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الســـيد فيليبـــو جرانـــدا المفـــو  الســـام  

 لألنروا

 :أصحاب المعالي والسعادة والسادة الحضور

دأ بتقــــديد اتــــدع تبيــــة ا لــــا  ل تقــــدير لعدــــبا  ال عســــ ين  الوا ــــد الــــ ى ابــــ
دـــــاره فـــــ  رـــــ ا المـــــؤتمر وابـــــ  اجرادل والتـــــمود الـــــ ى نـــــال ا لـــــا  العـــــالد 

الدولــــــة )الدــــــكر ملــــــ  الممعكــــــة البعليكيــــــة خــــــال  يســــــرني أ  أولــــــ   .المع
ـــ  ( المضـــي ة ـــروا   ع ـــي أبـــد أرـــد األ ـــرا  المانبـــة ل ون ـــ  اجتبـــاد األوروب ل وا 

ال ا عـــة جنعقـــاد رـــ ا المـــؤتمر الدـــاد  كمـــا أدـــيد بـــاللدود  ةمســـارمةو الر ايـــال
وكالـــــة األمـــــد المتبـــــدل لئـــــو  وتدـــــئيل ال لئـــــي   دائمـــــا   الكبيـــــرل التـــــي بـــــ لتدا

رـــــ ك الوكالـــــة الدوليـــــة المتميـــــ ل فـــــي أدائدـــــا ا  ـــــا ي ( األونـــــروا)ال عســـــ ينيي  
ـــدد الخـــدما  وا نســـاني  ـــ  تق ـــي  ال عســـ ينيي والت ـــ   ل لئ ـــي بع ـــة الت ـــد النكب بع

والتــــي أد  ملــــ  تدليــــر  البيتــــ   ــــ  أرضــــ   9191بالدــــع  ال عســــ يني  ــــاد 
ارتكبتــــ  المن مــــا  التــــديونية المســــعبة مــــ  ملــــا ر ضــــد  وديــــارك نتيلــــة مــــا

المــــدنيي  و ــــدوا  وتــــدمير المــــد  والقــــرى ال عســــ ينية وأد  ملــــ  ندــــو   ضــــية 
فـــــ   المنـــــا المعاتـــــر وج التـــــ  ج يولـــــد  م يـــــل لدـــــا ال لئـــــي  ال عســـــ ينيي  

ــــة ودــــعب  مبــــرود مــــ  البــــع ال بيعــــ  فــــ   ــــود اراضــــي  مبتع يولــــد دــــع  الي
ـــــر المتـــــير  ـــــرارا  الدـــــر ية تقري ـــــة  ا  التـــــعة و  ـــــع الدولي ـــــدى موا ي كمـــــا تق

 .الدولية
 :الحضور الكريم

يتميــــ  رــــ ا المــــؤتمر بلرميــــة بالئــــة لتناولــــ  دــــريبة رامــــة تدــــكل لــــ له  
  والــــ ي يعــــي  (دــــريبة الدــــبا ) عســــ يني نتــــ  تعــــداد الملتمــــع ال لــــ  ال

ــــ   ــــاد  ــــا  الدــــتا  من ــــي مخيم ــــ  ف ــــوتدد 9191لــــ   من ــــد أ  انت  ــــ  بي   بع
وأم كدــــد و ــــردوا مــــ  أراضــــيدد  ولــــ   لخــــر يعــــي  فــــي أراضــــي  ال عســــ ينية 

  رــــ ا اجبــــت ل 9191ولكــــ  تبــــ  اجبــــت ل ا ســــرائيعي المســــتمر منــــ   ــــاد 
بلكمعــــ  مــــ  بيــــال كريمــــة ولمنــــة   برمــــا  الدــــع  ال عســــ ينيأدى الــــ  الــــ ي 
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 موباتــــ  برفــــع مســــتواك اج تتــــادي واجلتمــــا ي وتبقيــــع  اتــــ   دــــدداتــــب  يو 
وأمنـــ  ا نســـاني  وممارســـة كافـــة بقو ـــ  القانونيـــة والسياســـية وبقـــ  فـــي دولـــة 

نكــــار مســــرائيل  ــــة)ورويــــة كبــــا ي دــــعو  العــــالد  وا  بقــــ   يــــر ( الســــع ة المبتع
ـــر متـــيرك و  ـــي تقري ـــل لعتتـــر  ف ـــة والراســـخة القاب ـــوع ال ابت ـــ ي رـــو مـــ  البق ال

والتــــي ج تســــق  بالتقــــادد م ــــل بــــا ي بقــــوع ا نســــا  وفــــع مــــا نــــ   عيــــ  
  و ــــرار األمــــد 92/90/9191العــــالمي لبقــــوع ا نســــا  التــــادر فــــي  ا  ــــ  

الــــ ي تعامــــل مــــع الدــــع  ال عســــ يني  32/99/9112فــــي  0991المتبــــدل ر ــــد 
مـــ  ( 0)ك والـــ ي نتـــ  ال قـــرل كدـــع  لـــ  بـــع  ـــانوني  ابـــ  فـــي تقريـــر متـــير 

ـــ  ( ج)القســـد  ـــة لدـــع  فعســـ ي  رـــو "من ـــوع ال ابت ـــاد لعبق ـــراد الت ـــ  أ  اجبت نعع
وأكدتــ  "  نتــر ج  نــ   نــ  فــي م امــة ســ د  ــادل ودائــد فــي الدــرع األوســ 

ــــد  ــــ  فــــ   الدــــبا   9119 ــــاد  3039فــــي  راررــــا ر  ــــة  و عي و راراتدــــا المتعا ب
والملتمــــع  العربــــيالعــــالد    ي الــــ أ -نعــــد مــــ  بقــــ  –مــــ  بقــــ  ال عســــ يني 

ـــــدولي ـــــ  أ  ي بـــــعبلســـــرك  ال العـــــي  بكرامـــــة  فـــــيوي عـــــل بقـــــ   أ  يعمـــــل  ع
منســـانية فـــي بيئـــة مســـتقرل ولمنـــة تبقـــع أمنـــ  ا نســـاني الـــ ي يـــرتب  ارتبا ـــا  
و يقـــا  بتبقيـــع تنميتـــ  التـــي ستســـارد فـــي اســـتكمال بنـــا  المقومـــا  األساســـية 

ـــــة ال عســـــ ينية  دـــــمل لميـــــع اجراي ال عســـــ ينية و اتـــــتدا المســـــتقبعية تلعدول
 .القدس

 :السادة الحضور

م  اســــــتمرار انتدــــــاه اجبــــــت ل ا ســــــرائيعي لقــــــرارا  الدــــــر ية الدوليــــــة  
ــــــوع ا نســــــا  فــــــي  ــــــاد  بق ــــــة ا نســــــانية ومب ــــــدا  الدولي ــــــواني  والمعار والق

ــــة  ــــ  ســــ د األراضــــي ال عســــ ينية المبتع واســــتمرار رفــــي مســــرائيل التوتــــل مل
لعتنميـــة  العـــائع الرئيســـي م ـــلمنمـــا ي الدـــرع األوســـ   فـــيودائـــد  دـــامل و ـــادل

فـــــي األراضـــــي ال عســـــ ينية المبتعـــــة بيـــــ  يعـــــي  الدـــــبا  ال عســـــ يني وا عـــــا  
ـــا ي دـــرائ  الملتمـــع ال عســـ يني  ـــ  كبـــال ب ـــر مســـتقر بال ـــي مبـــي   ي تـــعبا  ف
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ــــو  والممتعكــــا  ال عســــ ينية  األخــــرى فــــي  ــــل توســــيع المســــتو نا  ورــــدد البي
ريخ وتدويـــد القـــدس والمقدســـا  و ـــ ل التلمعـــا  والمـــد  والقـــرى و مـــس التـــا

ـــبعي بلـــدار ال تـــل العنتـــري ـــ ى اكـــد  مبكمـــة  ال عســـ ينية  ـــ  بعضـــدا ال ال
ـــ   يـــر  انونيتـــ  وال ـــرع اجلت افيـــة وبـــوال  المـــرور والعمـــل  العـــدل الدوليـــة  ع

 عـــ  مفدـــال تبقيـــع تنميـــتدد ببرمـــاندد مـــ  مقومـــا  نلـــا  رـــ ك التنميـــة  مج 
ل الدـــــــع  اراد تـــــــنل  فـــــــ  تقـــــــويي ك الممارســـــــا  ا ســـــــرائيعية لـــــــ  أ  رـــــــ

ـــ  الدـــع  ال عســـ يني ر ـــد تبـــديا  اجبـــت ل ا ســـرائيعي ال عســـ ين  ـــ  أ ب   بي
ـــ  ودـــيوخ  ونســـائ   ـــ  دـــع  بـــي بدـــباب  وأ  ال ـــر دـــارد  أن ورـــ ا المـــؤتمر خي

 . ع  ر ك اجرادل
 

 السيدات والسادة، 

ـــــود مســـــللة بيويـــــة ولال يتنـــــاول  ـــــ  لـــــدول أ مـــــال مـــــؤتمر الي ـــــدل  ع دي
ت عيـــــل دور ال لئـــــي  الدـــــبا  فـــــي دـــــرع أوســـــ  "المن قـــــة العربيـــــة  ورـــــ   

 ". متئير

نبـــ  نتبـــد   ــــ  دـــرع أوســـ   يتلــــ  فـــي مولـــة تئييــــر  وريـــة نبــــو  
البريـــــة والديمقرا يـــــة وا  ـــــ    ـــــيد العـــــ ل والكرامـــــة وتـــــيانة بقـــــوع ا نســـــا  

 . وبقوع الدعو 

ا  رــــ ا التئييــــر ال ــــوري فــــي وبقــــدر ت ا ــــل دــــبا  المن قــــة فــــي مبــــد 
م امـــة  اعـــاد فيدــفـــ  مربعــة ت   من قتــ البــ دك  بقـــدر ت ا عــ  فـــي رســد مســـتقبل 

ـــــرا   ـــــرلد وتعكـــــس المتئي ـــــة  تت ـــــدل وم ـــــاريد بدي  ـــــ  أســـــس لدي ـــــا   ع الع  
 . الو نية  ع  ململ األوضاع والع  ا  في المن قة بلسررا

ـــ  ـــي منا دـــة موضـــوع الم ـــا يلـــ  أ  يكـــو  مـــدخعنا ف ـــارل  ؤتمرومـــ  رن ب  
كيـــ  يـــتد تمكـــي  ال لئـــي  الدـــبا   مـــ  التواتـــل والت ا ـــل مـــع بقيـــة : التســـاؤل
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   عـــــ  دـــــادـــــبا  العـــــالد العربـــــي فـــــي رســـــد مســـــتقبل المن قـــــة وتبديـــــد معالم
 . أساس التئييرا  التي أبد تدا  ورل الربيع العربي

م  اللدـــود التـــ  نقـــود بدـــا  نبـــو ضـــما  بقـــوع ال لئـــي  ونبـــو ر ايـــة  
ـــه لـــابتيا ـــل  ل ـــ   ج يلـــ  أ  ندم ـــة  جدـــه ضـــرورية ومدمـــة  ولك اتدد التنموي

ــــي  الدــــبا  بدمــــود  ــــ ى يضــــم  اســــتمرار اندــــئال ال لئ ــــ  السياســــ   ال اللان
و ـــندد األكبـــر ومن قـــتدد العربيـــة وانخـــرا دد فـــ   معيـــة التئييـــر الواســـعة التـــ  

 . يمر بدا الدرع األوس 

معــــــة العربيــــــة والـــــــ دد  أ  نــــــدرس ســــــويا   اللاتــــــوأ تـــــر  فــــــ  رــــــ ا ال 
UNRWA   ـــي ـــدماج ال لئ ـــادل ت ا ـــل وان ـــ   ي ـــرامك مدـــتركة تعمـــل  ع ـــورل ب بع

الدــــبا  فــــ  منا دــــة القضــــايا العامــــة لعدــــرع األوســــ  والمســــارمة فــــ  رســــد 
ـــــ ـــــة    ـــــا  دول ـــــ  الدـــــرع األوســـــ  اللديـــــد و بيع و   ـــــة المن قـــــة   م م

 . الخ ....بمنا قدا الملاورل  الببر المتوس   أوروبا  أفريقيا 

ــــدول مدــــتركة تبــــ    ــــ    قــــد ن ــــر   كمدــــروع أول وفــــ  رــــ ا الدــــل   أ ت
ـــة و  ـــة اللامعـــة العربي ـــة  ومـــ   UNRWAر اي ـــدول العربي تلمـــع دـــبابا  مـــ  ال

ال لئــــي  الدــــبا   لمنا دــــة  ضــــايا التبــــول فــــ  الدــــرع األوســــ   لــــيس مــــ  
من ـــور تل يراتدـــا الداخعيـــة  عـــ  كـــل دولـــة  ولكـــ  مـــ  من ـــور أدـــمل  يتنـــاول 

 . ل الدرع األوس  اللديد  ع  ضو  تعه المتئيرا دك
 :ر الكريمالحضو

لقــــد لعبــــ  األونــــروا  عــــ  مــــدى العقــــود الســــتة الماضــــية دورا  رامــــا  فــــي  
بيـــال ال لئـــي  ال عســـ ينيي  والـــ ي  وتـــل تعـــدادرد أك ـــر مـــ  خمســـة م يـــي  
ـــــا   ـــــ  ك ـــــة بي ـــــي المن ق ـــــي اجســـــتقرار ف ـــــع بع ـــــي تبقي جلـــــ   وســـــا د  ف

تـــي  ـــدمتدا فـــي لميـــع الملـــاج  التـــبية والتععيميـــة واجلتما يـــة لخـــدماتدا ال
واج تتـــــادية بالتعـــــاو  والتنســـــيع مـــــع الـــــدول العربيـــــة  امـــــة والـــــدول العربيـــــة 
ـــدا يا  الســـعبية  ـــر مـــ  الت ـــي معاللـــة لـــ   كبي المضـــي ة خاتـــة دورا  أساســـيا  ف
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ــــ  ال لئــــي  ال عســــ ينيي    ــــدور ادى الخ يــــرل لعنكبــــة والتدــــريد  ع ــــ  مرــــ ا ال ل
تئييــــر  دى الــــ تخ يــــ  معانــــاتدد نو ــــا  مــــا وا  ــــادل تــــلريعدد بدــــكل مســــتمر وأ

ميلــــابي مــــ  خــــ ل بــــرامك تتــــ  فــــي تنميــــة الدــــبا  ال لــــ  ومســــا دت  فــــي 
ـــ  ضـــرورل  ـــي نلابـــ   ع ـــ ي يعتمـــد ف ـــع مســـتواك اج تتـــادي واجلتمـــا ي  وال رف
 ملــــ اد مســــرائيل و ــــ  انتداكاتدــــا لكرامتــــ  ا نســــانية وبقــــ  فــــي  ــــي  كــــريد 
ــــ   ــــدولي والعرفــــي وات ا يــــة لني وو ــــ  انتداكدــــا لمبــــاد  القــــانو  ا نســــاني ال

ـــة 9191الرابعـــة  ـــاد  ـــرارا  الدـــر ية الدولي ـــ  باجنســـبا   اجخـــرى و  ـــي ت ال الت
ـــي ابتعتدـــا ـــة الت اســـتمرار    كمـــا يت عـــ 91 ـــاد  ا ســـرائيعي مـــ  األراضـــي العربي

نـــروا تقـــديد كـــل الـــد د  امـــا  ل و  93الملتمـــع المـــان  والـــ ي نـــ م  تمويعـــ  منـــ  
واجســـتمرار المـــادي والمعنـــوي الـــ  د لدـــا لتـــتمك  مـــ  مواتـــعة تن يـــ  براملدـــا 

ـــ   ـــ ك ف ـــع مســـتوى ر ـــي  ال عســـ ينيي  ورف ـــ  ال لئ ـــديد خـــدماتدا األساســـية مل تق
كمــــا يلــــ  أ  يتبمــــل الملتمــــع الــــدولي الــــ ي يــــد و ملــــ  بمايــــة . ا الخــــدم

لعدالــــة لعدــــعو  مســــؤوليات  بقــــوع ا نســــا  فــــي العــــالد وي الــــ  بالبريــــة وا
لتن يــــ   لــــه بتــــ  يــــتد بــــل  ضــــية ال لئــــي  ال عســــ ينيي  بــــ   ــــادج ودــــام  

 .919 ر د  رار األمد المتبدل  بقا  
 :الحضور الكريم

ـــــي  راراتدـــــا   ـــــ ا  ف ـــــروا ارتمامـــــا  متمي ـــــة األون ـــــدول العربي ـــــولي لامعـــــة ال ت
ــــة التــــي تؤكــــد  عــــ  تم ــــة المتعا بــــة التــــادرل  ــــ  ملالســــدا الو اري ســــكدا بوجي

 320ومســـئولية األونـــروا تلـــاك ال لئـــي  ال عســـ ينيي  وفـــع  ـــرار مندـــائدا ر ـــد 
الــــ ي يعكــــس اســــتمرار المســــؤولية الدوليــــة تلــــاك  ضــــية ال لئــــي   9191لعــــاد 

ومـــــا  919ال عســـــ ينيي  وفـــــع القـــــرارا  الدوليـــــة  ا  الع  ـــــة وخاتـــــة  ـــــرار 
ــــا  كمــــا تلــــدد لامعــــة الــــدول العربيــــة  نتــــ   عيــــ  مبــــادرل الســــ د العربيــــة أيض 

ــــ ــــدول  لمســــاندالد د و ال ــــة مضــــا  ة ال ــــ  أرمي ــــد  ع ــــروا  وتؤك المتواتــــعة ل ون
ـــة مســـارماتدا  ـــة الدولي ـــة وا نمائي واللدـــا  المانبـــة بمـــا فيدـــا المؤسســـا  المالي
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ـــه فـــي  ـــل تعـــا د الخـــدما  الم عوبـــة  ـــروا ومي انيتدـــا و ل ـــا لبـــرامك األون ود مد
ــــار اج تتــــادي ــــي  مندــــا لموالدــــة اجندي ــــي  خاتــــة ف ــــال ال لئ وا نســــاني لبي

ــــــدوا  العســــــكري ا ســــــرائيعي اجراي  ــــــي تتعــــــري لعع ــــــة الت ال عســــــ ينية المبتع
ـــــ  الممارســـــا  العنتـــــرية ـــــا تـــــد و اجخـــــرى بدـــــكل متواتـــــل  مضـــــافة مل   كم

بو ــــ  ( اجبــــت لول القائمــــة  عــــ  القــــ)الملتمــــع الــــدولي ملــــ  م البــــة مســــرائيل 
مــــل الوكالــــة وبــــرامك ممــــداداتدا ا نســــانية لميــــع العرا يــــل التــــي تضــــعدا أمــــاد  

ال ارئــــــة المقدمــــــة لملتمعــــــا  ال لئــــــي  خاتــــــة فــــــي األراضــــــي ال عســــــ ينية 
ـــة ـــ  موضـــوع اجســـرى ال عســـ نيي   .المبتع ـــا اجدـــارل ال ـــد رن ـــرك ج ب ـــا  ك ـــد م وايي

 ميعـــ  وتـــديق  الـــدكتور ريـــاي المعكـــ  بدـــا  رـــؤج  اجســـرى اجب ـــال الـــ ى 
 . اما  ف  السل  32مندد  ض  اك ر م  ج يعر  البعي ا  الك ير 

 وفـــي الختـــاد أبـــ  الدـــبا  الوا ـــد الـــ ى بضـــر مـــ  فعســـ ي  واؤكـــد لدـــد  
أ  من قتنــــا لــــ  تدــــدد أي اســــتقرار وتقــــدد مج بتبقيــــع الســــ د الــــدائد والدــــامل 

ــــدورك دو   ــــع ب ــــ  يتبق ــــ ي ل ــــة  ل راضــــيا ســــرائيعي  مندــــا  اجبــــت لوال العربي
ـــــة   ـــــة الالمبتع ـــــاد الدول ـــــع و ي  عســـــ ينية المســـــتقعة و اتـــــمتدا القـــــدس وتبقي

 موبــــا  الدــــع  ال عســــ يني ودــــباب  فــــي بيــــال كريمــــة لمنــــة  عــــ  أرضــــ  
ـــا ي  ـــدد واج درـــار أســـول بب ـــي التق ـــاك ف ـــ  مبتئ ـــع ل ـــة بدـــرية مســـتدامة تبق وتنمي

 .دعو  العالد


