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 **العامتقرير األمني    
 

 موجز 
. و ـــو يت ـــمن الـــ رور الـــ  وير  مـــن 71/23وفقـــاق لقـــ اي اامعاـــ  العامـــ  ، يُقـــدهذ  ـــقا التق يـــ  

مـن  25األط اف املعنا  على املقك ا  الشفوي  ال  أيسلها األمني العـاذ عمـ ق طلبلـل الـواير فــق الفقـ ة 
القــ اي. ويت ــمن التق يــ  أي ــا م ني ــا  األمــني العــاذ علــى اـالــ  ال ا نــ  للنـــزا  ا ســ ا الق الفل ــبا ، 
ــــ       ـــوي  لق ـــا  فل ـــبني  ــــد عملاـــ  ال ـــ ذ قـــدما قضـــ ل التو ـ ـــ  لدفـ وعلـــى ااهــــور الدولاـــ  املبقول

 .2٠17   آب/أغ بس  2٠1٦طلوسا   ال لما . ويضبق التق ي  الفرتة املمتدة من أيلول/سبتمرب 
 

  

 
 

 * A/72/150. 
أتخــ   قـــد   ــقا التق يـــ  ق ــبل اـاجـــ     املزيــد مـــن الوقــت للتمكـــد مــن أن التبـــويا  ا امــ  الـــ  نيــد ت خـــ ل الفـــرتة  ** 

 املشمول  طلتق ي  و قت ني ل األ ول.

https://undocs.org/ar/A/RES/71/23
https://undocs.org/ar/A/72/150
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 مقدمة - أوال 
 .71/23يُقدهذ  قا التق ي  عم  قق اي اامعا  العام   - 1
، ال ســـال  التالاـــ  عمـــ  طلبلـــل 2٠17متوز/يولاـــ   1وقـــد وجهـــُت    ي ـــاس  لـــس األمـــن،    - 2

 الق اي املقكوي أع ه:من  25الواير   الفق ة 
  شـ ين الاـا / 3٠القي اختق   اامعا  العام     71/23يش فنـق أن أشري    الق اي ”  

أ نـــان انعقـــار رويدـــا اـاريـــ  وال ـــبعني،    طـــاي قنـــد جـــدول األعمـــال املعنـــون  ،2٠1٦نـــوفمرب 
 ‘.ق ا  فل بني’
مـن القـ اي    األمـني العـاذ أن يوا ـ  قـقل ااهـور مـد األطـ اف  25و بلل الفقـ ة ”  

املعنا ، وطلتشاوي مد  لس األمن، من أجـ  التو ـ       ـوي  سـلما  لق ـا  فل ـبني و عزيـز 
ال ـــ ذ   املنبقـــ ، وأن يقـــدعذ    اامعاـــ  العامـــ    رويدـــا الااناـــ  وال ـــبعني  ق يـــ ا عـــن  ـــقه 

 عن التبويا  امل تجدة    قه امل مل .ااهور و 
ولكــــق أ  ل ــــؤولا  ا قــــ و املنوطــــ  ر لوجــــل  ــــقا القــــ اي، أيجــــو  تنــــا التف ــــ  ”  

 .2٠17متوز/يولا   31لوافايت آبيان  لس األمن حبلول 
ــــ  طلتــــزاذ األمانــــ  العامــــ  ل اعــــاة اـــــد املقــــ ي لعــــدر  ــــفحا   قايي  ــــا ”   و نــــ   ك أككع

ــــجد  لـــس األمـــن علـــى أي يتجـــاوز  ق يـــ ه 52/214ي اامعاـــ  العامـــ  ققـــ ا عمـــ ق  ، أور أن أشـــ
 “كلم .  1 5٠٠

 آب/أغ بس، مل أ لقع أي ير على  قا البلل. 23ونيىت  - 3
ناـــــ ، طلبـــــُت    موجهـــــ     األطـــــ اف املع 2٠17أايي/مـــــايو  23و  مـــــقك ة شـــــفوي  مؤيخـــــ   - 4

نيكوما  األيرن و سـ ا ا  واامهوييـ  الع قاـ  ال ـويي  ولبنـان ومكـ ، وكـقلف رولـ  فل ـبني، أن  بلعـ  
، 2٠17متوز/يولاــ   31علــى مواقفهــا قشــمن اختــاك أي خبــوا  لتنفاــق أنيكــاذ القــ اي كا  الكــل . ونيــىت 

 وير يران من ك  من  س ا ا  ورول  فل بني.
الــــ  وير  مـــن البعاــــ  امل اقبــــ   2٠17نيزي ان/يوناـــ   28الشــــفوي  املؤيخــــ   وكـــان نــــرع املـــقك ة  - 5

 الدا م  لدول  فل بني لدى األمم املتحدة على النحو التايل:
َ  اامعاـ  ‘  وي  ق ـا  فل ـبني طلوسـا   ال ـلما ’، 71/23يعكس الق اي ”   ، موقـ

ال مســق والشــام  واملعتمــد فامــا يتعلــق قق ــا  فل ــبني وااهــور التايقاــ  ال اماــ      قاــق العامــ  
ســ ذ عــارل ورا ــم وســلمق. و شــك  املبــارا الــوايرة   القــ اي، لــا يتمشــى مــد القــانون الــدويل 
والقـ ايا  األخــ ى كا  الكـل ، رعــا م نيـ  للق ــا ، ويؤكــد الـدعم الواســد النبـا  الــقي   ــى 

 اي سنواي وجور  وافق رويل   اآليان الدويل    قا الكدر.ق  الق  
وعشا  القك ى ال نوي  اخلم ني ل نيت ل ا سـ ا الق لريايـق الفل ـبانا  والع قاـ  ”  

. وشـكع  كلـف يف ـا سـانيقاق  ، أيد  اامعا  العام  م ة أخ ى  قا القـ اي أتياـداق 1٩٦7  عاذ 
ي ينكــ  اينيــت ل   نفــس الوقــت الــقي ي ــعى فاــ  وايــحا للابــاب ا ســ ا الق امل ــتهرت الــق

https://undocs.org/ar/A/RES/71/23
https://undocs.org/ar/A/RES/71/23
https://undocs.org/ar/A/RES/52/214
https://undocs.org/ar/A/RES/71/23
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لرتســـاا  عماـــد الوســــا   غـــري القانوناـــ  ويع قــــ  ااهـــور ال اماـــ       ــــار نيـــ  ســـلمق للكــــ ا  
 ا س ا الق. -الفل با  القي ي يزال يشك  جو   النزا  الع ر  - ا س ا الق

والقانوناـ  واألخ قاـ ، لـا   كلـف  وك ي  اامعا  العام ، وفانق منها ل ؤولاادا ال ااسـا ”  
الكام  من  ( رعوادا    مجل  أموي منها ان حاب  س ا ا 2-)ر 181ايلتزاما  املنباق  عن الق اي 

، لــا فاهــا القــدق الشــ قا   و عمــال نيقــو  1٩٦7األيل الفل ــبانا  التلــ  منــق نيزي ان/يوناــ  
األو  نيقـ     ق يـ  املكـري ونيقـ     قامـ  الشعل الفل با  غـري القاقلـ  للتكـ ف، وطلديجـ  

رولتــ  امل ــتقل   و قاــق اـــ  القــا م علــى وجــور رولتــني،  ســ ا ا  وفل ــبني،  عاشــان جنبــا    
  و  ـار 1٩٦7جنل   س ذ وأمن راخ  نيـدور معـرتف  ـا علـى أسـاق نيـدور مـا قبـ  عـاذ 

 (.3-)ر 1٩4ني  عارل لق ا  ال جئني الفل باناني استنارا    الق اي 
ولقاـت أتكاـدا  اامعاـ  العامـ  علـى املتبلبـا  ال زمـ    ـار نيـ  عـارل رعمـا كبـريا ”  

. فهقا الق اي، القي سـعت  لاـ  رولـ  فل ـبني سـعاا جـارا (2٠1٦) 2334من ق اي  لس األمن 
منــا يعكـس التــزاذ ا تمـد الــدويل البويـ  األمــد قتحقاـق ال ــ ذ مـد املالكــني مـن أع ــان ا لـس،  

مــــــن خــــــ ل  نفاــــــق مجلــــــ  أمــــــوي، منهــــــا قــــــ ايا   لــــــس األمــــــن كا  الكــــــل ، لــــــا فاهــــــا القــــــ ايا  
 (1٩8٠) 4٦5و  (1٩7٩) 452و  (1٩7٩) 44٦و  (1٩73) 338و  (1٩٦7) 242

، واينيـــــــــــــــــــــرتاذ (2٠٠8) 185٠و (2٠٠3) 1515و  (2٠٠2) 13٩7و  (1٩8٠) 47٦ و
 الكام  ملقا د مااا  األمم املتحدة ومبار  ، لا   كلف عدذ جواز ايستا ن على األيايق طلقوة.

مبالـل  اامعاـ  الـوايرة  (2٠1٦) 2334و عكس مبالُل ا لس الـوايرة   القـ اي ”  
،  ـــا يؤكـــد  وافـــق اآليان الـــدويل ويـــ وية قـــقل جهـــور مـــن أجـــ  ال ـــ ذ. وقـــد 71/23  القــ اي 

ســاعد  ــقا ا جــ ان علــى اســتعارة شــقن مــن مكــداقا  ا لــس، الــ    ــ ي  مــن جــ ان  خفــا  
   كبــ  مـــن  مــا انل   ســ ا ا ، ال ـــلب  القا مــ  طينيــت ل، عــنا لــس    نفاــق ق ايا ــ  و  م ــ

انتهاكا . كما أن  جدعر األم     التو ـ     نيـ ، و ـو أمـ  طلـي األلاـ  للتافاـَ مـن نيـدة 
نيالــ  الاـــمق الـــ   نتـــاب الشـــباب الفل ـــبا  و نعـــا  ا قـــان لمكاناـــ   قاـــق م ـــتقب  أف ـــ  

 “.رومنا انيت ل أو خوف أو عوز
  نيابـــا عاملاـــا. واعتُـــرب أنـــ  كانـــت  نـــا  يــــ وية  (2٠1٦) 2334د لقـــق القـــ اي وقـــ”  

ملح  ويان اختاكه طلن       د وي اـال  على أيل الواقد  و كاعد التـو  ا  ورويا  العنـَ  
ل متــــاري  ســــ ا ا      ســــا  ، ق ــــب1٩٦7وآتكــــ  نيــــ ع الــــدولتني علــــى أســــاق خبــــو  عــــاذ 

اينيت ل ق   وارة وحماويدا لل م ال   تم طلديج  األو  عن ط يق األنشب  ايستابانا ،   
انتهــا   ــايق للقــانون الــدويل  وعــدذ وجــور أفــق سااســق  ئــان اينيــت ل ا ســ ا الق، ويــمان 

 نيقو  الشعل الفل با ، وأتمني س ذ عارل.
لس   اني  مبالبت   سـ ا ا   ن  وقـَ مجاـد األنشـب  ايسـتابانا  و  نيني ك ي ا ”  

  األيل الفل بانا  التل ، لا فاها القدق الش قا ، وأن  رتذ مجاد التزامادـا القانوناـ  انيرتامـا 
، 1٩٦7لـن يعـرتف  ي  ضاـريا    خبـو  ال اقـد مـن نيزي ان/يوناـ  ’كام ، فقد أكـد أي ـا أنـ  

علـــــق طلقــــــدق، ســــــوى التضاـــــريا  الــــــ  يتفــــــق علاهـــــا الب فــــــان مــــــن خــــــ ل لـــــا   كلــــــف مــــــا يت
أن متاــز   معام دــا كا  الكــل  قــني  قلــام رولــ   ســ ا ا  ’، وأ ــاب عماــد الــدول ‘املفاويــا 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/242%20(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/338%20(1973)
https://undocs.org/ar/S/RES/446%20(1979)
https://undocs.org/ar/S/RES/452%20(1979)
https://undocs.org/ar/S/RES/465%20(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/476%20(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/1397(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1515(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1850(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/٧١/٢٣
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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ومـــا فتئــــت فل ـــبني  بلـــق  ـــقه النـــدانا    ا كــــايدا ‘. 1٩٦7واأليايـــق التلـــ  منـــق عـــاذ 
 ا أساسا   نقاك ني  الدولتني وامل ق قدما    قاق .الانا ا  واملتعدرة األط اف و عترب 

و   طـاي ن ــ  ا لــس   ايلتــزاذ حبمايــ  املــدناني، فقــد لقاــت رعو ــ     وقــَ مجاــد ”  
أعمـــال العنـــَ يـــد املـــدناني، لـــا   كلـــف أعمـــال ا ي ـــاب، وكـــقلف مجاـــد أعمـــال ايســـتفزاز 

 أتياداق واسد النبا .والتح يض والتدمري، ورعو       عمال امل انل ، 
وكــقلف ا الرتنياــل قــدعوة ا لــس    قــدن مفاويــا  كا  مكــداقا  قشــمن مجاـــد ”  

مـن أجـ   قاـق سـ ذ شـام  ’ م ا   الويد النها ق و   ققل جهور مجاعا  للنهول طل  ذ
وعــارل ورا ـــم   الشــ   األوســـع رون أتخـــري علــى أســـاق قـــ ايا  األمــم املتحـــدة كا  الكـــل ، 

اـــا  مدييـــد، لـــا   كلـــف مبـــدأ األيل مقاقـــ  ال ـــ ذ ومبـــارية ال ـــ ذ الع قاـــ  وخ يبـــ  وم جع
 ‘.1٩٦7الب يق ال  ويعتها ا موع  ال طعا  و ئان اينيت ل ا س ا الق القي قدأ   عاذ 

قكاملـ   (2٠1٦) 2334وقد أكـد  القاـارة الفل ـبانا  اسـتعدار ا للتقاـد طلقـ اي ”  
 والتزامهــــا قتنفاــــقه، مالمــــا ســــعت جا ــــدةق لتنفاــــق مجاــــد القــــ ايا  كا  الكــــل ، لــــا فاهــــا القــــ اي

ال ـــــلما  وال ااســـــا  والدقلوماســـــا   قنبـــــق العنـــــَ وطلبـــــ  . ويشـــــم  كلـــــف ايلتـــــزاذ 23/ 71
أجــ  ناــ  اـقــو  الفل ــبانا  والتو ــ     نيــ  عــارل ورا ــم للنــزا ، ف ــ  عــن  والقانوناــ  مــن

 . قه الضاي استعدار ا للتعاون مد مجاد ااهور الدولا  وا قلاما  من أج   قاق 
أما  س ا ا ، من جه  أخ ى، فقد ا  م ير فعلها جتاه  لس األمن   أعقاب اختـاك ”  

وأعلنـــــت جهـــــاياق جتا لهـــــا لقـــــ ايا  ا لـــــس وطلبا ـــــ  ال مساـــــ .  القـــــ اي طلعـــــدان ال ـــــاف  وايزريان،
وعمـــد  اـكومـــ  ا ســـ ا الا     انتهـــا  القـــ اي انتهاكـــا  ـــايخا   األشـــه  الـــ   لـــت اختـــاكه، 
وكلف ل اها قدما   خبع لبنان آيف الونيدا  ايستابانا  ا يافا    مجاد أحنـان األيل 

دق الشـ قا   وموا ـلتها خلبا ـا املضـ حتل و  ي ـها يـد الشـعل الفل بانا  التل ، لـا فاهـا القـ
الفل ـــبا  وقاار ـــ   وموا ـــل   واطئهـــا مـــد العنـــَ وا ي ـــاب وااـــ ا م الـــ  ي  كبهـــا امل ـــتوطنون 

 واانور ا س ا الاون يد املدناني الفل باناني وعدذ امل انل  عن كلف.
ســـوان أ نـــان  -  كبهـــا  ســـ ا ا  ومـــد كلـــف كلـــ ، وعلـــى الـــ غم مـــن اينتهاكـــا  الـــ   ”  

التزمت القاارة الفل بانا  ل اي ال ـ ذ. وعلـى  - عملا  ال  ذ أو   فرتا  اامور ال ااسق
عاما  ق يبا، عكس موقَ فل بني  وافق اآليان العاملق على اـ  القـا م علـى أسـاق  3٠مدى 

     عـــــ ن اســـــتق ل الـــــدولتني. وقـــــد قـــــدأ كلـــــف ققبـــــول ا لـــــس الـــــوط  الفل ـــــبا   ـــــقا اــــــ
، نياـــ  ا التو ــ     نيـــ   ـــوافقق طملوافقــ  علـــى  نشـــان الدولــ  الفل ـــبانا  علـــى 1٩88 عــاذ

  املا ـــــ  مـــــن أيايـــــق وطننـــــا التـــــايقق، يغبـــــ ق منـــــا    عمـــــال نيقـــــو   22م ـــــاني  ي  تعـــــدى 
لتــوافقق   كلــف ناــ  ايســتق ل و قامــ  ال ــ ذ العــارل. وي يــزال  ــقا اـــ  ا الفل ــباناني، لــا

يشــك  شــا دا ي ا ــاا علــى التزامنــا طل ــ ذ، وقاــ ، جنبــا    جنــل مــد املبــارية الع قاــ  لل ــ ذ 
 ، أكا  امل الا  ج أة ـ  النزا  وينبضق ايعرتاف ق  على  قا النحو.2٠٠2لعاذ 

وقــــد جــــ ى أتكاــــد ايلتــــزاذ  ــــقا اـــــ  التــــوافقق قويــــو ، لــــا   كلــــف علــــى أعلــــى ”  
ـــ  اس حممـــور عبـــاق واللجنـــ  التنفاقيـــ  ملن مـــ  التح يـــ  الفل ـــبانا .  امل ـــتواي ، مـــن جانـــل ال

وعـ وة علـى كلـف، فقـد   عـزهز كلـف ايلتــزاذ طلتعهـدا  املتكـ ية ل ـار نيـ  سـلمق للنـزا ، وفقــا 
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للمااا  ولق ايا  األمم املتحدة كا  الكل ، على حنو ما ج ى أتكاـده   عـدة مناسـبا  منهـا 
، 2٠11أيلول/ســبتمرب  28 ــبني اين ــماذ    ع ــوي  األمــم املتحــدة   لــدى طلــل رولــ  فل

ووفقـــا للقـــانون الـــدويل، علـــى حنـــو مـــا انعكـــس   ان ـــماذ فل ـــبني    العديـــد مـــن املعا ـــدا  
 واي فاقاا  الدولا .

وشــك   ــقا ايلتــزاذ الدعامــ   األساســا  مل ــاعق فل ــبني ا قلاماــ  والدولاــ ،   كــ  ”  
وخـــ ل امل ـــاعق املبقولـــ  مـــن جانـــل األمـــم املتحـــدة وســـا   األطـــ اف املتعـــدرة  مبـــارية لل ـــ ذ

األط اف والانا ا ، لا   كلف على النحو الواير   ا ع ان  كا  الكل  الكارية عـن جامعـ  
وعرب اي فاقـا   77الدول الع قا ، وني ك  عدذ ايحنااز، ومن م  التعاون ا س مق و موع  الـ 

 وا فاقا  التعاون املربم  مد العديد من الدول ال  اعرتفت قفل بني. الدقلوماسا 
،  عـــزز  ـــقا ايلتـــزاذ عـــرب  عـــاون 71/23و  الفـــرتة الـــ  انق ـــت منـــق اختـــاك القـــ اي ”  

امــا يتعلــق لــؤمت  القاــارة الفل ــبانا  مــد جهــا   لــت فامــا  لــت املبــارية الف ن ــا ، و ا ــ  ف
  وااهــور املبقولــ  مــن جانــل ا راية 2٠17كــانون الاا /ينــاي    15طييــس لل ــ ذ، املعقــور   

  امــــل  ــــدف امل ــــق قــــدما قعملاــــ   .ااديــــدة للــــوياي  املتحــــدة ققاــــارة الــــ  اس روانلــــد جاــــ 
ا أع ـــان ال ـــ ذ، لـــا   كلـــف أتكاـــد اســـتعدار ا للـــدخول   املفاويـــا   وااهـــور الـــ  يبـــق 

ا موعــ  ال طعاــ ، قكــوية مجاعاــ  وف ريــ ، علــى النحــو املبــني    موعــ  مــن ايجتماعــا  الــ  
عقــــد ا الــــ  اس عبــــاق وســــا   كبــــاي امل ــــؤولني الفل ــــباناني   ق وك ــــ  وموســــكو وواشــــنبن، 

ؤمت  والقــا  ة والــ ايل وغري ــا  وااهـــور الــ   بــق ا الـــدول الع قاــ ، لــا   كلـــف  عــارة أتكاــد مـــ
 على مبارية ال  ذ الع قا . 2٠17القم  الع ر   األيرن   شه  آكاي/مايق 

ولعــ  مــن العجــل الُعجــاب  ــمور  ــقا ايلتــزاذ طمل ــاي ال ــلمق يغــم  فــاقم ال لــم ”  
القي ـق طلشعل الفل با  من ج ان ق اي  ق ام فل بني   عهـد اينتـداب الـواير   القـ اي 

عامــا مــن  5٠، و   ــا 1٩48، والنكبــ  الــ  نيلــت  ــم   عــاذ 1٩47(   عــاذ 2-)ر 181
. وكانــت العواقــل وخامــ  طلن ــب  لشــعبنا الــقي 1٩٦7اينيــت ل ا ســ ا الق األجنــع منــق عــاذ 

ــ  انتهاكــا  نيقــو  ا ن ــان والعنــَ وا ي ــاب وجــ ا م اـــ ب رون  وقــَ ويز   ــت نــري   مه
  للقـانون الــدويل، لــا   كلــف القــانون ا ن ــا   ـقا اينيــت ل الــقي راذ نكــَ قــ ن،   انتهــا

وقــانون نيقــو  ا ن ــان، وقــ ايا  األمــم املتحــدة كا  الكــل ، واألنيكــاذ كا  الكــل  مــن ن ــاذ 
 .2٠٠4يوما األساسق، وفتوى حمكم  العدل الدولا    عاذ 

 - وي قكـن لـ   ي أن يقتـا  -وواقد اـال  ـو أن اينيـت ل ا سـ ا الق ي يقتـا  ”  
 ي علـــى اينتهاكـــا . فهــــو انيـــت ل غـــري قــــانو    مجاـــد أقعـــاره وم ــــا  ه، وي ـــبل للشــــعل 
الفل ــبا  يــ وط ي نيــد  ــا مــن املعــاانةق وا  انـــ  وانعــداذ األمــن، والــ    قــى مجاعهــا    نيـــد 

 األزم     ال  وفري اـماي .
ع ـك ي  الـ   شـنها و شم   قه اينتهاكا  مـن قـني مـا  شـم  مـا يلـق: الضـايا  ال”  

قــــوا  اينيــــت ل و لحــــق خ ــــا      ــــفوف املــــدناني الفل ــــباناني، لــــا   كلــــف خ ــــا     
فل ــبا ، لــن فــاهم أطفــال  ٦ 5٠٠األيوا   وعملاــا  ايعتقــال واينيتجــاز التع ــفا  ونيــبس 

ن ون ان، يتع يون طنت اذ لإليقان والتعقيل على الكعادين البد  والنف ـق، مـد كـون ال ـجنا
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القكوي األشد    يا مـن كلـف  والقاـور املف ويـ  علـى التنقـ  وسـا   اــ اي  األساسـا ، لـا   كلـف 
وال عاي  الكحا ، والتنما ، واملان  وف ل نيكاي راذ   قام  الشعا   الدينا ، واـكول على التعلام،

ا .  ن  ــقه ســنوا  علــى غــزة،  ــا قاــ  عــزي وعقــاط مجاعاــا مللاــو  فل ــبا  يعاشــون  نــ 1٠
األعمــال  شـــك  انتهاكـــا  خبـــرية ي فاقاـــ  جناــَ قشـــمن يفايـــ  األشـــاا  املـــدناني   وقـــت 
اـــــ ب، و ــــؤري     فــــاقم ال ــــ وف ا ن ــــانا  وايجتماعاــــ  وايقتكــــاري  املرتريــــ  والــــ  ســــوف 
 ـؤري، ني ــل  قـدي  الف يــق القبــ ي لرمـم املتحــدة،    جعـ  غــزة غــري  ـاـ  لل ــكن حبلــول 

 ،  كا مل يتم معاا  الويد فويا.2٠2٠عاذ 
علـــى يفـــاه ال ـــكان املـــدناني، وكـــقلف علـــى التوا ـــ   شـــديداق  و ـــا يـــؤ   أي ـــا أت ـــرياق ”  

ااضـــــ ا  لــــــريل الفل ـــــبانا  وونيــــــددا وفــــــ    قاـــــق نيــــــ  الــــــدولتني علـــــى أســــــاق خبــــــو  
غري القانونا  مـن ، اينتهاكاُ  ال   ُ   كل   ساا  اـمل  ايستابانا  ا س ا الا  1٩٦7 عاذ

خـــ ل قنـــان و وســـاد امل ـــتوطنا  ايســـتعمايي  وااـــداي الفا ـــ  وا ااكـــ  الع ـــك ي    ال ـــف  
الض قاــ ، لــا فاهــا القــدق الشــ قا . وقــد  ــ  كلــف أي ــا عــدرا ي  كــى مــن األوامــ  الع ــك ي ، 

دف     ا ـري وغري ا من املمايسـا  غـري القانوناـ  الـ  دـ‘ املاببا  التش يعا ’ وما ي مى قـ
األنشب  ايستابانا ، لا   كلف مكـارية األيايـق و ـدذ املنـازل وا ااكـ  األساسـا ، والتشـ يد 
الق ــ ي للمــدناني، واســتض ل املــواير البباعاــ ، و ضاــري اـالــ  ال ــكانا  وااض افاــ  ال ــا دة علــى 

 ن علاها سااس  الفك  العنك ي.أيل الواقد، وج عحتان أكا  فمكا     واقد الدول  الوانيدة ال  دام
ـــــــزال  ـــــــ يض  ســـــــ ا ا  وخبا ـــــــا املـــــــؤج  للمشـــــــاع  قشـــــــمن القـــــــدق ”   وكـــــــقلف ي ي

وايســـتفزازا  وأعمـــال العنـــَ الـــ  ي  كبهـــا املتب فـــون الاهـــور يـــد املواقـــد ا ســـ ما  وامل ـــاحا  
املقدســــ ، وي ســــاما اســــتهدافهم للحــــ ذ القدســــق الشــــ يَ، ي يــــزال كــــ  كلــــف يــــؤج  جـــــقوة 

ـ اســــاا  وقــــد يــــؤري     شــــعال فتاــــ   ــــ ا  ريــــ . و ــــقه اينتهاكــــا     كبهــــا نيكومــــ  ا
 ســ ا ا ، ال ــلب  القا مــ  طينيــت ل، رون  وقــَ وقشــك  مشــرت  مــد قوادــا الع ــك ي  التلــ  

 وامل توطنني املتب فني.
و  ظــــ   ــــقه اخللفاــــ ، فــــ ن م ــــال  فل ــــبني    نفاــــق القــــ ايا  كا  الكــــل  و  ”  

 ني ل ال  ذ وايستق اي  ل أن  ُقاق أي ـا طيسـتنار    كـ  مـا ققلتـ  اـكومـ  الفل ـبانا  
ومجاــد املؤس ــا  الوطناــ  مــن جهــور علــى مــدى عقــور مــن الــزمن مــن أجــ  التافاــَ مــن آ ي 
اينيــت ل املــدم ة واـفــاآ علــى آفــا  ال ــ ذ. وقــد قــقلنا،   مواجهتنــا يســتم اي  ــد وي اـالــ  

نا  وايجتماعا  وايقتكـاري  واألمناـ ، كـ  ااهـور مـن أجـ  التافاـَ مـن معـاانة شـعبنا، ا ن ا
والتافاَ من نيدة التو  ا ، ويمان ا دون واألمن، و شـجاد املكـاـ  و عبـان األمـ  لشـعبنا 
 ن م تقب  أف     متناول أيدينا وأن  لن يعا  جا  آخ  من املكـري الـقي قاسـاه أجـدار م 

ل وقمـد وني مـان ونفـق. و ـقا األمـ  أمـ  نياـوي ملكافحـ  نزعـ  التبـ عف والتشـدر الــ  مـن انيـت 
  عا  منها املنبق ، وي ساما   أوسا  الشباب.

ولئن كان من غري اململوف، ويلا غري امل بو  أن يـتم القاـاذ قـقلف   ظـ  نيالـ  مـن ”  
نياي  اينيت ل، فقد سعانا طستم اي     قاق  قه األ داف   كـ  قبـا  مـن القباعـا ، 
على النحو املبني   األولواي  الـدرة   خبـع التنماـ  الوطناـ  الفل ـبانا  املتتالاـ  الـ  قـدمها 

ــــاس ا ــــوزيان يامــــق اـمــــد ل واـكومــــا  ال ــــاقق ، وكــــقلف    طــــاي عمــــ  األمــــم املتحــــدة ي  ل
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للم اعدة ا منا ا . وايبلعت ق ام  وكاي  األمم املتحدة، و  مقـدمتها وكالـ  األمـم املتحـدة 
 غا ــ  و شــضا  ال جئــني الفل ــباناني   الشــ   األر( )األونــ وا(،    جانــل مكتــل  ن ــاق 

 ــانا ، ومن مــ  األمــم املتحــدة للبفولــ ، وقــ انم  األمــم املتحــدة ا منــا ق، ومكتــل الشــؤون ا ن
من ــق األمــم املتحــدة اخلــا  لعملاــ  ال ــ ذ   الشــ   األوســع، و ائــ  األمــم املتحــدة للم ــاواة 
قـني اان ــني ومتكـني املــ أة، والعديـد مــن املن مـا  األخــ ى، قـدوي طلــي األلاـ     ــقا الكــدر، 

 قد  امل اعدة من الدول املعنا  من مجاد أحنان العامل لفل بني و  امنها معها رويا  ا  .كما أرى  
وكــان  ــقا الــدعم ماــاي  تــقى قــ    نيالــ  األونــ وا الــ   لقــت  ربعــا  ســاا  مــن ”  

. و  اتييــــ  كتاقــــ   ــــقه املــــقك ة، ي  ــــزال ااهــــور 1٩4٩البلــــدان املاحنــــ  منــــق  نشــــا ها   عــــاذ 
د ااها  املعنا  والش كان، لا   كلف البلدان امل اف ، ـشد مزيد من الدعم القاق  متوا ل  م

للتنبــؤ والكــا  وامل ــتم  لرونــ وا نيــىت  ــتمكن مــن  نفاــق وييتهــا قفعالاــ . فهــقا الــدعم لــ  ألاتــ  
م يـــني مـــن ال جئـــني الفل ـــباناني امل ـــجلني لـــدى األونـــ وا والـــقين  5.3اـاويـــ  ملـــا ي قـــو علـــى 

خماما   األيرن ولبنـان وسـويي  وفل ـبني التلـ . و شـك   58يزال امل يني منهم يعاشون    ي
 قه ااهور اعرتافا قعدذ  مكانا  ايستضنان عن املعونـ  ا ن ـانا  وا منا اـ  الـ   قـدمها األونـ وا  

اويــــوي  مــــن أجــــ  وروي ـــا اـاســــم    قاــــق ايســــتق اي   املنبقــــ   وايلتـــزاذ الــــواير    عــــ ن ن
ال جئني واملهاج ين ق ـمان متويـ  كـاف للوكالـ   ونيقاقـ  أن األونـ وا  ـق شـ اين اـاـاة الونياـد 
مل يـــني ال جئـــني،   انت ـــاي التو ـــ     نيـــ  عـــارل.  ن  عاوننـــا    ـــقا األمـــ  يشـــك  أي ـــا 

 م ال  كبرية   ال  ذ القي ن عى  لا .
عم الدويل، ف ن ا يارة ال ااسا  ال زم  لتنفاـق و  نيني  توا   جهوران وجهور الد”  

قـــ ايا   لـــس األمـــن واامعاـــ  العامـــ  كا  الكـــل ، والـــ  ي قـــد منهـــا مـــن أجـــ   قاـــق   ـــوي  
سـلما ،   ـ  معدومــ . وعلـى الــ غم مـن مجاــد النـوااي اـ ـن ، فــ ن ا تمـد الــدويل ي يـزال عــاجزا 

واألخ قاــ   زان جتا ــ  اســ ا ا  التــاذ للقــانون. ويكــب  عــن الوفــان طلتزاما ــ  القانوناــ  وال ااســا  
 ــقا الفشــ  يفتــا للن ــ  قشــك  أكــرب   الــقك ى ال ــنوي  اخلم ــني ل نيــت ل ا ســ ا الق، و  

 ظ  غااب أفق سااسق قاق  للبقان  ئا  .
وي  ـزال را ــ ة  فــ    سـ ا ا  مــن العقــاب وعــدذ  ع ي ـها للم ــانل   ببــان جهــور ”  

ـــ  اامـــور ال ااســـق. ومنـــق  علاـــق  ســـ ا ا  لـــار   ال ـــ ذ ققاـــارة ال ـــ ذ  ويعمقـــان مـــن نيال
، مل مُتاي ق يضو  كافا  على اـكوم  ا س ا الا  لويد نيد ينتهاكادا 2٠14أم يكا    عاذ 

، مل  ُبــق ل أي (2٠1٦) 2334ولتــدمري ا ـــ  الــدولتني. ونيــىت قعــد اختــاك  لــس األمــن القــ اي 
جهـور جــارة  جبــاي  سـ ا ا  علــى ايمتاــال  وقـدي مــن كلــف، ف ئـا  وا ــ  انتهاكــ  رون  م ــ  

 أي عواقل.
يـمن أمـوي  ، ف نـ   ـل علـى  سـ ا ا ،(2٠1٦) 2334ووفقا ملـا يـدعو  لاـ  القـ اي ”  

أخــ ى، أن  عمــ  مــن خــ ل ال ااســا  وا جــ انا  علــى  ظهــاي التــزاذ نيقاقــق حبــ  الــدولتني 
َه  ســ ا ا  عــن التشــد   وعلــى دائــ  ال ــ وف ال زمــ  لتعزيــز ال ــ ذ  وقــد آن األوان لكــق  ُكــ
َ  رعايتهـــا الـــ   شـــوه واقـــد انيت  ـــا غـــري املشـــ و   و نبـــق    ي ـــها يـــد  حبـــ  الـــدولتني  و وقـــ
الشـــعل الفل ـــبا  وقاار ـــ   و  ـــد  نيـــدا يســـتهزا ها طألمـــم املتحـــدة. و ـــل أن يُبل ـــل منهـــا 

 انيرتاذ القانون رون استانانا  أو ش و .

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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والقانون الدويل  و ال ـبا  الونياـد الـقي قكـن أن يكفـ  متاعـض املفاويـا  قشـمن ”  
نا  واــــدور واألمـــن م ـــا   الويـــد النهـــا ق، و ـــق القـــدق وال جئـــون الفل ـــباناون وامل ـــتوط

وال جنان واملااه، عن س ٍذ عارل وم ـتداٍذ. وعلـى النحـو املبـني   جـدول أعمـال األمـني العـاذ 
لرمم املتحدة، ف ن الت وي  ال لما  للنزاعـا   تبلـل من ـوي نيقـو  ا ن ـان، ومن ـوي عدالـ ، 

 اقيي  للنزا .ومن ويا  منا اا، ولاس فقع من ويا أمناا، كما  تبلل معاا  األسباب ا
ومتشـــاا مـــد امل ـــؤولا  الدا مـــ  لرمـــم املتحـــدة جتـــاه ق ـــا  فل ـــبني، ف ننـــا نـــدعو مـــ ة ”  

أخ ى    ققل جهور جارة لتنفاق الق ايا  كا  الكل  ال اما      عمال نيقو  الفل ـباناني، 
وأخـريا  1٩٦7لن فاهم ال جئون الفل ـباناون  و ئـانحت اينيـت ل ا سـ ا الق الـقي قـدأ   عـاذ 

 قاق استق ل رول  فل بني، وعا متها القدق الش قا   و قام  س ذ وأمن و عايش را م قـني 
. 1٩٦7الشـــعبني الفل ـــبا  وا ســـ ا الق اســـتنارا    نيـــ ع الـــدولتني علـــى أســـاق خبـــو  عـــاذ 

و ؤكـــد القاـــارة الفل ـــبانا  مـــن جديـــد التزامهـــا طلتو ـــ       ـــوي  ســـلما  وعارلـــ ، كمـــا  ـــ  
 “.تمد الدويل على الوفان طلتزاما   و عهدا  ا 

املوجهــ  مــن البعاــ  الدا مــ   ســ ا ا   2٠17متوز/يولاــ   31وكــان نــر املــقك ة الشــفوي  املؤيخــ   - ٦
 لدى األمم املتحدة كما يلق: 

طــــوال ال ــــن  املايــــا ،  وا ــــلت موجــــ  ا جمــــا  ا ي اقاــــ  املماتــــ  الــــ    ــــتهدف ”  
متوز/يولاـــ ، عنـــدما  21رة. وقـــد وقعـــت  نيـــدى ا جمـــا  األخـــرية   شـــعل  ســـ ا ا  قـــ   ـــوا

  ل   ي ار فل با     منزل عا ل  سـولومون   شـايماش وقتـ     ـ  أفـ ار مـن  ـقه العا لـ  
عنــدما كــانوا  تمعــني معقــا لتنــاول وجبــ  الشــبا  )عبلــ  ال ــبت( التقلاديــ  م ــان اامعــ . وقــد 

أســبو  فقــع، قتــ  ا نــني مــن يجــال الشــ ط  ا ســ ا الا    جبــ  ســبق  ــقه اا قــ  البشــع ، قبــ  
ا اكـــ  علـــى أيـــدي  ي ـــاقاني اســـتضلوا ال ااســـ  ا ســـ ا الا  املتمالـــ    فـــت  أقـــواب جبـــ  ا اكـــ  
للجماد، وقاموا لرخال أسلح  و خفا ها   ا معد املقـدق. وطسـتاداذ ا مـد كنقبـ  انبـ   

اقاون لهامجــ  وقتــ  يــاقبق شــ ط  وقتــدناس  ــقا املوقــد املقــدق لتنفاــق  ــقه العملاــ ، قــاذ ا ي ــ
  و ويل     ساني  لل عل و ياق  الدمان.

قــد أن يكــون وايــحا أن  ــقه ا جمــا  ا ي اقاــ  الشــناع  ي  ــد  مــن فــ او.  وي”  
فهق نتاج  للتح يض الفل با  امل تم  على العنَ ومتجاد ا ي ـاب،  ـا يتعـايل أساسـا مـد 

النهـــول طل ـــ ذ. ويبـــدأ  ـــقا التحـــ يض مـــن القمـــ   فقـــد أيـــد حممـــور عبـــاق، ي ـــاس  م ـــاعق
ال ـــلب  الفل ـــبانا ، علنـــا رفـــد م  بـــا  لإلي ـــاقاني املـــدانني وأســـ  م. و   طـــاي  ـــقا التحـــ يض 
امل ــتم  علــى ا ي ــاب، كاــريا مــا ُ بلــق أمســان مــ  كع جــ ا م القتــ  ااماعاــ  علــى أمــاكن عامــ . 

ي اـك ، ففق اآلون  األخرية أُطلق على م كز ن وي   ق يـ  ق قـ    ال ـف   وعلى سبا  املاال
 موعــ  مــن  1٩78الض قاــ  اســم ريل املضــ ر، و ــق ا ي اقاــ  الفل ــبانا  الــ  قــار    ســن  

 طف . 12 س ا الاا من قانهم  37ا ي اقاني القين اختبفوا نيافل  مدناع  وقتلوا 
ي لبس فاها    القاارة الفل بانا :  وقفـوا عـن  شـجاد  و ل  وجا  يسال  وايح ”  

ا ي اب، ويعوا نيـدا خلبـاب الك ا اـ ، و وقفـوا عـن  كـعاد الك ا اـ  قـني األطفـال. وقبـ  كـ  
شقن،  ل أن يتوقفـوا عـن  قـد  مكافـق  نقديـ  ألولئـف الـقين ي  كبـون أعمـاي  ي اقاـ  وعـن 



A/72/368 

S/2017/741 
 

 

17-14908 9/19 

 

ق األقـــ اين والتعبـــري عـــن اينبهـــاي  ولئـــف الـــقين  كـــ قهم علـــى املـــر. كلـــف أن متجاـــد العنـــَ حبـــ
ي  كبـــون  ـــقه األعمـــال امل وععـــ   منـــا يتعاييـــان متامـــا مـــد ايلتـــزاذ طلتعـــايش مـــد  ســـ ا ا  و قامـــ  
 ع قا  سلما  معها، القي  ل أن يكون ال كازة ال   قوذ علاها رول  فل بانا    امل تقب . 

و عتقــد  ســ ا ا  أي ــا أن وجــور اقتكــار فل ــبا  قــوي وآخــق   النمــو شــ    م ــبق ”  
لتحقاق ايستق اي واألمن، ولـقلف فـ ن  ـقه امل ـمل  ختـدذ مكـائ  سـ ا ا  أي ـا. ويغـم اسـتم اي 
العنــَ الفل ـــبا ، مت ــق  ســـ ا ا  قـــدما طختــاك خبـــوا  دـــدف      ــني اـالـــ  ايقتكـــاري  

 متـــوز/ 1٠)املعاشـــق لل ـــكان الفل ـــباناني. و   ـــقا ال ـــاا ، ا مـــؤخ ا  الفل ـــبانا  وامل ـــتوى
(  قــ اذ أول ا فــا  جتــايي قــني شــ ك  الكهــ طن ا ســ ا الا  وال ــلب  الفل ــبانا  مــن 2٠17يولاــ  

أجــــ  زايرة  مــــدارا  الكهــــ طن    جنــــني    ــــال ال ــــام ة، و ــــوفري  مــــدارا  كافاــــ  ألشــــه  
 الكاَ وللعاذ  كمل .

، ا ا عـــــ ن عـــــن  و ـــــ   ســـــ ا ا  2٠17متوز/يولاـــــ   13 ـــــ  عـــــن كلـــــف،   وف”  
واأليرن وال ــلب  الفل ــبانا ، قتا ــري مــن الــوياي  املتحــدة،    ا فــا     طــاي مشــ و  البحــ  

البحـــ  املاـــت، لتنفاـــق مشـــ و  قـــر  تاـــ  يـــام ســـاوف  الب يـــني مـــن الضـــالوان  مـــن  - األيفـــ 
 لك  من األط اف الا   . ا مدارا  ا يافا  من املااه

ولوجــل  ــقا اي فــا ، يتوقــد لل ــلب  الفل ــبانا  أن  ــتمكن مــن شــ ان كماــ   كــ  ”  
ملاــون مــرت مكعــل مــن املاــاه العققــ  مــن  ســ ا ا   ســعاي  ف ــالا ، و كــقا  قــق زايرة   32   

 كبرية   كما  املااه املقدعم     ال ف  الض قا  وقبا  غزة. 
 ــ ،  وا ــ   ســ ا ا  التحــاوي مــد ال ــلب  الفل ــبانا  قشــمن امل ــا   و  الوقــت نف”  

ايقتكاري . ففق ئاي  شه  أايي/مـايو، اجتمـد وزيـ  املالاـ  ا سـ ا الق موشـق كحلـون مـد ي ـاس 
علـى اخلبـوا  األخـرية الـ  ق يدــا  يط عــ وزيان ال ـلب  الفل ـبانا  يامـق اـمـد ل   ياذ ل 

   ــدف   ــني اـالــ  ايقتكــاري  لل ــلب  الفل ــبانا . وعــ وة علــى كلــف، اـكومــ  ا ســ ا الا
 استؤنَ اـواي الانا ق قني وزاييت املالا    ك  البلدين على م توى املدي ين العامني للوزاي ني. 

و  غـــزة،  واجـــ   ســـ ا ا  قائـــ  أمناـــ  وسااســـا  أكاـــ   عقاـــدا و ـــعوق  مـــن أي وقـــت ”  
جهــورا مكافــ  مــن أجــ    ــني ال ــ وف ا ن ــانا  وايقتكــاري   م ــى، ومــد كلــف فهــق  بــقل

ل ـــكان غـــزة، مـــد اــــ     الوقـــت نف ـــ  علـــى يـــمان  لباـــ  اينيتااجـــا  األمناـــ  األساســـا  
 واملش وع  للمواطنني ا س ا الاني.

وما فتئت  س ا ا   وا    ا ري  عارة  عماي غزة من خ ل آلاـ   عـارة  عمـاي غـزة. ”  
نــــت اآللاــــ  املشــــرتك  مــــد ال ــــلب  الفل ــــبانا  واألمــــم 2٠14ألول/أكتــــوق  فمنــــق  شــــ ين ا ، مكع

م يــني طــن مــن خمتلــَ أنــوا  مــوار البنــان    قبــا  غــزة. ونيــىت شــه    8.2املتحــدة مــن رخــول 
ونيــدة ســكنا  مــن الونيــدا  ال ــكنا   1٠2 331كــانون الاا /ينــاي  مــن  ــقا العــاذ، ا جتديــد 

ونيدة سـكنا   11 5٠٠ونيدة. وأ بحت أكا  من  13٠ ٠٠٠املت  ية من أ   ما  موع  
جديدة   م انيـ  قنـان متقدمـ  و ـاي  املئـا  منهـا جـا زة لل ـكن. واكتملـت مئـا  املشـاييد 
ـــــارا  البباـــــ  وامل ـــــاجد واــــــدا ق العامـــــ ، أو أئـــــا علـــــى  ـــــف املـــــدايق والعا العامـــــ ، لـــــا   كل

 ايكتمال.  وشف
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  الكــــاريا  مــــن غــــزة طجتــــاه ال ــــف  الض قاــــ  وشــــهد  ال ــــن  املايــــا  أي ــــا زايرة ”  
قلـــــــت و ســــــ ا ا  واخلـــــــاية. وجتـــــــدي ا شـــــــاية    أنـــــــ    شـــــــه  آكاي/مـــــــايق املايـــــــق ونيـــــــده، نُ 

يفولـــ  مـــن ال ـــلد املوجهـــ     األســـوا  مـــن غـــزة علـــى مـــ  شـــانينا ، و ـــقا أعلـــى يقـــم  372
وط يـــاف      ي ــجه  منــق أن   ـــلمت يفــاق مقالاـــد األمــوي قبـــ  أكاــ  مـــن عقــد مـــن الــزمن.

كلف،   ي نيالاا قنان نيزاذ لنق  الب ا د   معرب ك ذ أقو سامل )كريذ شالوذ(، ومـن املتوقـد أن 
يتم الش و    استادام  ق يبا. ويتوقد أن ي اعَ اــزاذ القـدية علـى  كـدي  ال ـلد مـن قبـا  

 غزة قشك  كبري. 
ا  اقاـ ، ي  ـزال من مـ   و ا يدعو لرسَ، أن  جنبا    جنل مد  ـقه التبـويا ”  

ــــــ   ــــــ   عمــــــد    ســــــ ق  ومكــــــارية املــــــوار املاكهكــــــ   عــــــارة  عمــــــاي غــــــزة ولتلبا يفــــــاق ا ي اقا
اينيتااجا  ا منا ا  ا ن انا  ل كائا لكق   تادمها لتحقاـق أ ـدافها الع ـك ي : مـن أجـ  

م   سـ ا ا  مــد نيفـ  و شـااد أنفــا  يعـل و عــارة   ـلا  أف ار ــا ولكـند الكــوايي . ولـن  ت ــا
الت عـــل آبلاـــ   عـــارة  عمـــاي غـــزة أو مـــد أيـــ  حمـــاوي  أخـــ ى  قـــوذ  ـــا يفـــاق مـــن أجـــ   عزيـــز 

  ااكلها األساسا  ا ي اقا . 
وطلتوازي مد كلف، نيد ت أي ا زايرة مفزع    عدر حماوي  د يل سـلد حم ـوية ”  

وأجهــزة لاـــزي وقـــزا   مـــن قانهــا طـــا  ا   ــضرية قـــدون طاـــاي 2٠1٦   قبــا  غـــزة خــ ل ســـن  
حماول  من  ـقا القباـ ،  1 22٦ع ك ي . ففق ال ن  املايا ، أنيببت قوا  األمن ا س ا الا  

 . 2٠15  املا   مقاين  قعاذ  1٦5 ا قا  زايرة قن ب  
ويعــا  قبــا  غــزة مــن نقــر مــزمن ونيــار    مــدارا  الباقــ . و عــزى أزمــ  الكهــ طن ”  

 ال لب  الفل بانا  ويفاق. فمنق  ـويل يفـاق ال ـلب    قبـا  غـزة   غزة    نزا  راخلق قني
، ظلـــت ال ـــلب  الفل ـــبانا   ـــدفد  كلفـــ  الكهـــ طن   قبـــا  غـــزة. ولكـــن  ـــقا 2٠٠7  عـــاذ 

 العاذ، أعلنت ال لب  الفل بانا  يف ها موا ل  سدار املدفوعا  ال زم . 
 4٠٠ ـــوفري  مـــدار م ـــتم  قـــديه فلتلباـــ  مجاـــد انيتااجـــا  غـــزة مـــن الكهـــ طن، يلـــزذ ”  

  املا ـــ (. وحمبــــ   ٦,25ماضــــاوا  ) 25ماضـــاوا . و  ـــا م ا مــــدارا  مـــن مكــــ  لـــا مقـــدايه 
ــــوفري    املا ــــ (  وقبــــ  أن  توقــــَ  3٠ماضــــاوا  )نيــــوايل  12٠الكهــــ طن   غــــزة قــــارية علــــى  

اـــ  مـــن ال ـــلب  الفل ـــبانا  طلكامـــ  عـــن ســـدار مـــدفوعا  الكهـــ طن، كانـــت  شـــرتى عـــارة كم
  املا ـــ  مـــن البلـــل(. وظلـــت ال ـــلب   15ماضـــاوا  )نيـــوايل  ٦٠الوقـــور  كفـــق فقـــع لتـــوفري 

قبــــــا  غــــــزة مــــــن الكهــــــ طن )نيــــــوايل الفل ــــــبانا   ــــــدفد  ســــــ ا ا  مقاقــــــ  نيــــــوايل  لــــــ  طلــــــل 
ماضــاوا (. ولوجــل اي فــا  املــرب ذ مــد ال ــلب  الفل ــبانا ، ُقكــم  ــقا املبلــي املــايل مــن  125

 ال   كعلها  س ا ا  لفا دة ال لب  الفل بانا . عا دا  ال  ا ل
وق بل النزا  اـايل قني يفاق وال لب  الفل بانا ،  وقفت  قه األخرية عـن شـ ان ”  

 الوقور لب   ولاد الباق  الكه ط ا    غزة. و قا  وقفت  قه الب  عن  نتاة الكه طن.
نا ــان/أق ي ، أئــا، اعتبــايا  3٠   وعــ وة علــى كلــف، أعلنــت ال ــلب  الفل ــبانا ،”  

، ســتافض مــدفوعادا     ســ ا ا  مقاقــ  الباقــ  الكه ط اــ  املوجعهــ  2٠17أايي/مــايو  22مــن 
 م يني رويي.  7.1ملاون رويي شه اي    نيوايل  11.4   قبا  غزة من نيوايل 
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 ــا لـــاس و ــل التشــديد أي ــا علـــى أن يفــض يفــاق رفــد فـــا وية الكهــ طن اخلا ــ  ”  
ق ـــبل قلـــ  األمـــوال. فحمـــاق  ف عـــ  اســـتاداذ مواير ـــا املالاـــ  لتعزيـــز قـــديادا علـــى ا ي ـــاب 
والرت اــل قــدي مــن   ــني ا ااكــ  األساســا  املدناــ  الــ   عــور طلفا ــدة علــى ســكان غــزة، ماــ  

  أن  وفري  مدارا  منت م  من الكه طن. وما مل  ضريع ال لب  الفل بانا  ويفـاق سااسـتهما و 
 ـد  كلـف، سـت   غـزة ع يـ  ينقباعــا  مبوعلـ    التاـاي الكه ط ـق وساوا ـ  سـكان غــزة 

 رفد مثن اخل ف قني يفاق وال لب  الفل بانا .
لويـــد   قبـــا  غـــزة، و ـــق  بـــقل وي   غـــل  ســـ ا ا    أن  ـــد  أي  كـــعاد   ا”  

   وسعها ملند  د وي اـااة الاوما  ل كان غزة. ما
يــــاف     كلــــف، فــــ ن  ســــ ا ا    ــــبلد أي ــــا عهــــور   مــــق      ــــني اـالــــ  وط ”  

ايقتكـــــاري    ال ـــــف  الض قاــــــ . ففـــــق العــــــاذ املايـــــق، نيـــــد ت زايرة كبــــــرية   عـــــدر يفــــــوي  
 4٩ ٠٠٠الشــانينا  الــ  عــرب  مــن األيرن و لاــ  عــرب معــرب ج ــ  اللنــع،  ك مــ ع  مــن املعــرب 

 .2٠15  املا   مقاين  قعاذ  22ايرة  فو  شانين   لونة طلب ا د  ا يعكس ز 
وســـج  عـــدر األشـــاا  الـــقين يعـــربون اا ـــ ، و ـــو املعـــرب ال  ا ـــق للفل ـــباناني، ”  

ملاـون شـار، مع مهـم مـن املـدناني  2.2 ك فـا  عـدر م  2٠1٦يقما قااساا جديدا   عـاذ 
 .2٠15  املا   مقاين  قعاذ  1٠ويعكس  قا ال قم زايرة  فو   -الفل باناني 

وقــ ي   ســ ا ا ،    طــاي جهور ــا ال اماــ      ا ــري رخــول ال ــكان الفل ــباناني، ”  
 أيلــــول/ 1٠نيزي ان/يوناــــ  نيــــىت  2٠متديــــد ســــاعا   شــــضا  معــــرب ج ــــ  اللنــــع. واعتبــــايا مــــن 

، سـا   2٠18سبتمرب، سـا   املعـرب مفتونيـا للعبـوي علـى مـداي ال ـاع  يوماـا، وقـدنا مـن عـاذ 
 ى مداي ال اع  طال  العاذ. املعرب مفتونيا عل

وينـــدية قـــ اي متديـــد ســـاعا   شـــضا  معـــرب ج ـــ  اللنـــع يـــمن خبـــ  شـــامل  دـــدف ”  
لتح ـــني املعـــرب، لـــا   كلـــف  رخـــال   ـــانا   اكلاـــ  علاـــ ، و  ـــني مواقـــَ ال ـــاايا     

 جانل اختاك  داقري أخ ى ددف     ا ري اينتقال عربه و   زايرة النشا  التجايي.
و   ـــقا ال ـــاا ، مـــن املهـــم أي ـــا ا شـــاية    املوافقـــ  علـــى خبـــع  قامـــ  البـــ يقني ”  

ولعـرب ج ـ  اللنـع. و ـقا  ٩٠اللقين يك ن املنبق  الكناعا  الااطنا    أي ا طلب يـق ال ـ يد 
ني كــ  الشــانينا  الــ   املشـ و ، الــقي متولــ  الوكالــ  الااطناــ  للتعــاون الـدويل، مــن شــمن  أن يا ــ 

ق  املنتجا  والب ا د املكنع  واملعدا  من املنبق  الكناعا  الااطناـ  مـن أجـ   عزيـز التجـاية  ن
 واملباري  التجايي .

و ــرب ن اخلبــوا  املــقكوية آنفــا الــ  اختــقدا رولــ   ســ ا ا  علــى التزامهــا طلتو ــ     ”  
    أن دائـــ   قائـــ  نيـــ  ســـلمق للنــــزا ، ف ســـ ا ا   تبلـــد     قاـــق ال ـــ ذ. وحنـــن  مـــ  قكـــد

م  م  لتعزيز النشا  ايقتكاري ستشـجد علـى اسـتئناف املفاويـا  املباشـ ة،  ـا سـاؤري    
  قاق ال ؤي  املتمال    قااذ رولتني  عاشان جنبا    جنل   أمن وس ذ. 

الفل با  لن يتم ى  ي لجـ ان مفاويـا   نا اـ   - ن   ار ني  للك ا  ا س ا الق ”  
باشــ ة ورون شــ و  م ــبق . أمــا الــاوي  ال اماــ     فــ ل نيلــول أو  مــ ن شــ و  وجــداول م
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زمناـ  فلـن يكـون مــن شـمئا سـوى رفـد آفــا  ال ـ ذ قعاـداق. و ـقا فــ ن  سـ ا ا   ـ فض كلاـا قــ اي 
 شـــف وســـاجع  مـــن (عـــاٍر  ســـ ا ا  قـــدون أر. فهـــقا القـــ اي م(2٠1٦) 2334 لـــس األمـــن 

  قاق ال  ذ أكا   عوق  ولاس أكا  سهول .
وأخــريا، ي قــد مــن التمكاــد  ــدرا علــى نيــق  ســ ا ا    الوجــور   ســ ذ، قو ــفها ”  

ــــ   ــــ  ألي حماول ــــ ، وعلــــى معاييــــتنا الااقت ــــ  للشــــعل الاهــــوري، يــــمن نيــــدور آمن ــــ  القوما الدول
يــزال يفــض الفل ــباناني ايعــرتاف لســ ا ا  قو ــفها رولــ  يهوريــ   لتقــويض شــ عا   ســ ا ا . وي

استنارا   مجل  أمـوي    اسـتم اي م   يفـض ايعـرتاف قوجـور أي  ـل  اتيقاـ   ـ قع الاهـور  -
يشـــــــك   نيـــــــدى العقبـــــــا  ال  ا ـــــــا  املا لـــــــ  أمـــــــاذ  قاـــــــق ال ـــــــ ذ قـــــــني  ســـــــ ا ا   - ييـــــــهم 

 .“والفل باناني
  

  املالحظات - اثنيا 
ظـــ    كاـــز ااهـــور الدولاـــ  ال اماـــ      شـــجاد التو ـــ       ـــوي  ســـلما  للق ـــا  الفل ـــبانا   - 7

ُمنكبعا على  مكانا  ويد  طاي لعـورة األطـ اف    املفاويـا  ا ديـ . واجتمـد األع ـان األساسـاون   
م اي التن ـــاق الو اـــق ، وا فقـــوا علــى ألاـــ  اســت2٠1٦أيلول/ســـبتمرب  23ا موعــ  ال طعاـــ    ناويــوي    

اماد ااهور ال اما      قاق ا دف املشرت  املتماـ    اــ  القـا م علـى وجـور رولتـني، وكـ يوا التمكاـد 
.  2٠1٦متوز/يولاــ   1علــى رعــوة البــ فني     نفاــق التو ــاا  الــوايرة    ق يــ  ا موعــ  ال طعاــ  املــؤيق 

  مـــ  ني يرا علـــى  كـــاعد التـــو   علـــى أيل الواقـــد. ولـــدى كمـــا أ ـــدي مبعو ـــو ا موعـــ  ال طعاـــ  قاـــاان
متوز/يولاـــ ، أع قـــوا عـــن قلقهـــم البـــالي  زان  ـــد وي اـالـــ  ا ن ـــانا    غـــزة.  13اجتمـــاعهم   القـــدق   

متوز/يولاــ ،  22وقعــد كلــف قوقــت قكــري، ويرا علــى  كــاعد التــو     القــدق، رعــوا مجاــد األطــ اف،   
 .اف   على الويد القا م   األماكن املقدس    دد   الويد مد ال

الــقي أعــار  (2٠1٦) 2334، اختــق  لــس األمــن قــ ايه 2٠1٦كــانون األول/ري ــمرب   23و   - 8
التمكاد فا  على قعض العقبا  ال  ا ا  أماذ التو      ني  الدولتني عن ط يـق التفـاول، والـ  وير  

: و ـــق اســـتم اي 2٠1٦أي ـــا    ق يـــ  ا موعـــ  ال طعاـــ  املعناـــ  طلشـــ   األوســـع الكـــاري   يولاـــ /متوز 
اب  والتحـ يض علـى العنـَ  والويـد سااس  قنان امل توطنا  و وساعها  واستم اي أعمال العنَ وا ي ـ

  غزة. كما رعا ا لس   كلف القـ اي كـ  ااـانبني    اختـاك خبـوا  علـى أيل الواقـد مـن أجـ  دائـ  
 .ال  وف ال زم  لنجا  مفاويا  الويد النها ق

قلــدا  7٠، است ــافت ف ن ــا مــؤمت ا   طييــس أعــار فاــ  حنــو 2٠17كــانون الاا /ينــاي    15و   - ٩
ومن مــ  رولاــ  أتكاــد أتياــد م للحــ  القــا م علــى أســاق  نشــان رولتــني واســتعدار م ملوا ــل   شــجاد كــ  
الب فني على العورة    املفاويا  ا دي . و  التـايي  نف ـ ، است ـاف اي ـار ال وسـق  الـق الفكـا   

ائــ  ال ــ وف  جـــ ان الفل ــبانا    موســكو، وشـــدر علــى اـاجــ     التضلـــل علــى اينق ــاما  قضاـــ  د
آكاي/مـــايق   األيرن، التـــزذ القـــارة العـــ ب طســـتئناف مفاويـــا  ال ـــ ذ،  2٩مفاويـــا   ديـــ . و  

ـــزامهم لبـــارية ال ـــ ذ الع قاـــ  لعـــاذ  . و  الـــوياي  املتحـــدة، يكـــز  ا راية 2٠٠2وأكـــدوا مـــن جديـــد الت
 .يز ال  ذااديدة أي ا على ااهور ال اما     استئناف املفاويا  و عز 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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وا  ـمت اـالــ  علــى األيل طســتم اي التــو  ا ، مـد نيــاي  مفاجئــ  لتكــاعد العنــَ، واي فــا   - 1٠
نيار   النشا  ايستابا    ال ف  الض قا  التل ، لا فاها القدق الش قا . و وا   استقباب اخلبـاب 

ــــو  ا    العــــاذ ملاتلــــَ الشــــ ا   ال ااســــا     ســــ ا ا  واأليل الفل ــــبانا  ال ــــ . وازرار  نيــــدة الت تل
متوز/يولا    املدين  القدقـ  وأسـف  عـن مقتـ  ا نـني  14القدق الش قا    متوز/يولا ، قعد  جوذ وقد   

من يبا  الش ط  ا س ا الا  ومهامجاهما. ويرا على ا جوذ، يكعبت  س ا ا  أجهزة للكشَ عـن املعـارن 
دســ ، األمــ  الــقي قوقــ  علــى الفــوي ط رانــ  مــن جانــل ال ــلبا  وكــامريا  أمناــ    مــداخ  البانيــ  املق

الدينا  ا س ما  والقاارة الفل بانا  طعتبـايه  جـ انا  أنياريـ  ااانـل  نتهـف الويـد التـايقق القـا م   
األمــاكن املقدســ . وعلــى الــ غم مــن النــدانا  الدولاــ  مــن أجــ  ا ــدون، انــدلعت اينيتجاجــا  وأعمــال 

متوز/يولاـــ ، وقُتـــ  أيقعـــ  مـــن املت ـــا  ين الفل ـــباناني نتاجـــ  ير قـــوا   21ة اامعـــ    العنـــَ قعـــد  ـــ 
األمن ا س ا الا . و  اللالـ  نف ـها، طعـن فل ـبا  نيـىت املـو     ـ  أفـ ار مـن أسـ ة  سـ ا الا   عـاش   

يــــدة  وقــــد م ـــتوطن  نيلمــــاش ا ســــ ا الا . و ــــدأ الويــــد قعــــد أن ســـحبت  ســــ ا ا  التــــداقري األمناــــ  ااد
وجهـت ال ـلبا  الديناــ  ا سـ ما  والقاـارة الفل ــبانا  املكـلني   وقـت ينيــق    العـورة    امل ــجد 

  .األقكى ألران الك ة
و  غزة،  مد وقَ  ط   النـاي    نيـد كبـري يغـم  شاشـت ، ولكـن الويـد ظـ  متقلبـاق، و ـو  - 11

ايقتكـــــاري ، والتـــــمخ     عـــــارة أنشـــــب   - تماعاـــــ مـــــا يُعـــــزى   املقـــــاذ األول     ـــــد وي األويـــــا  ايج
ا عمــاي، واســتم اي القاــور املف ويــ  علــى التنقــ ، و عــاظم اينق ــاذ ال ااســق قــني ال ــلب  الفل ــبانا    

 .ال ف  الض قا  وسلبا  األم  الواقد   غزة
لناي ال  ي تهدف واستم   ز ا  األيوا  من ج ان عملاا  البعن واملدال  طمل كبا  و ط   ا - 12

 ا الفل باناون ا س ا الاني، ومن ج ان ايشتباكا  قـني الفل ـباناني وقـوا  األمـن ا سـ ا الا . وخـ ل 
مـــنهم اي كبـــوا  جمـــا  أو يـُــزعم اي كـــا م  38فل ـــباناا،  73الفـــرتة املشـــمول  طلتق يـــ ، قُتحتـــ  مـــا  موعـــ  

مـن أفـ ار  8تحتـ  س ـ  مـدناني  سـ ا الاني و فل با  عـ و . وقُ  3 8٠٠ جما ، كما أ ال أكا  من 
 سـ ا الاا، سـوان مـن املـدناني أو املنتمـني    أفـ ار  17٦قوا  األمن، قانما ُأ ـال عـ و  مـا ي يقـ  عـن 

  .قوا  األمن
وي يــزال م ــتوى القــوة امل ــتادم    مواجهــ  قعــض أعمــال العنــَ م ــمل   اــري القلــق. و نــا   - 13

  ـببت لقتـ  فل ـباناني  بعـ  علـى الشـف   طباعـ  يرع قـوا  األمـن ا سـ ا الا   عدر من اـاي  ال 
على اــوار ، لـا   كلـف اسـتادامها غـري املتناسـل فامـا يبـدو للقـوة القا لـ . وأور مـ ة أخـ ى أن أرعـو 
ق    اختــاك اينيتااطــا  ال ـــ ويي  عنــد اختـــاك القــ ايا  طســتعمال القـــوة  وعلــى وجـــ  اخلكــو ، ي ينبضـــ

استاداذ القخرية اـا   ي كم ك أخري، كما ينبضق  ج ان التحقاقـا  املناسـب    أي وفاـا  أو   ـاط  
ــــــ  نيــــــوايل 2٠17وآكاي/مــــــايق  2٠15انجتــــــ  عــــــن كلــــــف. و  الفــــــرتة قــــــني  شــــــ ين األول/أكتــــــوق   ، قُت

 الاني. ووفقــا مــنهم أ نــان  نفاــق أو مــا يُــزعم أنــ   نفاــق  جمــا  يــد ا ســ ا 18٠فل ــباناا، ق اقــ   27٠
 قاقا   نيوار  يشتب  فاهـا ايسـتاداذ غـري املشـ و   24لوزاية العدل، فتحت قوا  الدفا  ا س ا الا  

شه ا عقاط على القت  غري العمـد. ويقـد  18للقوة،  دي    قاق وانيد منها فقع نيكم طل جن ملدة 
ق    اـوار  الـ  يـؤري فاهـا اسـتاداذ على  س ا ا  الواجل املتما    كفال   ج ان  قاق فويي وم ت

 .القوة    الوفاة أو ا  اق  ع و ، وكفال  امل انل  نيااما  وف  رلا  على اي كاب اا ذ
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وأك ي أتكاد  ران  األمـم املتحـدة القويـ  اماـد ا جمـا  ا ي اقاـ . و  نيـني أن  لـس األمـن،  - 14
، أ اب طلب فني أن قتنعا عن أعمال ايستفزاز والتح يض واخلباط  امللهب  (2٠1٦) 2334  الق اي 

للمشــاع ، فقــد اســتم    ــقه األعمــال. ووا ــلت وســا ع ا عــ ذ ال مساــ  ووســا   التوا ــ  ايجتمــاعق 
د املـــدناني ا ســـ ا الاني،   نيـــني التاقعـــ  ـ كـــ  فـــت  الانـــان علـــى مـــ  كع ا جمـــا  ا ي اقاـــ  ال ـــاقق  يـــ

وا ــــ  قــــارة يفــــاق  ايســــتهم غــــري املقبولــــ  الــــ   تماــــ    اينيتفــــال ط جمــــا  األخــــرية يــــد املــــدناني 
. كمــا اســتادذ م ــؤولون  ســ ا الاون خبــاط اســتفزازاي، ورعمــوا “قبولاــ ”ا ســ ا الاني طعتباي ــا أعمــاي 

لــى أيل الواقــد. و ــل علــى القــارة مــن مجاــد األطــ اف  شــ يعا  قكــن أن  ــؤري    أتجــا  التــو  ا  ع
 .وقَ التح يض، واختاك موقَ  قت ي لبس فا  يد أعمال ا ي اب والعنَ عماد أشكال 

وطوال الفرتة املشمول  طلتق ي ، وا   جاش الدفا  ا س ا الق  ج ان عملاا  التفتاش وايعتقـال،  - 15
ال األشـاا  املشـتب    انتمـا هم    ني كـ  يفـاق   ال ـف  الض قاـ . قانما وا لت ال لب  الفل بانا  اعتق

فل ــباناا قاــد اينيتجــاز ا رايي لــدى ال ــلبا  ا ســ ا الا ، مقاقــ   45٠و  ئايــ  شــه  متوز/يولاــ ، كــان 
حمتجــــز   قدايــــ  الفــــرتة املشــــمول  طلتق يــــ . وي ــــاوي  القلــــق قوجــــ  خــــا   زان اســــتم اي ويور  قــــايي   7٠٠
مـن ال ـجنان والتجـزين  1 5٠٠نا ـان/أق ي ، قـدأ ق اقـ   17  التجزين امل  قني عـن البعـاذ. و   كو 

الفل باناني  ي اط عن البعاذ انيتجاجا على ظ وف اعتقا م   ال جون ا س ا الا . واستم   يـ ا م عـن 
   ئـان  ايسـ  اينيتجـاز البعاذ نيىت قداي  شه  يم ـان، عنـدما متـت  لباـ  قعـض طلبـادم. وأكـ ي رعـويت  

 .هم    مجاد التجزين أو ا ف اة عنهم فوياق ا رايي، و وجا  التُ 
طفــ  فل ـباناا ألســباب أمناـ . وقاــ   ـقا العــدر  331و  ئايـ  أايي/مـايو، انيتجــز   سـ ا ا   - 1٦

األيقــاذ امل ــجل  ، ولكنــ  قاــ  يــعَ 2٠1٦نيالــ    آكاي/مــايق  444اخنفايــا عــن الــقيوة الــ  قلضــت 
طفـ  حمتجـزين   ال ـجون ا سـ ا الا . وينبضـق أن يعامـ  مجاـد  1٦3، عندما كـان 2٠15  أايي/مايو 

األطفال مد  ي ن ايعتباي الواجل ل نهم، وي  وز انيتجاز م  ي   اـاي  ال   ا مـا يربي ـا لوجـل 
 .ب  التبباقالقانون الدويل ا ن ا  أو معايري نيقو  ا ن ان الواج

وقعد اخنفال راذ ملدة     سنوا    نيوار  العنَ ال  ي  كبها امل توطنون، نيد ت زايرة  - 17
نيـــار  مـــن  ـــقا  124. وحب ـــل مكتـــل  ن ـــاق الشـــؤون ا ن ـــانا ، ا  و اـــق 2٠17ملحوظـــ    عـــاذ 

 .ملمتلكا آخ ين، ف   عن  ـا  أي اي ط ٦٩و  اق   (1)فل باناني 4القبا ، أسف   عن مك   
 س ا ا     اختاك خبوا  لوقـَ مجاـد األنشـب   (2٠1٦) 2334ورعا  لس األمن   الق اي  - 18

ايســـتابانا    األيل الفل ـــبانا  التلـــ ، لـــا فاهـــا القـــدق الشـــ قا . ولكـــن عويـــا عـــن كلـــف، اي فعـــت 
انا  اي فاعــا نيــارا. وخــ ل الفــرتة املشــمول  طلتق يــ ، و ديــدا قعــد اختـــــــاك القــ اي، أعلنــت األنشــب  ايســتاب

ونيــدة ســـكنا    األيل الفل ـــبانا  التلـــ ،  3 ٠٠٠ال ـــــلبا  ا ســـــــ ا الا  عـــن مناقكــــــا  لبنـــان حنـــو 
علـى امل ـق قـدما  2٠17 فاها القدق الش قا . وط يـاف     كلـف، فقـد وافقـت اـكومـ  منـق قدايـ  لا

ونيـــــدة ســـــكنا    م ـــــتوطنا  ال ـــــف  الض قاـــــ . وأعلنـــــت اـكومـــــ     7 ٠٠٠ بـــــع لبنـــــان أكاـــــ  مـــــن 
شبا /فرباي  عن عزمها  نشان م توطن  جديدة ل كان قؤية أموان ايستابانا  غري القانونا    أعقاب  1

يق، أعلنـــــت اـكومـــــ  مـــــا م ـــــانيت   ـــــدمها  مـــــ  مـــــن الكمـــــ  العلاـــــا ا ســـــ ا الا . و  أواخـــــ  آكاي/مـــــا
 “.أيايق اتقع  للدول ”فداان   ال ف  الض قا  قو فها  241

                                                           
 أطلقت الناي على ا نني منهم   اعتدانا  ر س وطعن مزعوم . (1) 
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، الــقي مــن شــمن ،  ن “قــانون التن ــام”شــبا /فرباي ، أقــ  الربملــان ا ســ ا الق مــا ي ــمى  ٦و   - 1٩
  خا ـ ،   نفعق، أن يبقق على املنازل ال  ُشاد    امل توطنا  على أيل قلكها الفل ـباناون ملكاـ

نيـــني أنـــ  ي يقـــدذ ملـــ   األيايـــق  ي خاـــايا قـــني التعـــويض عـــن ط يـــق الـــدفد والتعـــويض   شـــك  أيل 
قديل . و شري التقدي ا     أن ا طاي القـانو  الـقي أنشـمه  ـقا القـانون قكـن أن يـؤري   ـ  يجعـق    

علــى  “ يــفان البــاقد القــانو ”مــاذ آيف الونيــدا  ال ــكنا  و زالــ  العوا ــق القانوناــ  الكبــرية أ “ قنــني”
العش ا  من البؤي ايسـتابانا  الـ   عترب ـا اـكومـ  ا سـ ا الا  غـري قانوناـ    الوقـت الـ ا ن. وقاـ   ـقا 
القــــانون املـــــ ة األو  الـــــ  يوســـــد فاهـــــا الكنا ـــــت وييتــــ  الق ـــــا ا  لتشـــــم  امل ـــــا   املتعلقـــــ  لمتلكـــــا  

ف  الض قاـ ، األمـ  الـقي يعكـس  ـوي كبـريا   موقـَ اـكومـ  البويـ  الفل باناني القين يعاشون   ال 
األمــد  كــو  الويــد القــانو   ــقه األيل و مكاناــ   بباــق القــانون ا ســ ا الق فاهــا. و ــو مــا يتعــايل 

 .مد القانون الدويل، وحب ل املدعق العاذ ا س ا الق فهو غري رستويي
وســن  شـ يعا  جديــدة، و قناـــن امل ــتوطنا    ـــ  يجعــق، ويشاـــ  اسـتم اي خبــع ايسـتابان،  - 2٠

والبااان  ال مسا ،    أن مش و   س ا ا  ايستابا  ايسرتا اجق م تم    التوسد. و  األشه  ال بع  
  املا   من  مجايل عدر ا لكام   ٦٠، كان عدر اخلبع قاد التنفاق أعلى قن ب  2٠17األو  من عاذ 

قلــي عـــدر العبــانا  مثاناـــ  أيـــعاف ا مجــايل ال ـــنوي لــقلف العـــاذ. ومــن شـــمن  ـــقه ، كمـــا 2٠1٦عــاذ 
األنشب  أن  قول ف    قام  رول  فل بانا  متكل  جض افاـا و تـوف   ـا مقومـا  البقـان كجـزن مـن اــ  
القـــا م علـــى وجـــور رولتـــني. وأكـــ ي التمكاـــد علـــى أن امل ـــتوطنا  غـــري قانوناـــ  لوجـــل القـــانون الـــدويل، 

 .  عقب  أماذ  ني ل ال  ذ، و قول اـ  القا م على وجور رولتنيو شك
وقـــد  وا ـــلت أعمـــال  ـــدذ املنـــازل الفل ـــبانا    املنبقـــ  جـــام مـــن ال ـــف  الض قاـــ  التلـــ ، مـــد  - 21

مبــــر،  388. وخــــ ل الفــــرتة املشــــمول  طلتق يــــ ، ُ ــــدذ 2٠17اخنفايــــها ققــــدي كبــــري منــــق شــــبا /فرباي  
فل باناا، نكفهم من األطفال. وط يـاف     كلـف، فقـد أ ـه  فقـدان آطي  4٦2حنو أرى     ش يد   ا

شـــار.  5 5٠٠املاـــاه واأللـــوا  الشم ـــا  وني ـــا   اـاـــواان    ســـب  ك ـــل العـــاش لـــدى أكاـــ  مـــن 
وعلى وج  اخلكو ، يدفد ال كان البـدو مثنـا ط  ـا، نيـىت أن قع ـهم يواجـ  خبـ ا وشـاكا لكونـ   ـربا 

ال. وعلــى عكــس مــا نيــد    املنبقــ  جــام، فقــد  وا ــلت أعمــال ا ــدذ   القــدق الشــ قا  علــى اينتقــ
شــار  3٠٠مبــر وُشــ عر مــا يقــ ب مــن  155قــو رية ســ يع  طــوال الفــرتة املشــمول  طلتق يــ ، نياــ  ُ ــدذ 

 نتاج  لقلف. و تاة الفل باناون    وجور ن اذ عارل  جـ ان أعمـال التابـاع والتق ـام العمـ ا  لـئ 
يلجـؤوا     شـااد املبـا  رون  ـ خار،  ــا يف ـق    عملاـا  ا ـدذ غـري املــربية، والـ  كاـريا مـا يتـم    ــا 
أشد الفئا  يعفا. و تنـا  أعمـال ا ـدذ وا خـ ن الق ـ ي مـد القـانون الـدويل ا ن ـا  والقـانون الـدويل 

 .ـقو  ا ن ان ما مل  كن  ا ي وية ع ك ي 
قلــق أي ــاق مــن اســتم اي عملاــا  ا ــدذ العقاقاــ  للمنــازل الــ  متلكهــا أســ  الفل ــباناني وي ــاوي  ال - 22

الــقين اي كبــوا  جمــا  يــد ا ســ ا الاني أو يُــزع م أئــم اي كبو ــا. وقــد ســبق أن أفــار مفــول األمــم املتحــدة 
وعــا مــن العقــاب ال ــامق ـقــو  ا ن ــان أن  ــدذ املنــازل كــ ج ان عقــار يــؤ   علــى األســ ة  كملهــا، وقاــ  ن

مـــن ا فاقاـــ  جناــَـ قشـــمن يفايـــ  األشـــاا  املـــدناني   وقـــت اــــ ب،   33اامـــاعق الـــقي ينتهـــف املـــارة 
ينتهف التزاذ  س ا ا  قكفال  نيقو  الفل باناني   اـكول علـى ال ـكن ال  ـق والتحـ ي مـن التـدخ   كما

املنزلا  وغري ـا مـن املعـايري كا  الكـل . التع فق أو غري املش و    اخلكو ا  و  شؤون األس ة أو الشؤون 
، فــ ن أعمــال ا ــدذ  ــقه 2٠٠5ووفقــا يســتنتاة  و ــلت  لاــ   نيــدى اللجــان الع ــك ي  ا ســ ا الا    عــاذ 

 .والك ا ا   ابت جدوا ا   ال ر ، ق   ئا  ؤجع  التو  ا  ألئا  زيد من نيدة الشعوي طل لم مل
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ــــف علــــى األيايــــق  - 23 ــــ ، و ن اقتكــــ  كل ــــق قبنــــان الدول ــــق قــــ ان هم املتعل ووا ــــ  الفل ــــباناون  نفا
اخلايع  ل ـاب ة ال ـلب  الفل ـبانا  الـ  ي  شـم  املنبقـ  جـام والقـدق الشـ قا  وغـزة. وعلـى الـ غم مـن 

اككـ  لتن ـاق التقدذ الـ ز   قنـان قـديا  اـوكمـ  لـدى ال ـلب  الفل ـبانا ، ي  ـزال انـ  اي كـال امل
امل ـــاعدة الدولاـــ  املقدمـــ     الشـــعل الفل ـــبا  قلقـــ   زان مقوعمـــا  ققـــان ال ـــلب  مـــن النـــانياتني املالاـــ  

أايي/مــايو، انقشــت اللجنــ  التحــداي  ايجتماعاــ   4وايقتكــاري . و  ايجتمــا  املعقــور   ق وك ــ    
مــن املؤســَ أن عــدرا مــن امل ــا   مل  ــ  قعــد وايقتكــاري  ال  ا ــا  الــ   واجههــا ال ــلب  الفل ــبانا . و 

 .قني الب فني، لا فاها امل ا   املتعلق  لمكانا  الو ول والتنق  والباق  واملااه وايستدام  املالا 

و ا يبع  على  فاؤيل أن وزي  ي املالا  ا س ا الق والفل با  اجتمعـا منق ـق للم ـق قعـدر مـن  - 24
ما   املناقشا  قشمن ا ي ارا  املتم ا  من  كـا  يـ يب  القامـ  امل ـاف . و  امل ا  ، وأئما نيققا  قد

، نيوعلـــت  ســـ ا ا  2٠1٦د   أيلول/ســـبتمرب أوا ــ  نيزي ان/يوناـــ ، ووفقـــا ل  فــا  املتعلـــق طلكهـــ طن املوقـهـ
ـــُمعارحتل  وطواقــد الكــح ، و  3٠ وافقــت ملاــون رويي    ال ــلب  الفل ــبانا  عويــا عــن ايســتقباعا  ال

علــى القاــاذ قتحــوي   شــه ي    امل ــتقب . ويشــكع  اجتمــاُ  انــ  املاــاه املشــرتك  الفل ــبانا  ا ســ ا الا  
متوز/يولاـــ   13املعقــور   أايي/مـــايو )و ــو أول اجتمـــا  مــن نوعـــ  منــق ســـبد ســنوا ( واي فـــاُ  املــربذ   

وغـــزة خبـــو ني   ـــاقاتني مـــن ال ـــ ويي  والقايـــق قـــزايرة  مـــدارا  املاـــاه للفل ـــباناني   ال ـــف  الض قاـــ 
متوز/يولاــ ، وســـُاتا   1٠رعمهمــا. و ــا يبعــ  علــى التفــاؤل أي ــا  وقاـــد ا فــا  مؤقــت لشــ ان الباقــ    

 .اي فا  أن  ُقاذ   جنني أول حمب  لتحوي  الباق  الكه ط ا  قلكها فل باناون ويتولعون  شضالها
لش   األوسع  س ا ا  م ايا     رخـال  ضاـريا    اقاـ  ومـؤ  ة ورعت ا موع  ال طعا  املعنا  ط - 25

على ال ااسا  ال   تبعها، و ا     املنبق  جام، لا يت ق مد مـا يقت ـا  اينتقـال حنـو سـلب  مدناـ  
فل بانا  أوسد على النحو املتوخى   ا فاقا  ساقق . و  أايي/مايو، أعلنت  سـ ا ا   ـداقري دـدف    

ايقتكــار الفل ــبا    ال ــف  الض قاــ ، ومنهــا اقــرتا   عــارة    اــل األولــواي  فامــا يتعلــق لنفــاك  م ــاعدة
قــــوانني التن ــــام العمــــ ا    أحنــــان مــــن املنبقــــ  جــــام متاســــ  لعــــدة مــــدن فل ــــبانا ،  ــــا ُ تمــــ  أن يتــــا  

اـــا واخللاـــ   وزايرة اســـتادامها ألغـــ ال ســـكنا  و ـــناعا  وزياعاـــ   و نشـــان منبقتـــني  ـــناعاتني     قوم
ســاعا   شــضا  معــرب ج ــ  اللنــع املــؤري    األيرن. وأشــجعد  ســ ا ا  ققــوة علــى موا ــل   نفاــق التــداقري 

 .من  قا القبا  لتا ري منو ايقتكار الفل با  على حنو م تداذ و اتنيت  ف  اق للعم 
مؤس ـــــادا و  ـــــني و  شـــــبا /فرباي ، خبـــــت ال ـــــلب  الفل ـــــبانا  خبـــــوة  امـــــ  حنـــــو  عزيـــــز  - 2٦

اـوكمــــــ ، قويــــــعها الكــــــاض  النها اــــــ  خلبــــــ  ال ااســــــا  الوطناــــــ  الفل ــــــبانا : األولــــــواي  وال ااســــــا  
(، الـ   ؤكـد مـن جديـد التـزاذ ال ـلب  الفل ـبانا  قبنـان 2٠22-2٠17والتدخ   ال ااسا ا  الوطنا  )

ومـــ  الفل ـــبانا  مازاناتهـــا العامـــ  الدولـــ  ويـــمان ســـاارة القـــانون. و  كـــانون الاا /ينـــاي ، اعتمـــد  اـك
ــــار العجــــز   2٠17 لعــــاذ ، ومتكنــــت، قف ــــ  األران املــــايل القــــوي الــــ ز   ال ــــن  ال ــــاقق ، مــــن  قل

ملاون رويي. وساكون مـن ال ـ ويي موا ـلُ  اين ـبا  املـايل ونيفـُز منـو ا يـ ارا ،  58٠مازاناتها لابلي 
قتكـاري  واملالاـ  مقاـدة، وي سـاما   ظـ  اسـتم اي ايجتـاه طلن      أنـ  مـن املـ ج  أن   ـ  ال ـ وف اي

 .املتعلق قتناقر الدعم الدويل
أايي/مــايو، أجــ   نيكومــ  رولــ  فل ــبني انتاــاط  قلديــ ، و ن اقتكــ   علــى ال ــف   13و   - 27

 ، الض قاــ . ومــن شــمن  جــ ان انتاــاط  حملاــ ،  ن ُعقــد    الوقــت نف ــ    كــ  مــن غــزة وال ــف  الض قاــ
ووفقــاق للمعــايري الدولاــ ، أن ُي ــهم   امل ــق  ــوب املكــاـ  الفل ــبانا . وينبضــق، طلتــايل،  عــارة  ونياــد 
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غزة وال ف  الض قا   ت سـلب  فل ـبانا  وانيـدة مشـ وع  ورقق اطاـ  علـى أسـاق مبـارا من مـ  التح يـ  
 .الفل بانا  وساارة القانون، ووفقاق ل  فاقا  القا م 

اـال  ا ن انا    غزة مرتري . فبعد م وي     سنوا  على آخ  جولـ  مـن ايقتتـال،  وي  زال - 28
  املا ـ  مـن األسـ  املعاشـا  مـن انعـداذ األمـن  47ن ـم  مشـ رين راخلاـا، ويعـا   25 5٠٠ما زال حنو 

رتة املشـــمول  الضـــقا ق أو التـــم   قـــ . وزار  قديجـــ  كبـــرية نيـــدعة الـــنقر املـــزمن   الباقـــ  واملاـــاه خـــ ل الفـــ
طلتق يــ . ومــا زالــت القاــور شــديدة علــى التنقــ    غــزة وخايجهــا طلن ــب  ل ــكائا،  ــا ي ــ  علــى وجــ  
ــــ  قلضــــت  اخلكــــو  طل ــــاعني     لقــــق العــــ ة البــــع. و فــــاقم  ــــقه األويــــا  مــــن ن ــــل الببالــــ  ال

متوز/يولاـ ، شـدر ف يـق  11 م تواي  قااسا ، و زيد من ايعتمار املزمن علـى املعونـ . و   ق يـ   ـدي  
، الــ  وير     ق يــ  ســاقق واعُتــرب  2٠2٠األمــم املتحــدة القبــ ي علــى مع ــم التوقعــا  طلن ــب  لعــاذ 

 .فا  غزة مكاان غري  ائ للعاش فا  طلن      أن األويا   د وي  قشك  أكرب وأس    ا سبق  وقع 
الــداخلق، قاــارةق جديــدةق  ــا وشــكعلت انــ   و  آكاي/مــايق، انتابــت ني كــ  يفــاق، طلتكــويت - 2٩

 راييـــ ، و ـــو مـــا اعتـــربه الكاـــريون  ـــدايق مباشـــ اق ـكومـــ  الوفـــا  الـــوط  الفل ـــبانا  املشـــ وع . ويرعاق علـــى 
كلف، قلعكت ال لب  الفل بانا  مدفوعادا لآليف من موظفاها   قبا  غزة   نا ـان/أق ي ، وقـ عي  

  كه ط اـ  مـن  سـ ا ا  لفا ـدة غـزة،  ـا أرى    خفـض  سـ ا ا   مـدارادا ويد سقَ ملا  شرتي  من طاق
نيزي ان/يوناـ . وجـان  ـقا اخلفـض  يـاف   22  املا   اعتبـاياق مـن  3٠للقبا  من الباق  الكه ط ا  قنحو 

ا ــ    امل 3٠   ا غــ   املؤقــت   وقــت ســاقق لبــ   ولاــد الكهــ طن   غــزة الــ   ــزوعر القبــا  قن ــب  
أخـ ى مــن  مدارا ــ  مــن الباقـ  الكه ط اــ ، وكلــف ق ــبل اخلــ ف قـني ال ــلب  الفل ــبانا  وني كــ  يفــاق 

 .على ف ل ال  ا ل على الوقور
سـاع  يوماـا. وكانــت  2٠و  وقـت  عـدار  ــقا التق يـ ، كانـت الكهــ طن   غـزة  نقبـد لتوســع  - 3٠

لار خدما  التن اَ والتزويـد طألطعمـ  ااـا زة امل تشفاا    ب     أتجا  العملاا  اا انيا ، و ق
  املا ـ  مـن قـديدا،  15  املا  . وكانت حمبا   زال  امللوني  من املااه  عمـ  قن ـب   8٠والتعقام قن ب  

وكانـــت املاـــاه  تـــوف  ألغلـــل الفل ـــباناني   غـــزة لب ـــد ســـاعا  فقـــع كـــ     ـــ  أو أيقعـــ  أايذ. وكانـــت 
ه ا ــــايي  غــــري املعااــــ  ُ  ــــ ع   البحــــ  األقــــاض املتوســــع يوماــــاق. و  مــــرت مكعــــل مــــن ماــــا 1٠٠ ٠٠٠
ـــ   مكـــ  رخـــول  مـــدارا  الوقـــور، و ـــو مـــا أات  اســـتئناف  شـــضا  حمبـــ   ولاـــد  21 نيزي ان/يوناـــ ، ي ع

الكه طن   غزة. وأُينيعل قتقد  مك  الدعم    سكان غزة وقت اـاج . و ياف     كلف،  ُـزوعحتر األمـم 
لرت من الوقور   الشـه  ل سـتاداما  العاجلـ  املتعلقـ  طلبـر التحتاـ  البالضـ   ٩٠٠ ٠٠٠قنحو املتحدة 

األلا  للكح  واملااه و راية النفااي . ومتدع  قه التداقري سكان غزة حبب  جناة مؤقت، ولكنهـا نيلـول مـن 
و ي سا   سـكان غـزة غري م تدام . و ل على األط اف أن  تو      ا فا  ل  مقوما  ايستم اي، 

 .ع ي  للمعاانة
مناسـب ، وطخلبـوا  ااـايي اختاك ـا  43وأينيعل أي ا قق اي مك  فت  معرب يف  للم ـاف ين    - 31

لتا ري فـت  املعـرب علـى حنـو أكاـ   ـوا  ا وقكـن التنبـؤ قـ ، مـد انيـرتاذ شـواغ  مكـ  األمناـ  املشـ وع  قشـمن 
 .شب  جزي ة سانان   الوقت نف  

ويغـــم التحـــداي  املتم ـــل     ـــاي  األمـــن واـوكمـــ  ونيـــاي  الـــنقر   التمويـــ ،  وا ـــلت  - 32
عملا   عارة ا عماي   غزة. وقعد م وي     سنوا  على  كاعد نيـدة ايقتتـال،  ـ ي نيالاـا   ـ   
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ـــا الـــ  ـقتهـــا أيـــ اي  ـــ  . أو  عـــارة قنـــان مجاـــد املـــدايق وامل تشـــفاا  وم افـــق املاـــاه والباقـــ   ق يب أو ُرمع
منـزل  3 8٠٠ُأني ز  قدذ كبـري أي ـا    ـال ا سـكان، مـا زال يتعـني  عـارة قنـان أو   ـ   حنـو  وقانما

منـــزل ـقتهـــا أيـــ اي. وُ وشـــف عملاـــ   عـــارة ا عمـــاي علـــى اينتهـــان،  57 ٠٠٠ُرمعـــ   متامـــا وأكاـــ  مـــن 
ور  ا نعا  أي ا  و الـنقر الكبـري   لكنها  تبلل وفان املاحنني طلتزامادم لن  التموي . وما يعو  جه

د مجاــد الــدول األع ــان ققــوة  ــ     عــارة أت اــ  القباعــا  ا نتاجاــ    غــزة، وُأشــجعحت التمويــ  الــقي يُواج 
علـــى الوفـــان طلتزامادـــا قتقـــد  الـــدعم     عـــارة ا عمـــاي و   التنماـــ    غـــزة. وقـــد مكعنـــت اآللاـــ  املؤقتـــ  

ز ق ع كبري من أعمال  عارة ا عماي. وُأك عي أن اآللا  ُويعت كتدقري مؤقت  عارة  عماي غزة من  جنا
وأن  ــدف األمــم املتحــدة النهــا ق   غــزة ي يــزال  ــو  ئــان مجاــد نيــاي  ا غــ      طــاي قــ اي  لــس 

 . س ا ا  األمنا  املش وع وعلى حنو يعاجل شواغ   (2٠٠٩) 18٦٠األمن 
، الـ    ـتهدف  لباـ  اينيتااجـا  ا ن ـانا  2٠17و   طـاي خبـ  ايسـتجاق  ا ن ـانا  لعـاذ  - 33

ملاـون رويي. وقاعــ   ـقا البلــل  552مللاـو   فل ـبا    غــزة وال ـف  الض قاــ ، مـن املبلــوب  ـوفري مبلــي 
، ولكنـ  ي ـ  م  فعـا، ويعــزى كلـف    نيـد كبــري 2٠1٦  املا ـ  مقاينــ  لـا طُلـل لعــاذ  3نقكـاان ن ـبت  

   يـاام  اينيتااجــا  ا ن ــانا    غــزة. و  متوز/يولاــ ، أ ـدي الف يــق القبــ ي للعمــ  ا ن ــا  نــدان 
ملاــون رويي ملواجهــ  أزمــ  الباقــ . ويُــربز النــدان أ ــم املشــاييد غــري املشــمول  طلتمويــ ،  25جديــدا لــن  

د ققـوة مجاـد الـدول و داقري   دخٍ  جديد ة ُأيـافت مـن أجـ  التعامـ  مـد ال ـاا  ا ن ـا  املتضـري. وُأشـجعحت
حَت طلتزامادا قعد على أن  فع  كلف رومنا  قبان  .األع ان ال  مل   

وي يزال ي اوي  القلق من أن حمدوري   القدية على العبوي وطا ف  من القاـور األخـ ى، جنبـا     - 34
 وجـور ونيـدة فل ـبانا   ـق أمـوي  جتعـ  مـن امل ـتبعد نيـدو    ـن كبـري   اـالـ  جنل مد ايفتقاي   

ا ن انا  و  ايقتكار قوج  عاذ   غزة. و   قا ال اا ، ي   خب   كـاعد العنـَ قا مـا علـى الـدواذ 
لفهــا   غــزة مــا رامــت األســباب الكامنــ  ويان النزاعــا  ال ــاقق  طقاــ  رومنــا عــ ة. وســت   اآل ُي الــ  خت

آب/أغ ــبس، قلــي عــدر الكــوايي  الــ   23 ــقه ال ــضو  امل ــتم ة علــى  ــعاد األمــن حم وســ . ونيــىت 
 ـــايوخاق منهـــا  14 ـــايوخاق، قلـــي  23أطلقهـــا مقـــا لون فل ـــباناون   غـــزة طجتـــاه  ســـ ا ا  مـــا  موعـــ  

غـــاية  27وعـــ   ســـ ا ا  رون الت ـــبل     ـــاط . وأُفاـــد   ن جـــاش الـــدفا  ا ســـ ا الق يرع قشـــن مـــا  م
جوي  على غزة أسف   عن  ع ل      أشاا    اط . وُأطالل مجاد الفكـا   الفل ـبانا  قكفالـ  
انيـــرتاذ القـــانون الـــدويل وعـــدذ القاـــاذ  نشـــب  دـــدعر قزعزعـــ  ايســـتق اي وعملاـــ   عـــارة ا عمـــاي. وأطالـــل 

 .اسل وال  وية الع ك ي  س ا ا  كقلف قكفال  امتاال أي  أعمال ع ك ي  ملبارا التمااز والتن
ولــــن يت ــــر  نيــــ از  قــــدذ را ــــم   غــــزة  يه علــــى أســــاق الونيــــدة الفل ــــبانا ، ووقــــَ  كــــديس  - 35

األسـلح  غــري املشـ و  وأنشــب  املقـا لني، وال فــد الكامــ  للقاـور املف ويــ  علـى التنقــ  والعبـوي، وفقــاق لقــ اي 
 .(2٠٠٩) 18٦٠ لس األمن 

وي يزال ي اوي  القلق  زان نيال  نيقو  ا ن ان واـ اي    غزة. ومن امل ا   ال   اري القلق  - 3٦
قوجــــــ  خــــــا  التقــــــايي  عــــــن نيــــــاي  اينيتجــــــاز التع ــــــفق وســــــون املعاملــــــ    م اكــــــز اينيتجــــــاز. و  

أايي/مايو، نفق  ني كـ  يفـاق نيكـم ا عـداذ   نيـق سـت  فل ـباناني، وقـقلف قلـي  3و  نا ان/أق ي  3
نيكمـــا  28مــا  موعـــ   2٠٠7عــدر أنيكـــاذ ا عــداذ املنفـــقة منــق  م ـــا  اـ كــ  قزمـــاذ ال ــلب    عـــاذ 

منفـــقا. وقـــد أع قـــُت عـــن  رانـــ  لعملاـــا  ا عـــداذ  ـــقه، وي أزال قلقـــا أشـــدع القلـــق مـــن انيتمـــال  نفاـــق 
 عــداذ أخــ ى. وأرعــو ال ــلبا  امل ــؤول  حبكــم األمــ  الواقــد    ايمتنــا  عــن  نفاــق املزيــد مــن  عملاــا 
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أنيكاذ ا عداذ. وأني ع ال لب  الفل بانا  أي اق على الوفان ل ؤولاادا مد اينيرتاذ التاذ للقانون الـدويل 
 .ـقو  ا ن ان

كانهــا مــن  مــ  م ــؤولاادا الشــ عا    قــد مــن  عزيــز نيكومــ  الوفــا  الــوط  الفل ــبانا  ومت وي - 37
غزة، لـا يشـم  قوجـ  خـا  م ـؤولاادا   املعـاق  مـد  سـ ا ا  ومكـ . وأنيـ  ققـوة الفكـا   الفل ـبانا  
علــــى  عزيــــز الونيــــدة الفل ــــبانا  اـقاقاــــ  علــــى أســــاق الدقق اطاــــ  ومبــــارا من مــــ  التح يــــ  الفل ــــبانا  

قاقاــ  أي ــا      ــني قــدية اـكومــ  الفل ــبانا  علــى مواجهــ  وا موعــ  ال طعاــ . وســُتؤري الونيــدة اـ
املشاك  ايقتكاري  امللح  ال   فـاقم  نيبـا  الفل ـباناني وغ ـبهم. واألمـم املتحـدة علـى اسـتعدار لـدعم  

 .ك  ااهور ال   كلع    قا ايجتاه
نيـــدو  مزيـــد مـــن  ومـــا زلـــت أشـــع  قبـــالي القلـــق  زان عـــدذ  نيـــ از  قـــدذ سااســـق وازراير خمـــاط  - 38

 1٩٦7العنـــــَ والتبـــــ ف. ونيلـــــول الـــــقك ى اخلم ـــــني للحـــــ ب الع قاـــــ  ا ســـــ ا الا  الـــــ  راي    عـــــاذ 
وينيــت ل األيايــق الفل ــبانا   ــقكري   ــايق  ن القــارة مــن كــ  البــ فني ظلــوا ي قبــون منــق فــرتة جــد 

القـا م علــى أسـاق وجــور  طويلـ  اخلبـوا  الكــعب  ال زمـ  لتحقاــق ال ـ ذ. ولـاس  نــا  مـن قــدي  للحـ 
رولتني ـ  النـزا  الفل ـبا  ا سـ ا الق. ومؤيـدو الويـد الـ ا ن ومنتقـدو اــ  القـا م علـى وجـور رولتـني 

 .ي يقدمون أي قدي   ائ يلع التبلعا  املش وع  لإلس ا الاني والفل باناني على نيد سوان
لشـ   األوسـع وقـ ايا   لـس األمـن قويـو  مـا لقد نيدر ك  من  ق ي  ا موع  ال طعا  املعناـ  ط - 3٩

 و املبلوب لتحقاق التقدذ  ـوب سـ ذ را ـم وعـارل. وقوسـد  سـ ا ا  أن  تاـق اخلبـوا  ال ـ ويي  لوقَـ 
قنان امل توطنا  و وساعها قضاـ  اـفـاآ علـى  ـقا اينيتمـال،   الوقـت الـقي قكـن فاـ  للقاـارة الفل ـبانا  

ها لعاا  التحداي  املتعلق  طلعنَـ والتحـ يض. ومـن شـمن كلـف أن يـؤري أن  رب ن من جانبها على التزام
النهــا ق الانا اــ  الــ  قكــن للمجتمــد الــدويل أن يــدعمها.     دائــ  قائــ  يتا عــ  فاهــا  جــ ان مفاويــا  الويــد

 .التحداي  وسا   عزمنا وطادا ل اعدة الفل باناني وا س ا الاني على التضلل على  قه
عــــ ب عــــن  قــــدي ي العماــــق ملن ــــق األمــــم املتحــــدة اخلــــا  لعملاــــ  ال ــــ ذ   الشــــ   أن أُ  وأور - 4٠

األوسع، ناكويي م رينوف، ملا قدم  من خـدما   تـازة   سـاا  ي ـ  يبـ    ـداي . وأُعـ ب أي ـا 
شــ   عــن امتنــا  البــالي للمفــول العــاذ لوكالــ  األمــم املتحــدة  غا ــ  و شــضا  ال جئــني الفل ــباناني   ال

األر(، قاــري ك اينبــول، ملــا أقــداه مــن التــزاذ ياســ  وملــا قــاذ قــ  موظفــوه مــن عمــ  طيز   خدمــ  ال جئــني 
الفل ـــباناني. وأشـــاد كـــقلف عماـــد املـــوظفني الـــقين يعملـــون   ظـــ  ظـــ وف  ـــعب ، وخبـــ ة أنياـــاانق،   

 .خدم  األمم املتحدة
ج   قامـ  رولـ  فل ـبانا  م ـتقل  ورقق اطاـ  وسمققى ني يكاق على أن  عم  األمم املتحدة من أ - 41

ومتوا ل  جض افااق وقـارية علـى البقـان،  عـاش جنبـا    جنـل   سـ ذ مـد  سـ ا ا  آمنـ ،    طـاي   ـوي  
ــــــــــــن  ( 1٩73) 338( و 1٩٦7) 242 قلاماـــــــــــ  شـــــــــــامل ، لـــــــــــا يتمشـــــــــــى مـــــــــــد قـــــــــــ ايا   لـــــــــــــس األمــ

، ووفقــــــــــــاق خل يبـــــــــــــ حت (2٠1٦) 2334و  (2٠٠٩) 18٦٠و  (2٠٠3) 1515و  (2٠٠2) 13٩7 و
 ويــعتها ا موعــ  ال طعاــ ، ومبــاريةحت ال ــ ذ الع قاــ ، و ق يــ  ا موعــ  ال طعاــ ، ومبــدأ األيل الب يــق الــ 

 .مقاق  ال  ذ
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