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حياة الفلسمممطينيين في   -الضمممم عمليًا  ”انعقد المؤتمر الدولي المعني بقضييييلق القدحت تعا  ييييع ر   
بممي رةييييييييييييييق ت بتقنليق اتتايييييييييييييي ت اعليترونيت تعيا رني ليق ال  نيق المعنليق 2020تموز/لوللي   28ت في “القمدس

 ال عب الف ةطلني لعقوق  غلر الق ب ق ل تارفت و  رك في تنظلم  منظمق التع ون اعةالمي.

(. وُنق ا WebExو يييييي ريا الدوت افنضيييييي ل في العدا الن  دا  ةيييييي نتلن ن   موق  ولبليح   
التواايييييييييت  فع لل ا المؤتمر ب لبا المب  ييييييييير ن   ت فزلون افم  المتعدا وقنواا افم  المتعدا ن   وةييييييييي  ت

م يي  د ن   قن ا افم  المتعدا ن    ييبيق اعنترنا وفلةييبوك   11 000ات تم نيت علا ت بع  م  م مون   
 وتولتر ولوتلوب. وُأتلح ل م   دلن إمي نلق إبدال التع لق ا وطرح افة  ق.

نم ت يوب  لدى وتولا إدارَا  نا العدا الةيييييفلرُا ين  ةيييييل فل  رودرل لزت ن  بق ر لح ال  نق والق  مق ب  
افم  المتعدا. وا يييتمت المؤتمر ن     ةيييق افتت علق أدل  فلح  بمالعظ ا الةيييلد ا لد الال ر ت افملن الع   
المةي ند لمم  المتعدا ل يؤون ال يرأل افوةيط ويةيل  والمعلط الح دإ في إدارا ال يؤون الةيل ةيلق وبن ل الةيال  

دارا نم ل ا الةيييييييييييال ل والةيييييييييييفلر ن ي قوط ليت  مدلر إدارا  يييييييييييؤون ف ةيييييييييييطلن والقدح في منظمق التع ون وا 
 اعةالميل والةفلر رل ض مناورت المراقب الدا   لدولق ف ةطلن لدى افم  المتعدا.

وبعد اتفتت حت تن وت الي مق ثالثق ابرال فيييييييييييييييي لقوا الضييول ن   التدابلر والةييل ةيي ا اعةييرا ل لق التي  
ح. ف لةيييلدا مح  نبد اات الب عثق الق نونلق في معحد الق  را لدراةييي ا تعيِّر ن   الف ةيييطلنللن عل تح  في القد

عقوأل اعنةييييييييي ن  القدح(ت والةيييييييييلدا ع  لا نفرانت مدلرا م يييييييييروا مراقبق اتةيييييييييتلط ن في منظمق الةيييييييييال  
 القدح(ت والةيييلد أةييي مق ا لتت أةيييت ن ت رلي مةييي ند في   معق ةيييلرايلوز  الوتل ا المتعدا افمرليلق(ت  اآلن
فقوا  ملع  ن   أن إةيييييييييرا لت تم رح التر لب ن   الف ةيييييييييطلنللن في القدح لومل  نن طرلأل ا أل بل ق من ات 

القحر ب ةيتادا  ترةي نق من الةيل ةي ا والمم رةي ا غلر الق نونلق التي تؤثر في عل ا الةيي ن الف ةيطلنللن في 
 المدلنق المعت ق من  مل   وانبح .
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نيي ميي  من  50افبعيي د العر ييق ل عيي لييق في المييدلنييق بعييد أيثر من وو يي  المؤتمر اتنتبيي ى إل  مات ف  
اتعتالت اعةيييرا ل ي وم  لرتبط ب  من ةيييل ةييي ا وتدابلر. ون ق  الابرال المتي مون وم ييي ريون يارون يلف 
أن ترةيييلي إةيييرا لت لاطط الضييي  في بقلق الضيييفق ال ربلق المعت ق من  ييي ن  أن لعرض ل اطر مريزلق مةييي لق 

   من مةيييي  ت الوضيييي  النح  ي في النزاا اعةييييرا ل ي الف ةييييطلني الن  ل ب ع   ب يييييت ن دت القدح ب نتب ر 
 ن   أة ح الق نون الدولي وقراراا افم  المتعدا ناا الا ق.

و يييييدد المتعدثون ن   أن اعفالا من العق ب طل ق نقود ن   تدابلر الضييييي  وأن يييييطق اتةيييييتلط ن  
 لت القدرا ن   اةييت الت التق نح الدولي و يي ت م  ح افمن الت ب  أدى إل  الوضيي  الرا ن الن  لعطي إةييرا

لمم  المتعدا ن   و   الااييييييوب. وط بوا من الم تم  الدولي أن ُلتب  بل ن ا إدانق الةييييييل ةيييييي ا والتدابلر  
ا ن اعةيييرا ل لق الف قدا ل  يييرنلق بمو ب الق نون الدولي والتي تنتحك قراراا ال معلق الع مق وم  ح افمنت ب ت 

إ رالاا م موةييييييقت بم  في نلك فرض ال زالاا ن   إةييييييرا لتت الةيييييي طق الق  مق ب تعتالت. وقلت ألضيييييي  إن 
ن ن   افم  المتعدا والدوت   “ل فاييت العنايير ”إةييرا لت قد أق ما نظ م    في افرض الف ةييطلنلق المعت قت وا 

 ت ربق  نوب أفرلقل . افنض ل فلح  أن تطبأل ن   الع لق الف ةطلنلق الدروح المةتف دا من

ويرر الم يييييي ريون الت يلد ن   أن مةيييييي لق القدح من مةيييييي  ت الوضيييييي  النح  ي التي ت لمين تقرلر   
ماييييلر   إت من االت المف وضيييي ا بلن الطرفلن. وانتُبر أن إدا ت ت للراا ن   التريلبق الدلم رافلق ل قدح 

فم  المتعدا. وقد نفنا إةييييييييرا لت ضييييييييم  بعي  الواق  ون   ط بعح  ومريز   انتح ك ل ق نون الدولي ولقراراا ا
تعا قن ا التدابلر اعدارلق أثن ل اتعتالتل وي ن الضيي  اعةييرا ل ي بء رالاا  1967ل قدح ال ييرقلق منن ن   

بمث بق مقدمق لم  تاطط  لبقلق الضييييفق ال ربلق المعت ق. وتحدف الةييييل ةيييي ا التي تُنفن  1980ق نونلق منن ن   
يم  في الضييفق ال ربلقت إل   عت عل ا الف ةييطلنللن ت تط أل ليي ل  دروات ومن ث  لتقوى الو ود في القدحت  

والةيييلطرا اعةيييرا ل ل ن. والحدف من م يييروا اتةيييتلط ن اعةيييرا ل ي في القدح ال يييرقلق  و قط  الف ةيييطلنللن 
ولعوت دون أن تاييبح  نن الضييفق ال ربلق وقط  الايي ق فلم  بلنح ت افمر الن  ةييلقضييي ن   وعدا افرض 

 القدح ن امق لدولق ف ةطلنلق.

في اتفتت ح نبنا ت رلالق نن ال  نق والوتلق المنوطق بح ت و ييددا ن   السممفيرة رودريزيز  وأنطا   
أن العدا المتع أل بمةيي لق القدح  و اةييتمرار لعمت ال  نق لع ييد الت للد والتضيي من دف ن  نن عقوأل ال ييعب 

تاييييرفت بم  في نلك العأل في تقرلر الماييييلر واتةييييتقالتت تم ييييل  م  الوتلق التي الف ةييييطلني غلر الق ب ق ل 
 قررتح  ال معلق الع مق.

نن الق أل الب لغ إزال تطوراا الع لق في إةيييييرا لت وف ةيييييطلن. وأيد أن ضييييي  السممميد الريار   وأنرب  
دا نند ضييييييي  القدح افراضيييييييي الف ةيييييييطلنلق في الضيييييييفق ال ربلق من  ييييييي ن  أن لنتحك الق نون الدوليت يم  ع

. ومن  يييييي ن الضيييييي  (1980  478و   476ال ييييييرقلقت ويم    ل في قرار  م  ح افمن الت ب  لمم  المتعدا 
ألضيي  أن تيون ل  يث ر اطلرا ن   عت الدولتلنت فن  ةييلضييعف من إمي نلق إ رال مف وضيي ا  دلدا. وعا 

الف ةييييييييطلنيت وط ب من الزنم ل   الةييييييييلد الال ر  الم تم  الدولي ن   مواايييييييي ق دنم  ومةيييييييي ندت  ل  ييييييييعب
اعةيييييييييييرا ل للن والف ةيييييييييييطلنللن اتلتزا  ب ةيييييييييييت ن ف عوار   دف. ودن  العيومق اعةيييييييييييرا ل لق إل  التا ي نن 
ماطط ا الضييييي  ورعب برغبق القل دا الف ةيييييطلنلق المع نق في العودا إل  ط ولق المف وضييييي ا. ودني الزمالل 

 يرأل افوةيط إل  إل  د إط ر مقبوت ل طرفلن ل عودا إل  التب عا افنضي ل في الم مونق الرب نلق المعنلق ب ل
فلم  بلنحم  وم  دوت المنطقق. وأيد الةييلد الال ر  من  دلد دن  افم  المتعدا المةييتمر لعت ةيي مي لقضييلق 

 ف ةطلنت بم  في نلك قضلق القدحت اةتن دا  إل  قراراا افم  المتعدا والق نون الدولي واتتف ق ا الة بقق.
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نقت تعل ا افملن الع   لمنظمق التع ون اعةييييييييييالميت وأنرب نن تقدلر منظمت  السممممممفير قوطالي   
العملأل ل  يييييييييرايق المثمرا م  افم  المتعدا وال  نق. وأ ييييييييي ر إل  أن المؤتمر ُلعقد في منعطف ب لغ الاطورات 

والق نونلق والةيييل ةيييلقت ولمثت انتح ي  اييي را  وأيد أن الضييي  لتع رض م  عقوأل ال يييعب الف ةيييطلني الت رلالق 
ل ق نون الدولي وملث أل افم  المتعدا وقراراا افم  المتعدا ناا الاييييييي ق. واتنتح ي ا اعةيييييييرا ل لق المةيييييييتمرا 
تعدٍّ اطلر عرادا الم تم  الدوليت وااتب ر لمدى ماداقلق ال ح ا الف ن ق الدوللق الر لةلق ولمدى مةؤوللتح   

وقييد انتمييدا منظمييق التعيي ون اعةييييييييييييييالمي في ا تميي ا نقييدتيي   إليترونليي ( في عزلران/لونليي  ن    ونزلمتحيي .
مةيييييييتوى وزرال الا ر لق قرارا ترفض فل  اطط الضييييييي  اعةيييييييرا ل لق غلر الق نونلق وتدنو م  ح افمن الت ب  

قف أنم لح  غلر الق نونلق  لمم  المتعدا إل  الوف ل بمةيييييؤولل ت  واتا ن التدابلر الالزمق لعمت إةيييييرا لت ن   و 
 في افرض الف ةطلنلق المعت قت بم  فلح  القدح ال رقلق.

وعيا الةييييييييييييييفلر قوطي لي  مل  افطراف ن   اتمتني ا نن اتنتراف بي   تيدابلر تحيدف إل  ت للر   
الوضييييي  الدلم رافي والةيييييل ةيييييي والق نوني والت رلاي ل قدحت ون   موااييييي ق تقدل  الدن  الم لي ل مؤةيييييةييييي ا 

ف ةيييطلنلق في القدح ال يييرقلق. ودن  ينلك إل  وضييي  يلل ا ق نونلق تيفت مةييي للق إةيييرا لتت وتوفلر العم لق ال
الدوللق ل  يييعب الف ةيييطلنيت يم  دن  الم مونق الرب نلق المعنلق ب ل يييرأل افوةيييط إل  إطالأل نم لق ةيييل ةيييلق 

  د عت  ييييييييييييي مت ون دت ودا   ناا مايييييييييييييداقلق ومعددا زمنل   وتعا رن لق متعددا افطرافت ةيييييييييييييعل   إل  إل 
 ف ةطلن. لقضلق

قد  ةييييردا زمنل  لالنتح ي ا اعةييييرا ل لق في القدح منن أربعلن ا القرن الع ييييرلن.  السمممفير منصمممور   
وأبرز أن إةيييييرا لت تنتحك اللو  عقوأل الف ةيييييطلنللن في القدح من االت ندد من الةيييييل ةييييي ا والتدابلرت منح  

الممت ي ا الف ةييييطلنلقت و د  من زت الف ةييييطلنللنت وت ييييرلد الةييييي ن بن ل المةييييتوطن ات ومايييي درا افراضييييي و 
ل  ل تا رلح إق متح  وبط ق ا  ولتح .  الف ةطلنللن وا 

وأ ييييييييي ر إل  أن انعدا  المةييييييييي للق ةيييييييييمح عةيييييييييرا لت ب نتح ك الق نون الدولي دون تبع ا ن   مدى  
م  ح افمن التي اتُّانا بمو ب الةيييبعلن ةييينق الم ضيييلق. وأنرب المتي   نن أةيييف  من يون معظ  قراراا  

الفاييييت الةيييي ب  تتاييييت بنزان ا في ال ييييرأل افوةييييطت ب ةييييتثن ل النزاا اعةييييرا ل ي الف ةييييطلني. وقد تف ق   نا 
اعفالا من العق ب بةيييبب دن  اعدارا افمرليلق الع للق عةيييرا لتت علا انترفا ب لقدح ن ايييمق عةيييرا لت 

أنم ت الضييييييييييييي ت لنب ي اتا ن تدابلر ق نونلق عنح ل اتعتالت. ورعب ث  نق ا ةيييييييييييييف رتح  إل  المدلنق. ولوقف  
بم  في نلك اعدانق التي أنرب ننح    -الةيييفلر منايييور بءدانق الم تم  الدولي لماطط ا الضييي  اعةيييرا ل لق 

اتتع د اففرلقي واتتع د افوروبي و  معق الدوت العربلق وعريق ند  اتنعل ز ومنظمق التع ون اعةييييييييييييييالمي 
ولين ل ز  اتاي ن اطواا إضييييييييييييييي فليق ل عفي ظ ن   إميي نليق عيت اليدولتلن وفأل عيدود مي  قبيت  -وافم  المتعيدا 

نح ل اتعتالت اعةييييييييرا ل يت وتعقلأل التط ع ا الوطنلق ل  ييييييييعب الف ةييييييييطلني وعق  غلر الق بت 1967 ن   ت وا 
 ل تارف في تقرلر المالر.

ال  رلق في إط ر اةيييييتعم ر  لعمت ن   ت يييييتلا أدر ا المم رةييييي ا اعةيييييرا ل لق   السمممميدة عبد اه 
الف ةيييييييييطلنللن ونزلح  وطمح  ولتح  وت رلاح  ول تح  وثق فتح ت م  القل   في الوقا نفةييييييييي  بت يييييييييدلد الان أل 

عل تح  الةيييييل ةيييييلق واتقتاييييي دلق وات تم نلق. وبحدف إل  د تريلبق ةيييييي نلق في القدح لمثت فلح  اللحود  ن  
في الم  قت ث  العف ظ ن    نى التريلبقت أعيما إةرا لت ةلطرتح    30الف ةطلنلون في الم  ق بلنم  لمثت   70

ن   المدلنق من االت ترةييييييي نق من الةيييييييل ةييييييي ا والتدابلر الف قدا ل  يييييييرنلق. فقد زادا من ندد المةيييييييتوطنلن 



4/6 

 20-10892 (A) 

 

ن   غ لبلق الح    “اعق مق الدا مق”اعةيييييرا ل للن اللحود النلن لعم ون ال نةيييييلق الي م ق بلنم  فرضيييييا وضييييي  
 الف ةطلنللن في القدحت افمر الن  ل ع ح  نم ل  من ندلمي ال نةلق. 

وأيدا الةيلدا نبد اا أن إةيرا لت تنتحن نةيق  من التاولف والعق ب ال م ني ضيد الف ةيطلنللن في  
 زت القدحت علا لع ني الف ةيييييييييييييطلنلون مم  تقو  ب  القواا اعةيييييييييييييرا ل لق ب ةيييييييييييييتمرار من نم ل ا اقتع   ل من 

ل  ل عقح  في اعق مق. وتةييتاد  القواا اعةييرا ل لق القوا المفرطق  وافعل لت ومن  د  ل من زت وطرد ةييي نح  وا 
ب ييييييييييييييييت دا   تنتقي ت وقتيت الف ةييييييييييييييطلنللنت يمي  أنحي  أقي ميا نظي مي  ل مراقبيق اليدا ميق بتريليب يي ملراا وأ حزا 

ا لت نق ط تفتل  نةيييرلق نزلا بح  القدح نن اةييت ييع ر ومليروفون ا في  مل  أنع ل المدلنق. وأق ما إةيير 
الضيفق ال ربلق وغزات يم  نزلا عت  بلن افعل ل الف ةيطلنلق داات المدلنق. وتن ير إةيرا لت اط ب  من   نب 
واعد لايييب في ماييي عق اعةيييرا ل للن اللحود. ون   النقلض مم  ُلن يييرت تتعرض المرايز الثق فلق الف ةيييطلنلق 

تُفرض قلود ن   مم رةييييق الف ةييييطلنللن ل ييييع  ر   الدلنلق. وب لنظر إل   نى الظروفت  لالنتدالاات ويثلرا م 
أدا نزلق اتقتايييييييييييي د الف ةييييييييييييطلني إل  ارتف ا معدتا الفقر والبط لق. وأيدا الةييييييييييييلدا نبد اا أن تق نح 

من أ ت  ن   الف ةيييطلنللن  “التطحلر العرقي”الم تم  الدولي  ييي   مع وتا إةيييرا لت الةييي نلق إل  مم رةيييق  
ن ايييييييييييمق لح . ولتعلن ن   الم تم  الدولي أن لتان إ رالاا   “اتةيييييييييييتعم ر الي مت والقدح الموعدا”تعقلأل 

م موةييق لردا إةييرا لت نن القل   ب لمزلد من أنم ت الضيي  في الضييفق ال ربلق ونيح مةيي ر الضيي  ال  ر  في 
 القدح.

في القدح ال يرقلقت ف وضيعا أن ضي    ريزا في ي متح  ن   المم رةي ا اعةيرا ل لقالسميدة عفران   
المزلد من افراضيييييي الف ةيييييطلنلق المعت ق لمين أن لت  بقرار بةيييييلط لتانى م  ح الوزرال اعةيييييرا ل ي لتطبلأل 
القوانلن اعةيييييييييرا ل لق ن   المن طأل التي لت  ضيييييييييمح . ونرضيييييييييا ارا ط تبلن التريلبق الدلم رافلق ل قدح قبت 

را لت تنفن ماطط  لرمي إل  نزت افعل ل الف ةييييطلنلق في المدلنق نن وبعدىت وبلنا يلف أن إةيييي  1967 ن  
الضيفق ال ربلق من االت ندا إ رالاا منح  ماي درا افراضييت وبن ل المةيتوطن ا داات المن طأل الف ةيطلنلق 
عن ي ل أعل ل مات طق ومن ث  إضيع ف عت الدولتلنت ومن االت بن ل منت ع ا ةيل علق عوت المدلنق القدلمق 

 عزلز روابط المواطنلن اعةرا ل للن بحنى المن طأل ب لناات ووض  الم ك الع   تعا الةلطرا اعةرا ل لق.لت 

وق لا الةيييلدا نفران إن إةيييرا لتت و ي تفعت نلكت أةييي لا اةيييتادا  ق نون أمالك ال   بلن والقوانلن   
نون أمالك ال   بلن في القدح ال ييييييييييييييرقلق اعدارلق والنظ   الق نونيت في انتح ك ل ق نون الدولي. وقد ت  تنفلن ق 

نا م  مضييا  “غ  بلن”عنالن الف ةييطلنللن   1967بعد ن    وتةيي ل  أماليح  إل  المةييتوطنلن اعةييرا ل للن. وا 
العيومق اعةييييرا ل لق الع للق في الضيييي ت فءن  ن ك اطرا من أن لنطبأل افمر نفةيييي  ن   مةيييي ع ا  يييي ةييييعق 

المعت ق. ومن افدواا افارى التي اةيتادمتح  إةيرا لت ق نون ال يؤون  أارى من افراضيي في الضيفق ال ربلق
ت والن  نب ن   أن الممت ي ا في القدح ال ييييييييييييرقلق التي 1980الق نونلق واعدارلقت الن  اييييييييييييدر بعد ن   

لمين اةيييييييتع دتح  من ةيييييييي نح  الف ةيييييييطلنللن الع لللن. وي ن  نا  1948ي نا مم ويق لم ليلن لحود قبت ن   
 ل  ورال معظ  ع تا اعاالل في بطن الحوى وة وان وال لي  راح.الت ر 

افرض الف ةييطلنلق في غزا والضييفق  1967ق ت إن العيومق اعةييرا ل لق تعتبر منن ن     السميد رلي  
ت وظ ا ث بتق في إايرار   ن   أن القدح ةيتظت ن ايمق “أرضي  معت ق”وللح  “متن زن  ن لح ”ال ربلق أرضي   
مب  يييييييرات بدأا   1967. ففي أنق ب عرب ن   1967دات ودون العودا إل  عدود م  قبت ن   إةيييييييرا لت الموع

أقاييييييي  المةييييييي ع ا من افراضيييييييي ب قت ندد من الةيييييييي ن ”إةيييييييرا لت في تنفلن ةيييييييل ةييييييي ا تحدف إل  ت ملن 
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با . ون   مدى نقودت تمينا إةييييرا لت من القل   بنلك دون أ  تبع ا فن الوتل ا المتعدا دأ“الف ةييييطلنللن
 ن   عم لتح  من اتنتق داا الدوللقت بم  في نلك في افم  المتعدا.

وفي ع لق القدح ال ييييرقلقت أيد الةييييلد ا لت أن إةييييرا لت ادنا في البدالق أن توةييييل  نط أل تطبلأل  
قوانلنح ت بعد العرب مب  ييييرات ي ن إ رال إدارل  معضيييي . وم  ي ن نلك في الواق  إت مقدمق لم  تبع  من ضيييي  

الاا ق نونلقت علا ي ن بمث بق نمونج لماطط ا إةييييرا لت في بقلق الضييييفق ال ربلق المعت قش فقد أن يييي ا بء ر 
دارل  ليرح التمللز الفع ي ضييييييد الف ةييييييطلنللن لعم ح  ن   الح را. وأاييييييبح  إةييييييرا لت ونفنا نظ م  ق نونل  وا 

ل ف ةييييطلنللن   نب  ر لةييييل  من الضيييي  المي ييييوف والمتمدد الن  تم رةيييي  إةييييرا لت في القدح  “الترعلت الناتي”
ال يييييييييرقلق وأ زال أارى من الضيييييييييفق ال ربلق المعت ق. وقد ن عا إةيييييييييرا لت في إل  د عق  أل ن   افرض م  

قدح ن ايييييييييييمق اتعتف ظ بدن  الوتل ا المتعدا. وُتوج  نا الدن  في أعدا تطور ب نتراف الر لح ترامب ب ل
عةرا لتت و و القرار الن  أن ن المر ح الر  ةي نن العزب الدلمقراطي أن  لن لترا   نن  إنا م  ت  انتا ب  

 .2020في ت رلن الث ني/نوفمبر 

ندونلةيييييييل  ولبن ن والةييييييين  ت و نوب أفرلقل  جلسممممة األسممممئلة واألجوبةواالت    ت أيد ممث و ماييييييير وا 
ضلق ف ةطلن ن   أة ح الق نون الدولي وقراراا افم  المتعدا ناا الا قت وتونح التزا  ب دانح  بدن  عت ق

فضيييال نن مع رضيييتح  ال يييدلدا ل تدابلر افع دلق ال  نبت وت ةيييلم  ةيييل ةيييق الضييي . وأ ييي ر بعض الم ييي ريلن 
 ألض   إل  مب درا الةال  العربلق.

والمنظم ا الدوللق والم تم     وريزا المن ق ق التي ت ا نلك ن   الال راا المت عق ل دوت افنض ل 
ل  د  المدني لعيح اتت    ا الع للقت ومن  قل   إةيرا لت في المةيتقبت بضي  افراضيي الف ةيطلنلق المعت قت وا 

 ةبت ل اروج من الع لق الرا نق نعو عت ة مي ون دت لقضلق ف ةطلن.

مرا من الةيييييييي ط ا وقلت إن منظم ا الم تم  المدني وأن ييييييييطتح  ت تزات تتعرض تنتدالاا مةييييييييت  
اعةيرا ل لقت وتوا   قلودا  يدلدا تحدف إل  العد من أن يطتح ت وت ةيلم  في القدح ال يرقلق. ومن مظ  ر نلك 
التدابلر المضي دا التي اتانتح  إةيرا لت ضيد الف ةيطلنللن في المدلنق بلنم  ي نوا لع ولون تنظل  مب دراا أ  لق 

في ظييت نييد  اتايي ن ةيييييييييييييي طيي ا اتعتالت التييدابلر  19-وفييدل ييدن  في افليي   افول  من تف ييييييييييييييي  يي  عييق ي
 المن ةبق. الاعلق

و يييييييييدد المتي مون ن   أن اتا ن موقف واضيييييييييح وع ز  من إةيييييييييرا لت ل ب أن ليون  زلا من أ   
ن ل  تو د ع لل  ايييل ق وضييي عق لم  لنب ي القل   ب . ف ل حر بمن  ضيييق  ايييل ق تُتب  إزال  نا الوضييي  عت  وا 

من مم رةييي ا وأنم ت ضييي  غلر م يييرونق للح من مع داا الةييي ملق في  ييييل. فقد ق ما  م  تقو  ب  إةيييرا لت
منظمق إةيييرا ل لق  لحودلق( لعقوأل اعنةييي ن  لل  دلن( بتع لت الةيييل ةييي ا اعةيييرا ل لق في افرض الف ةيييطلنلق 

تعلن . وم  ل “الفايت العناير ”وا ايا إل  أن ت ك الةيل ةي ا لنطبأل ن لح  تعرلف  1967المعت ق منن ن   
اآلن  و أن تتع   افم  المتعدا وأنضييييييييييي ؤ   بنفح ال ييييييييييي  نق التي تع ا بح  في ع لق  نوب أفرلقل ت وأن 

ت وأن تقو  بتفعلت ترةييييييييي نق ال زالاا “فايييييييييت نناييييييييير ”تع ن أن الع لق في إةيييييييييرا لت وف ةيييييييييطلن  ي ع لق  
 لدلح . ال   زا

التي أفضيييا إل  الع لق الرا نقت   وفي ظت ند  مةييي للق إةيييرا لتت  ييي نا ثق فق اعفالا من العق ب 
افمر الن  ةيييييمح بت نر اتعتالت واةيييييتمرار عرم ن ال يييييعب الف ةيييييطلني من عقوق . ولت  وز  نا الوضييييي ت 
لنب ي تفي د  ال  ول إل  نفح افةيييييييييييييي لليب القيدلميق التي ل  ُت يد نفعي . في لم مونيق الربي نليق المعنليق بي ل ييييييييييييييرأل 



6/6 

 20-10892 (A) 

 

تدى يار ل مط لبق بتن زتا ف ةطلنلق م  الةم ح في الوقا نفة  افوةطت ن   ةبلت المث تت ل  تعد ةوى من 
 عةرا لت بمواا ق إل  د عق  أل ن   أرض الواق .

و ييددا تع لق ا أارى ن   أن الدوت افنضيي ل التي تف ار بدن  عقوأل اعنةيي ن والمع للر الدوللق  
بمي  في نليك من االت معيميق العيدت لنب ي لحي  أن تطبأل القي نون اليدولي والقي نون اليدولي لعقوأل اعنةيييييييييييييي نت 

اليدولليق والمعيميق ال ني  ليق اليدولليقت وأن تعمي نزا يق  ي تلن المؤةييييييييييييييةييييييييييييييتلن اليدوللتلن لمي  لتع أل افمر بعي ليق 
ف ةيطلن. وب عضي فق إل  المعيمق ال ن  لق الدوللقت لمين ل دوت افنضي ل ألضي   أن تعمت ن   إنف ن المةي للق 

فبدون  - “التبع ا” لق الع لملق. والي مق المفت ح في ضييييييييم ن المةيييييييي للق  ي نن طرلأل يلل ا الوتلق القضيييييييي 
 ترتلب تبع ا ةتظت إةرا لت تتم دى في ارتي ب انتح ي تح .

 ااتتما ن  بق ر لح ال  نق فع لل ا العدا. 
 

* * * 
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