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 منتدى األمم المتحدة المعني بقضية فلسطين
 “ الدعم البرلماني الدولي لقضية فلسطين”
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 موجز أعده الرئيس 

 
ف    “الدعم البرلماني الدولي لقضيية فلسيطين”ُعِقد منتدى األمم المتحدة االفتراضي  ول  ملضيل   

بلة للتصيير   ، تحت رعاية اللجنة المعنية بممارسيية البييعف اليليييحقن  لحقل ا ققر القا2021أيار/مايل  18
وترأس هذا المنتدى سييعا ة الييييقر نيييغ  يا س، رلين اللجنة والممائ الدالم لليييناا  لدى األمم المتحدة، وأ ار   

 اليقد بقدرو روك ،  الف رلين الجمعية البرلما ية للبحر األبيض المتلسط والعضل ف  برلمان البرتاا  

ت أ لى بها سييييييعا ة الييييييييقر نيييييييغ  يا س،  تضييييييمنت م و ا  -وتألف المنتدى من جلييييييية افتتاوية   
ومعال  اللزير رياض منصيييلر، المرا ف الدالم لدولة فلييييحقن، والييييقدة روزمار،  ييارلل، وكقلة األمقن العا  

وفريق   قاش  وتألف اليريق األو ،   -إل ارة البيييييلون الييييييياسيييييية وانا  اليييييي   باألما ة العامة ل مم المتحدة 
(، والمييييييتلانات اإلسيييييرالقليةى  علات  لى 2016)  2334ا ات، و رار مجلن األمن البرلم”المعن  بملضيييييل  

، من الييقد فرا ييييييل نياهلان، العضيل ف  مجلن نيقل؛ نيقل د والييقدة جلل   لقلت، العضيلة ف   “المييا لة
اليريق    وضيييمالير ييييية  اللانية  الجمعيةبرلمان المملكة المتحدةد والييييقد أواقر جلليان الفقريقر، العضيييل ف  

الييييييييييقد ألكييييييييييندر بللرين،    “البرلما قلن و عم الجهل  الرامية  لى  يجا  وئ عا  ”الاا   المعن  بملضيييييييييل   
  أفريقيا لجنلب  اللانية الجمعيةالعضييييل ف  برلمان كندا، واليييييقد سييييلللملن لقتبييييييييييا تيييييقنلل ،  الف رلين 

ع الدو  األعضيا  عبر منصية   تراريي  الت  ُبث المنتدى، الذ، كان باب المبياركة ييا ميتلوا أما  جمي  و د
أتاوت الترجمة البييلية عن ُبعد  لى ممن لاات رسيمية ل مم المتحدة، باا مبانيرا على تلينيلن وفقديل األمم 

مبيياهد ف    20  000المتحدة و نلات األمم المتحدة على وسييالئ التلا ييئ االجتماع ، ونيياهد البث أ ار من  
 ذلك القل  

روف بالمبيييياركقن والمبيييياركات وكرر  رئيس المنتدى،ات االسييييته لية الت  أ لى بها وف  الم و  
التأ قد على أن والية اللجنة ه  تبيجيع التييلية العا لة والييلمية للننا  اإلسيرالقل  اليلييحقن  و  ها  االوت    

ة للتصييير  بما يبيييمئ  اإلسيييرالقل ، و عم  عما  وئ الدولتقن وممارسييية البيييعف اليلييييحقن  لحقل ا ققر القابل
تقرير المصيقر واليييا ة ووق العل ة  وعرض أمالة على العمئ الناجا الذ، اضيحلع با البرلما قلن ف  سيبقئ 
الدعلة  لى ذلك، من بقنها الرسييالئ الت  وجهها ملمرا أعضييا  برلما قلن أورواقلن يدعلن فقها ويلماتهم  لى 

تنتهجها و لى الضاط على  سرالقئ لل ف  م   األسر   فرض عقلاات على  سرالقئ بيبف سياسة الضم الت 
اليلييييحقنية من منازلها ف  القدس البيييرأية  وأنيييار الرلين أيضيييا  لى القرار الذ، اعتمد  ملمرا مجلن نيييقل؛ 
نييييييقل ، والذ، يدعل الرلين  لى   رار  ا لن يح ر اسييييييتقرا  سييييييلع الميييييييتلانات  لى البلد، وكذلك  لى الدعم 
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ا قل جنلب أفريقيا لحركات التضييامن مع فليييحقن وجماعات المجتمع المد   ف  الدعلة الت  الذ، يقدما برلم
تمارسيييها لدى مجلن وقلإل اإل ييييان التابع ل مم المتحدة، ضيييمن هق ات أمرى  وكرر التنا  اللجنة بملا يييلة  

التبيريع  والدبللماسي  الها  الذ، ، بييبف العمئ لبرلما قلن العمئ مع مجملعة متنلعة من البيركا ، ال سييما ا
ف  األرض   ييييييهملن با ف   ضييييية فليييييحقن  وأعرات اللجنة عن  لقها العمقق  زا  التدهلر البييييديد لللضييييع

 اليليحقنية المحتلة واألعما  العييرية اإلسرالقلية ف   حا  قنة، وكررت  علة اللجنة  لى و ف التصعقد 

قها  زا  االنييييييييتبا ات وأعما  العنف ف  القدس البييييييييرأية أعرات عن  لالسيييييييدة رودماري وي ارلو    
المحتلة وكذلك عمليات  ا إل الصلاريغ من  حا  قنة باتجا   سرالقئ، الت  تلتها الاارات الجلية اإلسرالقلية  

والت   تج عنها كلها أن اللضييييييييع المتقلف أ يييييييي  تدهلر ببييييييييدة  وتمائ هذ  التصييييييييعقدات تذكرة  -على قنة 
ة الملحة  لى اتبا  مييييار سيييياسييي  عمل  يقل   لى   ها  هذا الننا  تماما ول بد  و بهت  لى مأسييياوية بالحاج

أن األعما  العدالية الجارية تجر، أيضيييييا على ملصية تصييييياعد التلترات والعنف ف  القدس البيييييرأية المحتلة،  
ن منازلهم  و الت  وقث يتعرض م ات اليلييييحقنققن المقيمقن ف  وق  البييييغ جراا وسيييللان ل حر اإلم   م

 ن األمم المتحدة نيييييييياركت بنبيييييييياة ف  جهل  اللسييييييييااة مع جميع األارا  بهد    ها  العنف فلرا  ور  ت 
الدعلة الت  وجهها األمقن العا   لى الحرفقن بأن يتيحا الير ييييييية لتكايا جهل  اللسيييييييااة، الت  سيييييييتكلن لها 

ف  قنة، و عت المجتمع الدول  أيضيا  لى أن   أهمية واسيمة ف   يصيا  الميياعدة اإل ييا ية  لى المتضيررين
يبذ   صيييارى جهد  لل ف تصيييعقد اللضيييع فلرا ووث الحرفقن على   ها  األعما  العدالية ورسيييم مييييار يقل  

  لى المياوضات 

وأعرات اليييييقدة  ييارلل عن أملها ف  أن ي لق المنتدى فهما مبييييتركا للحاجة الملحة  لى التصيييير    
ن  وأ دت أن البرلما ققن ييييتحيعلن أن يل وا  ورا واسييما ف  تعنين التلافق العالم  بحن  تجا   ضييية فليييحق 

على وئ الدولتقن، وفقا للقا لن الدول  و رارات األمم المتحدة ذات الصيييييييييلة واالتيا ات الانالية، على أسييييييييياس  
 ، مع اعتبار القدس عا مة لكلتا الدولتقن 1967محلة عا  

ضيييييل  على ال رو  المأسييييياوية الت  يعقد فقها المنتدى،  ذ يلاجا سيييييلط الالودير رياض منصيييور   
، وال سييما ف  القدس البيرأية و حا  قنة  1967البيعف اليلييحقن  عدوا ا  سيرالقليا على جا ب  محلة عا  

امرأة   36 اي  و 61نيييييييييي صييييييييييا ف   حا  قنة، من بقنهم   213و ا   ن العنف أسييييييييييير وتى ا ن عن  تئ  
مبنى أو تدمقرها تماما    7  000نيي  ، و لحاإل أضييرار بييييييييييييييييي  15  000ما يقرب من  مييينا، و  ييابة   16 و

وا تقد ببيييييدة مجلن األمن أل ا اجتمع عدة مرات ونيييييهد ما يبيييييبا التلافق ف  ا را  ببيييييأن الحاجة  لى و ف  
 ا إل النار، ققر أ ا لم يتحدث بصيييييييلت واود ويصيييييييدر وديقة رسيييييييمية واودة ببيييييييأن هذا الملضيييييييل   و عا 

الل ف اليلر، للعدوان بممارسيييييييييية الضيييييييييياط على  ف الدول ، ما يييييييييية البرلما ققن،  لى المييييييييييياعدة   المجتمع
ويلماتهم  و عا األمقن العا   لى تقديم المييييياعدة الحارلة لليليييييحقنققن المبيييير ين، وسييييلط الضييييل  على  ور 

 إل األ  ى )األو روا( الحماية المنلة بلكالة األمم المتحدة إلقادة وتباقئ ال ج قن اليليحقنققن ف  البر 

وأعرب عن ا نعاجا من عد  القتلى، وأنييييييييييار  لى عمليات اإلم   المعلقة ف  وق  البيييييييييييغ جراا   
وسيييييييللان ف  القدس، و عا المحيمة الجنالية الدولية  لى بد  التحققق ف  جرالم الحرب اإلسيييييييرالقلية  و ب ا  لى 

يجف أن يتذكروا أن اليلييييييييييييحقنققن   “  عن  يييييييييييييهاوق اسيييييييييييرالقئ ف  الدفا”أن الذين يركنون اهتمامهم على 
  وأ،  جرا  ال يصييييئ  لى ميييييتلى   ها  االوت   لن ييلن “فصييييئ عنصيييير، وتمققن”يعيبييييلن ف  ظئ   ا  

ف  بد أن  “فلإل القا لن ”لدورة العنف المقبلة  وال يمين االسييييتمرار ف  معاملة  سييييرالقئ على أ ها    سييييلى تمهقد



3/6 

 21-07231 (A) 

 

بل يييها  لة اوت    وت ئ الميييلولية تقع على المجتمع الدول ، وعلى فرا ى  ت ضييع للميييا لة عن جرالمها 
 الدو  األعضا ، إل ها  االوت   و عم   امة  ولة فليحقنية، بما يتجاوز األ لا  والبيا ات 

ى  ا   ن هذا المنتدى يعقد ف  و ت ورج وأن اللضيع الراهن للقضيية اليلييحقنية  السييد بيدرو رويي 
ما يتضيا مجد ا من التصياعد األمقر ف  العنف والملاجهة العيييرية ف  البيرإل األوسيط  ووذر  ققر مقبل  ك

أيضيا من أن اللضيع، ف  اياب وئ  الم، سيي ئ ييضي   لى العنف والاضيف ومعا اة المد ققن وا تها  وق  
ن لتعب ية النمم  النياس ف  أن تعي  ف  سيييييييييييييي   وأمن وكرامية  وأدنى على مبيا رة اللجنية بياللجل   لى البرلميا قق 

اليييياسيي  من أجئ اوترا  القا لن الدول  وتأ قد الحاجة الملحة  لى اسييت نا  الجهل  الرامية  لى التل ييئ  لى 
 وئ الدولتقن، بالن ر  لى أن الدبللماسية البرلما ية ال تنا  أ اة مر ة و لية تيما بإجرا  ولار بنا  

األرض اليليييحقنية المحتلة و سييرالقئ يمائ وراا ى أ دت أن اللضييع الراهن ف  السيييدة جولي يليو  
بقن ارفقن ققر متكياف قن، ُيقتي ئ فقهيا الميد قلن على جيا ب  مط اال قييييييييييييييييا ، ولكن مع م هلال  القتلى ييلن  

  وتحددت عن 19-على الجا ف اليلييييييحقن ، الذ، يعا   باليعئ ببييييييئ ققر متناسيييييف ف  ظئ جالحة كلفقد
رض اليلييييييحقنية المحتلة الت  اسيييييتمرت ف  ال هلر ف  برلمان المملكة المتحدة القضيييييايا األمقرة المتعلقة باأل

بدال من الدعلة  لى و ف  ا إل   “الضييييم الناوف من الباب ال لي ”م   العا  الماضيييي ، ومنها أهمية   ها  
الذ، الحئ  ”  -النار والعل ة  لى اللضيييييييع الراهن  وأ دت أن الضيييييييم يل ،  لى اسيييييييتحالة تحققق وئ الدولتقن  

  ول ن كان و ف  ا إل النار سييييي ئ ملضييييع تروقف، فإ ها تدعل الدو  األعضييييا   لى معالجة  “ ريد  جميعا
 عت المملكة المتحدة  لى  عم الدعلة   األسييييباب الكامنة ورا  اللضييييع الراهن ف  المنحقة  وكماا  على ذلك،

ببيأن اال تها ات اإلسيرالقلية وا تها ات وقلإل   لى أيا  المحيمة الجنالية الدولية بالتحققق والم وقة القضيالية 
 اإل يان بما فقها ورية التجمع والعبا ة ف  الميجد األ صى ف  القدس 

ونييييييد ت على أن  ا إل وماس وققرها من الجماعات الميييييييلحة للصييييييلاريغ على المنااق المد ية  
  قنة  ال اإلجرا ات الت  يجف أن يتل ف أل ا يبيييييييييييييئ جريمة ورب، وأن  سييييييييييييرالقئ علقها أال تت ذ ف   حا

ف ت بما تمارسيييييييا المجملعة البييييييياملة لجميع األوناب بالمملكة المتحدة  تكلن ممتالة تماما للقا لن الدول   وع ر 
من ضييالة على الحيلمة إل ها  جميع مبيعات األسييلحة الت  يمين اسييت دامها لقهر البييعف اليليييحقن  ف   

هابت بجميع األارا   لى أن تيييير تقديم المييياعدة اإل يييا ية لييييان  سييرالقئ واألرض اليليييحقنية المحتلة  وأ 
وأهابت بالمجتمع الدول   لى أن يضييييياط على   قنة بالن ر  لى أن اوتياجاتهم اإل ييييييا ية تحتاج  لى أن تلبى،

سيييييي   وقيق  ف  المنحقة وتحققق وئ الدولتقن باعتبار  النهاية   لىهذ  اللح ة للتل ييييييئ   الحيلمات القتنا 
العملية اللوقدة للننا   و عت  لى   ها  الحصييييييار الميروض على قنة، و عم األو روا ف  عملها االسييييييتانال   
الذ، تضيييييييييييييحلع با ف  ظرو   يييييييييييييعبة، و جرا  ا ت ابات فلييييييييييييييحقنية ورة و نيهة ف  جميع أ حا  األرض 

 اليليحقنية المحتلة، بما فقها القدس البرأية 

ضيييييييل  على الحاجة  لى  هج متعد  األارا  لحئ الننا   سيييييييلط الالسييييييد فرانسييييييسييييي و  يييييا وا     
ر بقرارات األمم المتحدة الرلييييييييييييييية الت  تصييييييييييييف    اإلسييييييييييييرالقل  اليليييييييييييييحقن  وفقا لمقااإل األمم المتحدة  وذك 

بنقلها    “ ا لن الااب”المييتلانات اإلسيرالقلية بأ ها ققر  ا ل ية، و ا   ن  سيرالقئ ا تهيتها و  ها تلا يئ   ياذ 
المد ققن اإلسييرالقلققن  لى األرض المحتلة أو  قلها اليليييحقنققن  يييرا  لى مارجها  وسييلط الضييل  على ا دار 
اال تصيييييييا ية ل وت   الذ، ور  اليلييييييييحقنققن من االسيييييييتيا ة من المنااق الانية بالملار ، مائ قلر األر ن 

ف  قلر األر ن دلث الميا  الت  ييييييييييتعملها   ميييييييييتلان  سييييييييرالقل  10  000والبحر المقت  فالقل ، ييييييييييتهلك 
ملقلن فليييييحقن  ف  الضييييية الاراية  ويلضييييع اليييييجنا  اليييييياسييييقلن رهن االوتجاز اإل ار،  ون تلجيا   2,3
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اتهامات  لقهم أو أ، ضيييييييييييمان للمحا مة وفق األ يييييييييييل  القا ل ية، بقنما ُيحا  م العديد من المد ققن ا مرين، 
أما  محا م عيييييرية  سيييرالقلية ييما يبييييئ ا تها ا لحقلإل اإل ييييان األسييياسيييية   فقهم األايا  المحتجنون، بمن

محيمة العد     والذ، رأت  2002والعهل  الرلييييييييية  واعتبر الجدار اليا ييييييئ، الذ، نييييييقدتا  سييييييرالقئ ف  عا   
بالن ر  لى أن  “  ا  فصيييييييئ عنصييييييير، ”، بماابة  2004الدولية أ ا ققر  ا ل   ف  فتلى أ يييييييدرتها ف  عا  

 دار ييصئ بقن األسر والمدن اليليحقنية، ويمر عبر القرى، وينتهك ورية التنقئ الج

وا ترا الييييقد نييياهلان تل ييييات على الدو  األعضيييا  الت  ترقف ف  أن تقف مل يا متضيييامنا مع  
فليييحقن، مائ   بييا  لجنة تحققق تحقق ف  القمع المنهج  القالم على ةيمنة مجملعة عرأية على أمرى ف   

اليليييحقنية المحتلة وجرالم اليصييئ العنصيير، واالضييحها  ال حقرة، و  بييا  لجنة تابعة ل مم المتحدة األرض 
تتابع تحقيقات اللجنة وتحد  التدابقر ال زمة لم وقة الجناة  ضييياليا  و عا الدو  األعضيييا  أيضيييا  لى تنقيا  

تجات المصيييييييينلعة ف  الميييييييييتلانات  المعاهدات التجارية مع  سييييييييرالقئ ك  تح ر تماما و هاليا اسييييييييتقرا  المن 
اإلسييييييييرالقلية ومنا أ، منايا ضييييييييريبية للبييييييييركات واألعما  التجارية المبيييييييياركة ف  أعما  ف  الميييييييييتلانات،  

ات اذ تدابقر ململسييييييية لمناهضييييييية التمققن ضيييييييد الملاانقن الذين ال يبييييييييللن أ، تهديد أمن ، بمن فقهم  و لى
 اليليحقنية المحتلة األ ل  اليليحقنية، عندما ينورون األرض  ذوو

أفا  بأن أقلبية كبقرة ف  البرلمان الير ييييييي  تليد وئ الدولتقن مع الفيريير    –السيييييد أوجير جوليا    
وهل مل ف لم تتبنا الحيلمة بعد  واصيييتا   -اعتبار القدس عا ييمة لكلتا الدولتقن واالعترا  بدولة فليييحقن  

برلما يا لدعلة   115، أفا  بمبا رات عديدة، مائ تعب ة  ليييحقنيةالي الير يييية  البرلما ية  الصييدا ةرلييييا لمجملعة 
الحيلمة الير يييييية  لى معارضيييية ضييييم قلر األر ن، بعد اإلع ن الصييييا ر عن الحيلمة اإلسييييرالقلية ف  هذا 

  كميا أ ا تللى تنيييييييييييييييقق مبيا رة تعيارض اتييا ات أبراها ، أل هيا ال تتضييييييييييييييمن أ، 2020االتجيا  ف  أيار/مايل  
ببأن   “متياهلة”  امة  ولة فليحقنية  وذكر أ ا ف  وقن تليد فر يا رسميا وئ الدولتقن، فه   عنا ر تيير 

ر بقرار محيمية العيد  األوروايية اليذ، ين  على أ يا يجلز  الجنا ات ومقيااعية منتجيات الميييييييييييييييتلانيات  وذك 
الذ، ييتحق ضاحا    ا ل ا وسم منتجات الميتلانات، وأعرب عن أسيا لعد  االتياإل ف  تحبقق هذا القرار،

سييييييياسيييييييا أ ار اارا ا  وف  ال تا ،  عا البرلما ققن  لى ملا ييييييلة التعب ة على الصييييييعقدين اللان  واإل ليم  
إلرسييا  أسيين و فاإل مبييتركة ببييأن الميييالئ المتصييلة بقضييية فليييحقن، باعتبار أن القرارات الت  تت ذ بتلافق 

 تابت فالدتها لليليحقنققن ا را  ف  هق ات مائ االتحا  البرلما   الدول  س

ر السيييد سييولومو  ليتشيييسييا تسييينولي  ى  ا   ن العنف الحال  ف  األرض اليلييييحقنية المحتلة ُيذكِ 
سييان جنلب أفريقيا بما فعلا بهم اليصيئ العنصير،  و عا اإلسيرالقلققن  لى أن ينضيملا بمنيد من األعدا   لى 

ممارسييات العنف والهيمنة الت  ”على البييعف اليليييحقن  من  العالم ف  ا نعاجا وأن يعترضييلا على ما ُيير ض
  وأعرب عن أسييييييييا ألن هذا اللضيييييييع ما زا  ملرودا من ملرودات النهج “ال يمين أن تييييييييتمر بجميع أ لاعها

ر بالتنا  الرلين الييييييييابق  قلييييييييلن ما دي    االسيييييييتيناز، الذ، ات بعتا اإل ارة الييييييييابقة ف  اللاليات المتحدة  وذك 
وريتنيا ف  جنلب أفريقييا تعتميد على وريية ”أن      بيالقضيييييييييييييييية اليليييييييييييييييحقنيية، وكرر المل ف اليذ، مل ا  وويقيد

  واما أن اال تها ات اإلسيييييييييرالقلية للقا لن الدول  و رارات األمم المتحدة ققر مقبللة، فهل يليد  “اليلييييييييييحقنققن
  سييييييبقئ  و   الييييييي   ف  البييييييرإل  تماما الجهل  الت  تبذلها ويلمتا ف  جميع الهق ات المتعد ة األارا  ف

األوسيط  وأعرب مجد ا، باسيم برلما ا، على تضيامن البرلمان مع البيعف اليلييحقن  ووقا ف  تقرير المصيقر  
و عما الكامئ إل امة  ولة فليييحقنية عا ييمتها القدس البييرأية  ف  يمين اليييماا لللضييع على األرض بأن 
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واليييييييييي   واالسيييييييييتقرار والتنمية ف  منحقة البيييييييييرإل األوسيييييييييط  يييييييييييتمر كما هل أل ا يبييييييييييئ عالقا أما  األمن 
  حا ا  األوسع

  ها  االوت   اإلسييرالقل ، الذ، سيييصييف    وأ د اليييقد لقتبييييييا تيييقنلل  مل ف جنلب أفريقيا ببييأن 
ف  مصييييلحة  سييييرالقئ وفليييييحقن كلقهما، و عا الحرفقن  لى ات اذ محلات ململسيييية لبللن هذ  الااية  وينبا  

المتصيييييييييلة باللضيييييييييع النهال  من م   المياوضيييييييييات بقنهما بدعم من المجتمع الدول   المعلقة وئ المييييييييييالئ
وجنلب أفريقيا من م   المنابر الدولية ومن م   االلتنا  باسييييييت نا  عملية الييييييي   من أجئ التل ييييييئ  لى 

تصيييبا الدولة    تييييلية  المة وعا لة للقضيييية اليلييييحقنية  ونيييد  على أن أ، محة سييي   ينبا  أال تييييما بأن
اليلييييحقنية كيا ا ميتقرا  لى وودة األرض ومقلمات البقا  اال تصيييا ،  وسييييييييهم تضيييامن البرلما ات العالمية 

 والمجتمع المد    سهاما كبقرا ف  تلسيع  فاإل الي   

ى  ا   ن العمئ األسيييياسيييي  الذ، يجر، ف  البرلمان الكند، للتضييييامن مع السييييد ألدسيييندر بولريس 
كندا، الت  ظئ عضيلا فقها ليينلات عديدة  و ا    -اليلييحقن  تضيحلع با مجملعة أ يد ا  فلييحقن البيعف 

وفدا من البرلما ققن  لى الضييية الاراية للقا  كبار الميييلولقن المنت بقن اليليييحقنققن  2018  ا رافق ف  عا  
  اإلسرالقل  ل رض اليليحقنية  ورأى اللفد أدر االوت  ومن مات العمئ اإل يا   والمن مات ققر الحيلمية 

والتمققن الذ، يتعرض لا يلميا  ال  األني ا،، بما يبيمئ رةية بيياتقن النيتلن والقرى اليلييحقنية وه  ف   
اريقها ل متيا  بييبف التلسيع ف    امة المييتلانات ققر القا ل ية  وزار اللفد أيضيا م يمات ال ج قن الت  

 لى ال لقئ، الت  يحم    “مقلقة”، و ا  بنيارة  1948ة منذ أن ُأ بييييييييِ  ت ف  عا   تعتبر بلدات من الناوية العملي 
فقها الجنل  اإلسييرالقلقلن الميييتلانات  وأرسييئ البرلما قلن بعد النيارة تقريرا عنها  لى رلين اللزرا  من م    

 وزير ال ارجية 

لى المبا ئ، فإن رفض ول ن كان مل ف كندا الرسييييييييييم  من الننا  اإلسييييييييييرالقل  اليليييييييييييحقن  يقل  ع 
الحيلمة الدفا  عنا ال ينا  يمائ مبييييييلة،  ذ  ن الحيلمة ال ترقف ف  أن تمارس على  سيييييرالقئ أ، ضييييياط  
يتجاوز بضيييييييييع كلمات ف  البيا ات الصيييييييييحصية  وف  هذا الييييييييييياإل، عرض بإيجاز المحالبة الت   دمها وناا 

 امييت ميييييييييييييييتمرة ف  ا تهييا  القييا لن الييدول  مرا  لى مجلن العمل  بييإ هييا  الييدعم الكنييد، إلسييييييييييييييرالقييئ مييا  ل م
 اليليحقنققن  ووقلإل 

أن المنتدى يعقد ف  و ت يتصييييييييياعد ييا العنف   كوجا، أ د ممائ  األسييييييأللة واألجوجةوم   جليييييييييية   
ببييييئ يبيييلاا الاملض وتييييت د  ييا  سيييرالقئ القلة ببييييئ ققر متناسيييف ف  الضيييية الاراية والقدس البيييرأية 
ضيييد سييييا هما  وأفا  بأن البرلمان الكلا  أ يييدر، من م   لجنة البيييلون ال ارجية التابعة لا،  ع  ا يعرب 

ا لعمليات القصييف الت  اسييتهدفت البييعف اليليييحقن  ف  قنة، وأسيييرت عن  تئ  ييا بأنييد العبارات عن   ا ت 
م ات المد ققن، بمن فقهم أايا ، و  ييييييييييابة عد  أ بر بياقر، و لحاإل أضييييييييييرار ما ية جييييييييييييمة، ويحالف ييا  

ان  بالل ف اليلر، للعدوان الذ، يبيينا الجي  اإلسييرالقل  وليييياسييات البلد التلسييعية واالسييتعمارية  و د  البرلم
ترتكف ضييييد الييييييان المد ققن اليليييييحقنققن و عا    أيضييييا بدعم ويلمة اللاليات المتحدة الميييييتمر للجرالم الت 

البرلما ققن ف  جميع ا حا  العالم  لى التصييييييير  بحن  و جبار اسيييييييرالقئ على   ها  هذ  الجرالم واوترا  مقااإل 
اللجنة  لى أن تحث  يندونيسيييا  ة  و عا ممائ و رارات مجلن األمن ذات الصيييل األمم المتحدة والقا لن الدول 

على الل ف اليلر، للعنف واوترا  القا لن الدول  وتييييييقر تقديم المييييياعدة اإل يييييا ية الحارلة ووين اسييييت نا  
المياوضيييييييييات من أجئ تحققق وئ الدولتقن بما يتمانيييييييييى مع المعايقر المتيق علقها  و عا البرلما ققن  لى أن 
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دا بقد ببأن  ضية فليحقن وأن ييتمروا ف   ذكا  اللع  وممارسة الضاط ال ز  على يعمللا مع ويلماتهم ي 
 األارا  المعنية للتل ئ  لى تيلية عا لة 

وف  المنا بييييية الت  تلت ذلك، أعرب الييييييقد بللرين عن نيييييعلر  بال جئ وهل يرى ويلمتا نيييييديدة  
ييما مضيييى  ورا أيا يا عندما تعلق   ى أن كندا أ تالحذر ييما يتعلق بإ ا ة اال تها ات اإلسيييرالقلية، بالن ر  ل

األمر باللضييييييع ف  جنلب أفريقيا  وينبا  للمأسيييييياة الت  تتكبييييييف ا ن ف  قنة أما  أعقن الجميع أن تحض  
الفقريقر  ن تاريغ   بييا   سييرالقئ ووق  ولة    -المجتمع الدول  على المحالبة بالميييا لة  و ا  اليييقد جلليان 

يجع ن من الصييييعف فرض جنا ات علقها، رقم ا تها ها للقلا قن الدولية  و الت اليييييقدة  سييييرالقئ ف  اللجل  
اللضيع ف   سيرالقئ واألرض اليلييحقنية المحتلة لين متحابقا مع ما ودث ف  جنلب أفريقيا، ققر   لقلت  ن

بعد  صيف مقئ أن األرض اليلييحقنية المحتلة فقها أوجا عد  ميياواة متيبيية ببيدة بقن أايا  مللل ين على 
من بعضيييييييهم البعض، تبعا لما  ذا كا لا  سيييييييرالقلققن أو فلييييييييحقنققن، ويتعقن على الحيلمات ف  جميع أ حا  

 العالم أن تتصر  بنين الحريقة الت  تصرفت بها من أجئ جنلب أفريقيا 

 وامتتم الييقر نيغ  يا س المنتدى  

 * * * 

ويمين  االفتراضيي   عن المداوالت الت  جرت ف  المنتدىم و ةى يرا  بهذا الملجن تقديم لمحة عامة   ***
على الصيييييحة البييييبيية للجنة المعنية بممارسيييية البييييعف اليليييييحقن    االا   على نييييريط فقديل عن المنتدى

ى ييييييييييييبل  وكذلك على  ييييييييييحتها الرسيييييييييمية عل  www.un.unispal.orgلحقل ا ققر القابلة للتصييييييييير ، 
 وويابها على يلتقلب 

م و يةى ا را  ووجهيات الن ر المعرب عنهيا ف  هيذا الملجن تمايئ المتكلمقن وال تعين بيالضييييييييييييييرورة   ***
  للتصر  القابلة ققر لحقل ا اليليحقن  البعف بممارسة المعنية للجنة الرسم  المل ف

 

http://www.un.unispal.org/

