي 

المثال مي خالل أ يلول الحرية لىز .  الفلسيلذنذذي  والدعو  لمسير الحصيار المفروض على قز   على  يبذل 
وجر  تو يييييييع نلا  بعثات المعونة اإلنسييييييانية لتشييييييمل الالجاذي الفلسييييييلذنذذي في األرشن والجمهورية العربية 
السيورية ولبنان. و د ليذدت المؤ يسية رياض أطفال وليرعت في   امة مرتز إلعاش  تأهذل الفلسيلذنذذي الو ي  

   العوش  المبر  في قز .أصذبوا بجروح خالل احتجاجات مسذر 

و للت السذد    ماعذل الضوء على مشارتة المجتمع المدني المالذزل في حرتة المقاطعة و ح“   - 42
اال تثمارات وفرض الجزاءات  وتيفية تعلم المنظمات قذر الحكومية في المنلقة مي نظذراتها األوروبية التي 

يد مي الدعم للقضييييية الفلسييييلذنية في جنوا ليييير    يييييا   تواصييييل هوه الحمالت تلنضييييال. وا ترحت تقديم المز 
تهد  تدمذر الواكر  الفرشية  -بسيبل منها   امة مشياريع لمكافحة  يعي   يرائذل  لى  محو الواكر ل الفلسيلذنية 
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والجماوية وفي محاولة لنسييييييييف الحضييييييييار  والهوية الفلسييييييييلذنذتذي. ويمكي للمنظمات قذر الحكومية اإل ليمية 
إلفالت منتهكي حقو  اإلنسييييان اإل ييييرائذلذذي مؤ ييييسيييييا مي العقاا  وذلك ب نشيييياء محاكم     أيضييييا أن تتصييييد 

 يمكي أن يعلي زخما لإلجراءات التي تتخوها المحكمة الجنائية الدولية. مما

وعرضييييييت السييييييذد  صييييييالل عمل الشيييييي كة األ ييييييترالية للدفاو عي فلسييييييلذي  وهي ائتال  وطني مي   - 43
التوصييل  لى حل  ييلمي لقضييية فلسييلذي يسييتند  لى القانون الدولي و رارات  منظمات قذر حكومية  دعو  لى

األمم المتحد . وتهد  الشي كة  لى زياش  الوعي بقضيية فلسيلذي في أرو ة البرلمانات  وعلى و يائل التواصيل  
مت  االجتماعي  وعي طريل فلسييلذنذي الشييتات في أ ييتراليا. وعلى الرقم مي أن حكومة أ ييتراليا االتحاشية  د

شعمًا ال ل س فيا إل رائذل وحاولت منع لجوء فلسلذي  لى المحكمة الجنائية الدولية  فقد وفرت الش كة مؤخرًا  
 زخمًا تبذرًا للمنظمات قذر الحكومية فيما  تعلل بمعالجة القضية الفلسلذنية.

التحالفات في جميع أنحاء و الت السييييذد  صييييالل  ن الشيييي كة األ ييييترالية للدفاو عي فلسييييلذي عززت  - 44
البلد. فعلى  يييييبذل المثال  تدأت المنظمات قذر الحكومية في ا يييييتضيييييافة حلقات شرا يييييية لييييي كية فرشية تربل  
الشي اا مي لير  أ يتراليا بىربها  مع الترتذز على  مهار أن  ضيية فلسيلذي والشيع“ الفلسيلذني  على الرقم  

المصيييذر. وتزعمت الشييي كة أيضيييا معسيييكر تدري“ بشيييأن   مي تعقذدها الظاهر  هي مجرش تفاح مي أجل تقرير
و ييييييائل اإلعالم والدعو  مي أجل ليييييي اا فلسييييييلذنذذي في أ ييييييتراليا ونذوزيلندا  نتمون  لى خلفيات لييييييتى ولهم  
مهارات متنوعة للخضييوو لتدري“ مكثف في مجاالت تسيي“ التأ ذد وتنظيم الحمالت وو ييائل اإلعالم. ولولك   

لذنذذي باألشوات الالزمة إلشراد  ضيييييية فلسيييييلذي في جدول األعمال مي خالل  زوشت الشييييي كة الشييييي اا الفلسييييي 
و يييييييييائل وطر  مختلفة  بما في ذلك الو يييييييييائل التقلذدية والر مية. والمقصيييييييييوش مي هوا النهج أن يكون لا أثر  

 ملرش طويل األجل  بالنظر  لى عدش فلسلذنذي الشتات في أ تراليا.

ملة التضييييييامي مع الشييييييع“ الفلسييييييلذني التا لندية  تيس تدأ في ووصييييييف السييييييذد وارش  الول يمثل ح - 45
حرتة لدعم  ضييييية فلسييييلذي في تا لند. ووصييييف جهوش التواصييييل التي تولها على مر السيييينذي مع    2007 عام

حكومة تا لند وأعضاء البرلمان  فضال عي تعاونا مع الجالية التا لندية المسلمة بشأن القضية الفلسلذنية عي  
لمرتزل في بانموك. وألييييار  لى فعالية المسييييجد المرتزل في   امة معارض للتعبذر  شعمتها  طريل المسييييجد ا

الحملة مي خالل م اشرات مختلفة  بما في ذلك تقديم العرائم ونشييييييييير المتذ ات. ووصيييييييييف التحديات الثقافية  
اجز اللىوية  التي  ن ىي أخوها في االعت ار عند االضيييييلالو بجهوش الدعو  في جنوا لييييير    ييييييا  مثل الحو 

 وارتفاو تماليس الترجمة الشفوية  وتيفية التىل“ علذها.

و ال السييييذد وارش  ن حملة التضييييامي مع الشييييع“ الفلسييييلذني التا لندية تمكنت  على مد  السيييينوات  - 46
التي انقضيت منو  نشيائها  مي االضيلالو تدور هام في السيلك الدتلوما يي ومع وزار  الخارجية. وتحد  عي  

تمثال على    2012اعترا  مملمة تا لند ر ييميا تدولة فلسييلذي وإ امة عال ات شتلوما ييية تاملة معها في عام 
 مساهمة الحملة.

 
 المناقشة  

أثناء المنا شية التي تلت ذلك  رتز المتملمون على الحمالت التي  نظمها المجتمع المدني مي أجل  - 47
المنظميات قذر الحكوميية والنقيابيات توجيا عيام تعميل جن يا  لى االعترا  تيدولية فلسييييييييييييييلذي. و ذيل  ن تحيالفيات 

جن“ للتواصييييييل مع األحزاا السيييييييا ييييييية الرئيسييييييية مي أجل التحفذز على عرض مشيييييياريع  وانذي بشييييييأن هوه  
المسيييألة. فعلى  يييبذل المثال  نظمت الشييي كة األ يييترالية للدفاو عي فلسيييلذي زيار   ام تها تسيييعة أعضييياء مي  
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 لى األرض الفلسيييلذنية المحتلة  مما أش   لى تحولهم  لى شعا  أ وياء شاخل الحزا    حزا العمل األ يييترالي
باإلضيييافة  لى اعتماش ذلك الحزا لقرار يعتر  فيا بالقدس الىربية عاصيييمة إل يييرائذل. وتمثل الخلو  األخذر  

 السللة.أرضية ومنصة حا مة يمكي للمجتمع المدني أن  تصر  على أ ا ها  بمجرش أن  تولى الحزا 

وعلل متملم  خر  ائال  ن رابلة أمم جنوا ليييير    يييييا لم تقدم مو فا موحدا للفلسييييلذنذذي رشا على  - 48
 ييييييؤال بشييييييأن الجهوش اإل ليمية. أما فيما  تعلل بمسيييييياهمة منظمات شولية مي  بذل األمم المتحد   ف ن ا تراح 

 ال في تر يي  االحتالل مي جان“   يرائذل.    نشياء  و  لحف  السيالم في األرض الفلسيلذنية المحتلة لي يسيهم
قذر أن المشيارتذي في حلقة النقاش ألياشوا بكفاء  م اشرات المقاومة تال عنف ضيد االحتالل  وال  ييما حرتة  
المقاطعة و يييييييح“ اال يييييييتثمارات وفرض الجزاءات  على الرقم مي حمالت التشيييييييهذر وتشيييييييويا السيييييييمعة التي 

   رائذل. تشنها

  



15/24 

 20-14612 (A) 

 

 ة الختامية الجلس  - رابعا  
أترز الممثل الدائم للسييييييييينىال  في مالحظاتا الختامية  نيابة عي اللجنة  وبصيييييييييفتا رئيسيييييييييها  التو ذت  - 49

المنا يييي“ للمؤتمر الول عقد بعد و ت  صييييذر مي المشييييف عي مقترح الواليات المتحد  للسييييالم بشييييأن فلسييييلذي  
 الذزيا وعلى شعمها الهائل للقضية الفلسلذنية. وإ رائذل. وأعرا عي امتنانا لمرم الضيافة الول أتدتا حكومة م 

أما رياض منصييييييييييور  المرا “ الدائم لدولة فلسييييييييييلذي لد  األمم المتحد   فقد أكد مي جد د العال ة  - 50
الممتاز  التي تربل تذي ليييييييييييعبي فلسيييييييييييلذي ومالذزيا  وأعرا عي تمنياتا   امة عال ات أوثل تذي البلد ي على  

شولة فلسييييييلذي تمر بمنعلف حرد  وهي تتلل“ التشيييييياور والتنسييييييذل مع الحلفاء   أعلى المسييييييتويات  نظرا ألن
على أعلى مسييييييييييتو  ممكي. وحث الدول األعضيييييييييياء على تحمل مسييييييييييؤولذتها القانونية إلبلال خلة الواليات 
المتحد  للسيييييالم وشعم الخلة العالمية القائمة التي تتوخى  نشييييياء شولة فلسيييييلذنية مسيييييتقلة على أ ييييياس حدوش  

  وعياصييييييييييييييمتهيا القيدس الشييييييييييييييرقيية. وأعياش تيأكذيد أن الحيل القيائم على وجوش شولتذي هو الحيل الوحذيد 1967 عيام
 للنزاو  و ال  نقال عي األمذي العام   نا ال توجد خلة احتياطية.

وألييييييييييييييارت نظذر  عثميان  نيائ ية األمذي العيام لوزار  خيارجيية ميالذزييا   لى أن حكومية تليدهيا تشييييييييييييييرفيت  - 51
ؤتمر الول تعتبره نقلة انلال  في اتجاه حل  ضيييييية فلسيييييلذي التي طال أمدها. وأشانت با يييييتضيييييافة ذلك الم

خلة السييييييالم التي اعتمدتها الواليات المتحد  باعت ارها اعتداء على السييييييالم  ومحكوما علذها بالفشييييييل  خالفا  
ولتذي على أ يياس  للجهوش المتعدش  األطرا  التي تجسييدها اللجنة  مي أجل تحقذل حل شائم  تمثل في   امة ش

  مع اتخاذ القدس الشيرقية عاصيمة لفلسيلذي  وتولك  رارات الجمعية العامة ومجلس األمي  1967حدوش عام 
 واالتفا ات التي  بل التوقيع علذها.

وأكدت السيييييييذد  عثمان للحضيييييييور أن حكومة مالذزيا  يييييييتواصيييييييل العمل   لى جان“  يييييييائر المجتمع   - 52
ع“ الفلسيييييييلذني  بما في ذلك حقا في تقرير المصيييييييذر والسيييييييياش  الوطنية  الدولي  مي أجل تعزيز حقو  الشييييييي 

واال يييييتقالل  وحل الالجاذي الفلسيييييلذنذذي في العوش . وفي هوا الصيييييدش   الت  ن مالذزيا ترح“ بالتقرير الول  
تيانا مي الميانات التجارية  112نشييييييييييييرتا مؤخرا مفوضييييييييييييية األمم المتحد  لحقو  اإلنسييييييييييييان والول يعدش فيا 

العة في أنشيييلة في المسيييتوطنات اإل يييرائذلية قذر القانونية  وتحث جميع البلدان على أن تنظر في هوه  الضييي 
مي اتفاقية جنيس  49القائمة وأن تد ي بصييييور  مشييييترتة تلك المسييييتوطنات باعت ارها مقامة في انتهاك للماش  

دولية فتل تحقذل بشييييييييييأن الحالة في  و رارات الجمعية العامة ومجلس األمي. ورحبت بقرار المحكمة الجنائية ال
األرض الفلسييييييييييييييلذنيية المحتلية  وشعيت المجتمع اليدولي  لى مواصييييييييييييييلية تعباية جهوش جميع األطرا   بميا فذهيا  

 المجتمع المدني  مي أجل وضع حد للفظائع المرتم ة ضد الشع“ الفلسلذني.
  

  



16/24 

 20-14612 (A) 

 

 المواضيع والتوصيات الرئيسية  - خامسا   
 ات الرئيسية التي انبثقت عي مداوالت المؤتمرأفيما  لي المواضيع والتوصي 

لتعزيز الدعم اإل ليمي الول يقدما جنوا لير    ييا للقضيية الفلسيلذنية   ن ىي ا يتخدام مناتر مثل  • 
رابلة أمم جنوا لييييير    ييييييا مي أجل مواصيييييلة اإلعراا عي  لل الدول األعضييييياء و يييييخلها  زاء 

أن  تبنى صييييييوت رابلة األمم الجماعي في المنلقة  احتالل   ييييييرائذل لضرض الفلسييييييلذنية. وين ىي 
 أكثر مي مجرش التنمية اال تصاشية فذنشج جبهة موحد  تدعم حقو  الفلسلذنذذي.

 ن ىي أال يكتفي الفلسيييييييلذنذون بمجرش رفم خلة الواليات المتحد  للسيييييييالم  وإنما علذهم أن يقدموا   • 
على رشوش الفعل وال تتسييم بالعفوية وال تعول مقترحا مضيياشا مفصييال وأن يضييعوا ا ييتراتيجية ال تقوم 

 على المجتمع الدولي.

على الرقم مي أن وضييييييييييع خلة جد د  تماما ليس ضييييييييييروريا  وأن االصييييييييييلفا  وراء توافل انراء  • 
العيالمي وتنفذيو االتفيا يات الثنيائيية القيائمية و رارات األمم المتحيد  تيافييان  في ن المشييييييييييييييف عي خلية 

 ن ىي أن يعتبر فرصيية ال ييتمشييا  رؤ  تد لة للحل السييلمي ولرؤية جد د  خاصيية الواليات المتحد  
 بالواليات المتحد  بشأن السالم تذي الفلسلذنذذي واإل رائذلذذي.

 ن ىي أال تستت ع مسؤولية الدول الثالثة  صدار تيانات ر مية تد ي الخلوات االنفراشية التي تتخوها  • 
 ىي أن تعزز أيضًا نلا  م اشرات المجتمع المدني وفعالذتها.الدول األعضاء فحس“  وإنما  ن 

 ن ىي للمجتمع المدني المالذزل  في لييراكة مع المنظمات قذر الحكومية الفلسييلذنية  أن  دعو أوال  • 
 لى  نهاء االحتالل ثم أن يشيييارك في م اشرات مي ليييأنها أن تعزز  يييبل ويه الشيييع“ الفلسيييلذني  

 تو ذلة لتعزيز صموشه في األرض.وا تدامة شولتا ا تصاشيا 

 ن م اشرات المجتمع المدني في جنوا ليييييير    يييييييا الرامية  لى تعزيز  عمال الشييييييع“ الفلسييييييلذني  • 
حقو ا قذر القاتلة للتصيييير    ن ىي أن تسييييعى  لى  لييييراك ليييي اا الشييييتات الفلسييييلذني في المنلقة  

تحسيييييييييييي الحالة في األرض  وتدريبهم على تيفية  ذتاء الوعي بالسييييييييييييا يييييييييييات التي مي ليييييييييييأنها أن
 الفلسلذنية المحتلة وأن تؤثر في هوه السيا ات.
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 المرفق األول 
 

 

 

 
 

 المؤتمر الدولي المعني بقضية فلسطين 
 الذي عقدته

 اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف 
 بالتعاون مع حكومة ماليزيا ومؤسسة بيردانا للسالم العالمي

  
 دعم جنوب شرق آسيا لحقوق الشعب الفلسطيني

 2020ل ا  فبرا ر  29 و 28كواال المبور  

 البرنامج
______________________________________________________________________________ 

 
 

  2020شباط/فبراير  28

 الجلسة االفتتاحية 15:30-16:00

   مرتز تواال المبور للمؤتمراتA 6المكانأ القاعة 

 تيانات  دلي تهاأ

 شيخ نيانغ
 ممثل اللجنة المعنية بممار ة الشع“ الفلسلذني

 لحقو ا قذر القاتلة للتصر 
 ورئيس اللجنة

 وممثل السنىال الدائم لد  األمم المتحد  في نذويورك

 بريسنر ستيفان
 ممثل األمذي العام

 ومنسل األمم المتحد  المقيم في مالذزيا

 رياض منصور
 ممثل شولة فلسلذي
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 والمرا “ الدائم لدولة فلسلذي لد  األمم المتحد 

 ألقى الملمة الرئيسيةأ

 مهاتير بن محمد
 مالذزيارئيس وزراء 

 ا تراحة

 الجلسة العامة األولى 16:00-18:00
 الحالة في األرض الفلسلذنية المحتلة

   مرتز تواال المبور للمؤتمراتA 6المكانأ القاعة 

 دالل عريقات
 أ تاذ  العال ات الدولية  الجامعة العربية األمريكية

 والمستشار  لد  مكت“ رئيس وزراء شولة فلسلذي
 التداول بالفذد و()عي طريل 

 أليكس كين
 خبذر في لؤون الشر  األو ل

 عمر الدجاني
 أ تاذ القانون  جامعة المحيل الهاشئ

 والمستشار القانوني الساتل لد  منظمة التحرير الفلسلذنية

 عبد الرحمن آينتي
 الفلسلذنذذي في الشر  األشنىمد ر الشراكات اال تراتيجية  وتالة األمم المتحد  إلقاثة وتشىذل الالجاذي 

  2020شباط/فبراير  29

 الجلسة العامة الثانية 9:00-12:00
 عمل المجتمع المدني

   مرتز تواال المبور للمؤتمراتA 6المكانأ القاعة 

 دعاء قريع
 رئيسة ل كة المنظمات األهلية الفلسلذنية 

 )عي طريل التداول بالفذد و(

 أكرم النتشة
 منظمة ل اا ضد اال تيلان  فلسلذي  

 )عي طريل التداول بالفذد و(

 آنغ سوي تشاي
 ناللة منو فتر  طويلة مي أجل فلسلذي  مقرها في المملمة المتحد  لبريلانيا العظمى وأ رلندا الشمالية
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 حفل استقبال على شرف رئيس اللجنة الىداء

 الجلسة العامة الثالثة 14:00-17:00
 اإل ليمي لحقو  الفلسلذنذذيالدعم 

   مرتز تواال المبور للمؤتمراتA 6المكانأ القاعة 

 شاندرا مظفر
 رئيس الحرتة الدولية مي أجل عالم عاشل  مالذزيا

 زليحة إسماعيل
 مؤ سة تذرشانا للسالم العالمي

 سارة صالح
 الش كة األ ترالية للدفاو عي فلسلذي

 ستيوارت وارد
 الشع“ الفلسلذني التا لنديةحملة التضامي مع 

 الجلسة الختامية 16:45-17:00

   مرتز تواال المبور للمؤتمراتA 6المكانأ القاعة  

 تيانان  دلي تهماأ

 رياض منصور
 ممثل شولة فلسلذي

 والمرا “ الدائم لدولة فلسلذي لد  األمم المتحد 

 نظيرة عثمان
 ممثلة مالذزيا

 الشؤون الخارجية  مالذزياونائ ة األمذي العام  وزار  
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 المرفق الثاني 
 

 

 

 المؤتمر الدولي المعني بقضية فلسطين
 

 دعم جنوب شرق آسيا لحقوق الشعب الفلسطيني
 

 2020شباط/فبراير  29 و 28كواال المبور، 

__________________________________________________________________ 

 موجز الرئيس  
ولي المعني بقضيية فلسيلذي  شعم جنوا لير    ييا لحقو  الشيع“ الفلسيلذنيل في عقد المؤتمر الد 

  تحت رعاية اللجنة المعنية بممار ييية الشيييع“ الفلسيييلذني  2020لييي ا  فبرا ر  29 و  28كواال المبور  ومي 
ة لحقو ا قذر القاتلة للتصييييير   بالتعاون مع حكومة مالذزيا ومؤ يييييسييييية تذرشانا للسيييييالم العالمي. و بل الجلسييييي 

 االفتتاحية  عقد وفد اللجنة اجتماعا ثنائيا مع مهاتذر تي محمد  رئيس وزراء مالذزيا.

ولييييارك في هوا المؤتمر خبراء فلسييييلذنذون وشولذون  وجهات فاعلة في المجتمع المدني في جنوا  
للتصير . وتناول  لير    ييا  تمسياهمة في تعباة الجهوش شعما إلعمال حقو  الشيع“ الفلسيلذني قذر القاتلة 

المؤتمر صيييييييعوبة حيا  الفلسيييييييلذنذذي تحت نذر االحتالل اإل يييييييرائذلي  مشيييييييدشا على ضيييييييرور  اتخاذ  جراءات 
متضييافر  ترمي  لى و ف االتجاهات السييلبية مذدانيا وتشييجيع التوصييل  لى حل لييامل وعاشل يقوم على وجوش  

 شولتذي  وهو حل طالما حظي تتأ ذد المجتمع الدولي.

لسيييييييية االفتتاحية  اعتر  لييييييييي  نيان  )السيييييييينىال(  رئيس اللجنة  بالدعم المبدئي اللويل  وخالل الج 
األمد الول  دمتا ليييييعوا جنوا لييييير    ييييييا لسيييييعي الشيييييع“ الفلسيييييلذني  لى التحرر مي القمع واالحتالل.  

على أ يييييياس حدوش   -  ييييييرائذل وفلسييييييلذي  -فاللريل  لى تحقذل حل عاشل واضييييييلأ أال وهو  نشيييييياء شولتذي 
  على أن تمون القدس الشييرقية عاصييمة لفلسييلذي  على النحو المنصييول عليا في  رارات األمم  1967 عام

المتحد  ذات الصييييييييلة والقانون الدولي. تذد أن االحتالل حال شون التوصييييييييل  لى حل عاشل ألنا ا ييييييييتفاش مي  
ر المثذرون النزاو الظلم السييييييييائد في الوا ع الراهي  مما يعزز نظام اال ييييييييتىالل والمصيييييييياشر  والضييييييييم. ويصييييييييو 

اإل ييييرائذلي الفلسييييلذني على أنا نزاو عر ي أو ش ني. والحال أنا نزاو تذي أولاك الو ي يقفون  لى جان“ الحل  
والعدالة وأولاك الو ي يسييييييتفذدون مي الروايات الزائفة والقمع. ولمي ثمة أيضييييييا   ييييييرائذلذون يسييييييعون  لى  يجاش 

 للجميع. وهم حلفاؤنا. بذل نحو حل عاشل يكفل الحرية والمرامة 

وأعاش  يييييييتيفان تريسييييييينر  منسيييييييل األمم المتحد  المقيم في مالذزيا الول يمثل األمذي العام  في تيانا  
االفتتياحي  تيأكذيد التزام األمم المتحيد  بمسيييييييييييييياعيد  أطرا  النزاو على التىلي“ على الميأز  الحيالي والعوش   لى 

ولتذي. وألار  لى أن اللجنة عقدت ذلك المؤتمر في أو ات  مفاوضات مجدية إلنهاء االحتالل وتحقذل حل الد
توتر في الشير  األو يل  وذتر أن الحاجة تقتضيي التوصيل  لى حل  ييا يي أكثر مي أل و ت مضيى. و ال  
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 ن مو ف األمم المتحد  مي ضيييم األرض الفلسيييلذنية في الضيييفة الىربية المحتلة   ذا ما تم تنفذو هوا الضيييم   
بموج“ القانون الدولي فحس“  تل  يىلل ال اا أيضا أمام المفاوضات و ُيمثل ضربة  لي يكون قذر  انوني

 اصيييمة نفا  التوصيييل  لى حل عملي يقوم على وجوش شولتذي. و ييييكون لا أيضيييا تداويات  يييلبية في جميع  
ظمة  أنحاء المنلقة  و يييقوض بشييد  فرل السييالم. و ال  ن الوتر  السيينوية الخامسيية والسيي عذي إلنشيياء المن

في ذلك العام تشكل فرصة لدعم قيم مذثا  األمم المتحد  مي أجل النهوض ب عمال حقو  الشع“ الفلسلذني  
 قذر القاتلة للتصر .

وأترز رياض منصييييييييييور  ممثل شولة فلسييييييييييلذي والمرا “ الدائم لدولة فلسييييييييييلذي لد  األمم المتحد    
  المقترحات التي  دمها شونالد ترام“  رئيس الواليات العال ة القوية تاريخيا تذي فلسيييلذي ومالذزيا. وانتقد بشيييد

المتحد  األمريكية  والتي وصييفها بأنها ا ييتمرار لسيييا يية  ييبل أن لييهدت االعترا  بالقدس عاصييمة   ييرائذل 
ذات السياش   ونقل  فار  الواليات المتحد   لى مد نة القدس. وهوه اإلجراءات تنتهك القانون الدولي وتتعارض  

مجلس األمي. و ال  ن الدفاو عي القدس مسؤولية جماوية تقع على عاتل الجميع  منالدا اإلخو     مع  رارات
واألخوات في مالذزيا أن  هبوا إلقاثة الفلسيلذنذذي. فجميع الفلسيلذنذذي فرشا فرشا لي يقبلوا المقترحات التي مي  

   مضييييفا أن ما تحتاجا ليس  ليييأنها تقسييييم األرض الفلسيييلذنية. وذتر أن فلسيييلذي ال ت حث عي خلة جد د
خلة جد د   تل  لية لتنفذو االتفا ات القائمة و رارات األمم المتحد . وألييييار  لى ضييييرور  الوحد  الفلسييييلذنية.  
و يال  ن على فلسييييييييييييييلذي أن ترتي“ لييييييييييييييؤونهيا اليداخليية  وشعيا  لى  جراء انتخيابيات في جميع أنحياء األرض 

 ية.الفلسلذنية المحتلة  بما فذها القدس الشرق

وذتر مهياتذر تي محميد  رئيس وزراء ميالذزييا  في تلمتيا الرئيسيييييييييييييييية  أن اليدول القويية والجهيات التي  
نّصبت نفسها مدافعة عي العدالة والحرية والديمقراطية تلتزم الصمت  زاء معانا  الشع“ الفلسلذني  أو األ وأ  

لها الفلسيييييييلذنذون. وأليييييييار  لى أن   مي ذلك  هي طر  في ارتماا المظالم واألعمال الوحشيييييييية التي  تعرض
موضيييييوو المؤتمر هو  شعم جنوا لييييير    ييييييا لحقو  الشيييييع“ الفلسيييييلذنيل  و ال  نا  برز بكفاء  الر يييييالة 
الرئيسية المتعلقة بحقو  الشع“ الفلسلذني  بما  تسل ويتمالى مع ما تمثلا األمم المتحد . وفي  طار توجيا 

حققتها رابلة أمم جنوا ليييير    يييييا  حث الدول األعضيييياء في التمتل  االنت اه  لى اإلنجازات الملحومة التي
على أال تواصيييل تعاونها مع الفلسيييلذنذذي في الشيييؤون السييييا يييية واال تصييياشية فحسييي“  تل أيضيييا في السيييعي  
لتحقذل العدالة والسييييييييالم مي أجلهم. و ال  ن صييييييييوتهم الجماعي  ن ىي أن  نشيييييييير جبهة موحد  شعما لحقو   

 واك هو الىرض الرئيسي مي مؤتمر السالم.الفلسلذنذذي. ف

وفيما  تعلل بمقترحات الواليات المتحد    ال السييييذد تي محمد  نها تؤيد وتثّبت مو ف   ييييرائذل شون   
أل محيياوليية للحوار أو التفيياوض مع ممثلي الفلسييييييييييييييلذنذذي مي الضييييييييييييييفيية الىربييية أو قز . وفي هييوا المو ف  

يجاش حل لضزمة اإل يييييرائذلية الفلسيييييلذنية المسيييييتمر   خالفًا للحل القائم  ا يييييتخفا  بالجهوش الدولية الرامية  لى  
على وجوش شولتذي  وهو مو ف ال يحترم االتفيا يات وااللتزاميات التي  ييييييييييييييبل التوقيع علذهيا. وإذا ميا نفيوت هيوه  

ع  المقترحات  فسيييييييتبيل إل يييييييرائذل ضيييييييم جميع مسيييييييتوطناتها قذر القانونية التي تانت مي  بل متناثر  في جمي
أنحاء الضيفة الىربية والحوض الزراعي الوا يع لىور األرشن. ومالذزيا مصيممة على مو فها الداعم إل امة شولة 

   وعاصمتها القدس الشرقية.1967فلسلذي المستقلة مي خالل حل الدولتذي على أ اس حدوش ما  بل عام 

لفلسييييييلذنية المحتلةل  نا ه  وخالل حلقة النقاش األولى  التي تناولت موضييييييوو  الحالة في األرض ا 
المتملمون تيفيية تأثذر  عالن مقترح الواليات المتحد  على الحالة مذدانيا وعلى الجهوش الدولية الرامية  لى حل  

في المائة مي الفلسييييييييييييلذنذذي ترفم الخلة ألنها ال تر ى  لى الحد األشنى مي تو عاتهم.   94النزاو. فنسيييييييييييي ة  
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حقو هم األ ييييا ييييية  ويصيييياشر المزيد مي األراضييييي الفلسييييلذنية  ويخدم في  وتنفذوها  يييييحرم الفلسييييلذنذذي مي 
نهاية الملا  مصييييييالل   ييييييرائذل. فجوهر الخلة ليس اتفا ا تذي   ييييييرائذل والفلسييييييلذنذذي  وإنما هو اتفا  تذي  
  ييييييييييييييرائذيل والوالييات المتحيد . وهيوا شلذيل على أن الوالييات المتحيد   يد تخليت عي شورهيا تو يييييييييييييييل. قذر أن  

رتذي ذتروا أن المللوا ليس فقل فهم محتو  مقترح الواليييييات المتحييييد  المتييييألف ممييييا  ربو على  المشيييييييييييييييييا
 صفحة تل أيضًا التوصل  لى تلور  عرض مضاش مفصل. 180

وشاخل الواليات المتحد   زعزعت الخلة الوضيييييييييع الراهي الول  تيل إل يييييييييرائذل االعتماش شائمًا على  
متنافسييييييذي الديمقراطذذي على الرئا يييييية مقترح الواليات المتحد   مؤتد ي  شعم الحزبذي. فانن  يعارض جميع ال

على شعم الحل القائم على وجوش شولتذي  وهو ما  يتنسيفا الخلة فعليا. وهكوا  ف ن مسيتقبل الخلة  و ييا ية 
 .2020الواليات المتحد  بشأن  ضية فلسلذي   رتهنان تنتائج انتخابات عام 

الدولي  مي المهم الترتذز على م اشئ القانون الدولي. فعلى  ييييييييييبذل المثال   دمت وشاخل المجتمع  
لجنية القيانون اليدولي مثياال واحيدا فقل لنوو العميل اليول  ن ىي أن تمتنع عي  تييانيا اليدولأ أال وهو االعترا   

في تقرير  الر يييمي أو قذر الر يييمي بشيييروية محاولة فرض السيييياش  على   ليم عي طريل  نمار حل الشيييعوا 
المصيذر. و ييكون مي الصيع“ التوصيل  لى وصيف أكثر مالءمة لضعمال التي تقوم تها   يرائذل في الضيفة  
الىربية  وين ىي أن تسيييييييييييييتخدم الجهات النصيييييييييييييذر  للحل القائم على وجوش شولتذي هوه الحجج. وشعا متملمون  

ارات  بياعت يارهيا تمملية للعميل   خرون  لى تعزيز م ياشرات المجتمع الميدني مثيل المقياطعية و ييييييييييييييحي“ اال ييييييييييييييتثمي 
 الجماعي الول تقوم با الحكومات  والول  ن ىي أن يشمل أيضا فرض جزاءات على   رائذل.

ولييييييييييييييكليت الحيالة فيما  تعلل باألونروا محورا  خر مي محاور االهتمام في المنا شيييييييييييييية. فقد فوجات  
على اتفا  بشأن ا تمرار    2017مؤخرًا في عام  الوتالة بقرار الواليات المتحد   لع تمويلها ألن الميانذي وّ عا  

  جر  تجد د والية األونروا لمد  ثال   ييييييينوات أخر   ولمي ثمة 2019التمويل. وفي تانون األول شيسيييييييمبر 
 دعو  لى القلل مي محاوالت إلجراء تىذذرات جوهرية في الوالية في الفتر  التي تسيييييييبل التجد د التالي  في   ما

 .2022عام 

النقييياش الثيييانيييية المتعلقييية  بعميييل المجتمع الميييدنيل  عرض المتملمون مختلف الحمالت  وفي حلقييية 
المناهضيييية لالحتالل في األرض الفلسييييلذنية. ومي تذنها المقاومة الشييييعبية تدون عنف لتووية العالم بالفصييييل  

تي ترتمبها العنصييييييرل الول يعيشييييييا الفلسييييييلذنذون  وحمالت لتدري“ الفلسييييييلذنذذي على تيفية توثذل الجرائم ال
القوات اإل يرائذلية ونشيرها على و يائل اإلعالم لمواجهة الجنوش والمسيتوطنذي الو ي  نمرون قيامهم بانتهاكات   
ومشيييييياريع الحفاا على بسيييييياتذي الزيتون. ويتللع ممثلو المنظمات قذر الحكومية الفلسييييييلذنية  لى االتصييييييال 

 المستمر مع نظرائهم في جنوا لر    يا.

ون الفلسييييييلذنذون المجتمع الدولي  لى المسيييييياعد  على وضييييييع حد لإلفالت مي العقاا وشعا المتملم 
اإل رائذلي  وتلبذل القانون الدولي والعدالة  وإعمال حقهم في تقرير المصذر  والمجاهر  ترفم خلة ترام“.  

ون حقو ا أ ل  و ال أحد المتملمذي  نهم ال يللبون حقو ا أكثر مي قذرهم مي حقو  اإلنسيييييييييييان  ولمنهم ال يقبل
 مي قذرهم.

ولييييييياطرت متملمة أخر  تجربتها في تقديم الدعم اإلنسييييييياني للشيييييييع“ الفلسيييييييلذني على مد  العقوش   
األربعة الماضييييية  تدءًا مي العمل مع جمعية الهالل األحمر الفلسييييلذني تجّراحة عظام تسيييياعد الفلسييييلذنذذي  

 في لبنان على تنظيم اإلقاثة الموجهة  لى  لاو قز .
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المتملمون بأن االنقسيييييامات تذي الفصيييييائل الفلسيييييلذنية  وعزلة  لاو قز  عي الضيييييفة الىربية   وأ ر 
يجعالن مي األصيييييييع“ على منظمات المجتمع المدني تعباة الموارش. وألييييييياروا  لى أن   يييييييرائذل تسيييييييتفذد مي  

في جنوا لييييير    االحتالل  في حذي يعاني اال تصييييياش الفلسيييييلذني منا. وفيما  تعلل بالخيارات المتاحة للدعم
  ييييييا  لاي تان مي الصيييييع“ على منظمات المجتمع المدني المالذزية أن تأتي وتقدم المسييييياعد  للفلسيييييلذنذذي  
بسيييييييب“ القذوش المفروضييييييية في مل االحتالل  ف ن ب مكانها أن تسييييييياعد على تثقيس الجمهور في تلدانها وفي  

 المنلقة بشأن  ضية فلسلذي.

تزت على موضيييوو  الدعم اإل ليمي لحقو  الفلسيييلذنذذيل  فقد حدشت أما حلقة النقاش الثالثة التي ر  
ب يجاز الميفية التي شعمت تها حكومات المنلقة القضيييية الفلسيييلذنية عموما. فعلى مسيييتو  المجتمع المدني   
م   ثمة شعم صيييييييريل في بعم البلدان  وشعم ضيييييييمني  على األ ل  في تلدان أخر . ومنو تلوي الدعم الول ُ دّل

لفلسييييلذني في جنوا المر  األرضييييية ذروتا في السييييتذنات والسيييي عذنات  عززت   ييييرائذل نفوذها مي  للشييييع“ ا
 خالل ارت اطها بازشهار النظام الرأ مالي  في حذي انخفم شعم جنوا لر    يا للفلسلذنذذي.

ت  وتدافع منظمات محلية  مثل مؤ يسية تذرشانا للسيالم العالمي  عي القضيية الفلسيلذنية بعقد منتديا 
بما في ذلك ترتذ“  نوات الصر  الصحي وتحلية المياه وإنشاء  -وا يتخدام و ائل اإلعالم  وشعم المشاريع 

في األرض الفلسيييييلذنية المحتلة. و امت المؤ يييييسييييية تبناء رياض أطفال    -مختبرات حا يييييوبية في الجامعات 
 مسذر  العوش  المبر  في قز .ولرعت في   امة مرتز لتأهذل الفلسلذنذذي الو ي أصذبوا خالل احتجاجات 

الواكر ل  ويمكي أن  تخو المجتمع المدني م اشرات عد د   منها تداتذر لمواجهة  عي   رائذل  لى  محو  
وتولك    - أل تدمذر الواكر  الفرشية والجماوية في محاولة لنسييييف الحضييييار  والهوية الفلسييييلذنذتذي   - الفلسييييلذنية 

ي طريل  نشيييييييياء محاكم  األمر الول  د يكون حافزًا للمحكمة الجنائية التصييييييييدل إلفالت   ييييييييرائذل مي العقاا ع 
الدولية لمي تتخو اإلجراءات الالزمة. ويمكي أن تؤشل الجهوش الجماوية  لى نتائج مؤثر  مي أجل التوصيييييييل  لى  
حيل  ييييييييييييييلمي للنزاو اإل ييييييييييييييرائذلي الفلسييييييييييييييلذني. وحياّد متملمون بيأن هنياك المثذر مميا يمكي تعلميا مي النظراء  

 األوروبذذي  بما في ذلك بشأن حرتة مقاطعة   رائذل و ح“ اال تثمارات منها وفرض جزاءات علذها. 

وتشيييييييارك مجموعات أخر   مثل لييييييي كة أ يييييييتراليا للدفاو عي فلسيييييييلذي  في تناء القدرات وتشيييييييكذل   
ل المشييييييياكل على نحو أفضيييييييل. وبد أت تحالفات وطنية وإ ليمية  مما يسييييييياعد على  يجاش رؤ  جد د  ويوضيييييييّ

المنظمة العمل مع الشيييييي اا الفلسييييييلذنذذي في أ ييييييتراليا ونذوزيلندا  حذث نظمت حلقات شرا ييييييية ليييييي كية فرشية 
ومعسييييكرات تدري“  ونظمت أيضييييا زيار  للبرلمانذذي األ ييييترالذذي  لى فلسييييلذي. وتدارس المشييييارتون في حلقة  

 في السيا ات الحكومية بشأن فلسلذي.  النقاش التداتذر التي يمكي لمنظمات المجتمع المدني اتخاذها للتأثذر 

وفي الجلسيييييييية الختامية   ال رياض منصييييييييور )فلسييييييييلذي(  ن شولة فلسييييييييلذي تتللع  لى المزيد مي   
الت اشالت الرفيعة المسيييييييتو  لوجهات النظر مع مالذزيا. وحث الدول على تحمل المسيييييييؤولية إلبلال مقترحات  

. 1967دولي إلنهاء االحتالل  على أ ييييييييييياس حدوش ما  بل عام الواليات المتحد  الحالية وشعم توافل انراء ال
وتمييا  ييال األمذي العييام شائمييا  ال توجييد خليية احتييياطييية فيمييا  تعلل بحييل الييدولتذي. فتنفذييو الخليية العييالمييية  

 مسؤولية جماوية تقع على عاتل الجميع  الفلسلذنذذي وقذرهم. هو

ا  السييييييييييييييذييد  نظذر  عثمييان  عي أملهييا في أن يجييد وأعربيت نيائ يية األمذي العييام لوزار  خيارجييية ميالذزييي  
المجتمع الدولي حاًل شائمًا يقوم على وجوش شولتذي ويتيل للجانبذي العيه جن ًا  لى جن“ في  ييييييييييييالم. وذترت  
أنها ترح“ بقائمة الشيييييييييرتات التي تتعامل مع المسيييييييييتوطنات والتي نشيييييييييرتها مفوضيييييييييية األمم المتحد  لحقو   
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ن على أن تلقي نظر  فاحصيييييييييية على هوه القائمة. فالمسييييييييييتوطنات قذر  انونية اإلنسييييييييييان  وحثت جميع البلدا
بموجي“ القيانون اليدولي. والمحكمية الجنيائيية اليدوليية مسييييييييييييييتعيد  لفتل تحقذل في جرائم الحرا المزعومية التي 

اضييذهم  ارتمبتها   ييرائذل. والمجتمع الدولي ال يسييعا أن يقف مكتو  األ دل  وهو  ر  الفلسييلذنذذي ُيقتألون وأر 
ر  فيج“ عليا العمل على حشييد جهوشه لمفالة أن تظل  ضييية فلسييلذي مدرجة على رأس جدول أعمال   ُتصيياشأ

 األمم المتحد .

ر لييع ة حقو  الفلسييلذنذذي في  مالحظةأ  راش تهوا الموجز تقديم صييور  عامة عي مداوالت المؤتمر. و ييُتصييدل
 تي جر  تناولها خالل جلسات التحاور.الو ت المنا “ تقريرا مفصال يشمل المسائل المحدش  ال

 


