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دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة التدابير الالزمة لوقف االنتهاكاا  والجارائا التاي 

يرتكبها االحتالل بحق الفلسطينيين، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وتقديمها للعدالة الجنائية الدولية، 

ياااا ارساارائيلي لتطبيااق قاارارا  وتااوفير الحمايااة الدوليااة العاجلااة للسااعي الفلسااطيني، وال اا   علااى الك

السااارعية الدولياااة، وإنهاااال احتاللاااض لكافاااة اةراااااي الفلساااطينية والعربياااة، ووقاااف تنفيااا  السياساااا  

 والمخططا  االستيطانية.

 

جال ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفاا المنصوري المندوب الدائا لدولاة قطار 

، امن البند السابع مان جادول أعماال أمسوالمنظما  الدولية اةخرى بجنيف،  لدى مكتي اةما المتحدة

مجلااس حقااون ارنساااا التااابع لحمااا المتحاادة فااي الحااوار التفاااعلي مااع لجنااة التحقيااق الدوليااة المسااتقلة 

 المعنية باالحتجاجا  في اةرض الفلسطينية المحتلة.

 

ئيل، القااوة القائمااة باااالحتالل، علااى موا االة وأعاارب سااعادتض عاان إدانااة دولااة قطاار بساادة إ اارار إساارا

اساتهدا  وقتال المادنيين الفلساطينيين المطاالبين باسااتعادة جمياع حقاوقها المساروعة السايما الحاق فااي 

عااودة الالجنااين، ورفااع الحصااار الجااائر المفااروض علااى قطااام باازة، عباار خااروجها بتظاااهرا  ساالمية 

 ي، و"ه ا ما أكده تقرير اللجنة".مدنية، ال تمثل أي تهديد أو عمل عسكري أو قتال

 

وأاا  أا دولة قطر ترحي باالستنتاجا  والتو يا  الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية، وتستنكر 

 بسدة عدم تعاوا سلطا  االحتالل مع اللجنة لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها.

 

ن اسااتهدا  قااوا  االحااتالل ارساارائيلي، الساايما ولفاات سااعادة الساافير إلااى أا مااا ألااار إليااض التقرياار ماا

القنا ة ارسرائيليين، وقتلها للمتظاهرين الفلسطينيين السالميين بساكل متعماد، وإهالقهاا الناار بصاورة 

مفرهااة علااى الصااحفيين والمسااعفين واةهفااال واةلااخا، ذوي ارعاقااة، وهااا علااى معرفااة وبينااة ماان 

تفاقيا  الدولياة وأمار ينادى لاض جباين ارنساانية، وال يمكان ةي هوياتها، هو انتهاك  ارخ للقوانين واال

 لخص في العالا أا يت ااى عن ه ه الجرائا الدولية التي و فها التقرير أو يدافع عن مرتكبيها.

 

وأكد سعادتض أا ال ي يسجع القيادا  العسكرية والسياسية ارسرائيلية على موا الة ارتكااب المزياد مان 

رائا، هو إفال  المسؤولين عنها من العقاب، والدعا والتأييد ال ي تلقاه من بعض الدول، االنتهاكا  والج

داعيا المجتماع الادولي إلاى اتخااذ كافاة التادابير الالزماة لوقاف االنتهاكاا  والجارائا التاي ترتكبهاا قاوا  

ة الدولياة، وإنهاال االحتالل بحق الفلسطينيين، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وتقديمها للعدالة الجنائي

سياسة العقاب الجماعي والحصار المفروض علاى قطاام بازة، وفاتي جمياع المعاابر، والم اي قادما فاي 

 عملية إعادة ارعمار وتحسين اةواام المعيسية فيض.

 

دولة قطر تدعو إلى اتخاذ التدابير الالزمة لوقف انتهاكا  وجرائا 

 االحتالل بحق السعي الفلسطيني
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وفي كلمة أخرى، ألقاها سعادة السفير علي خلفاا المنصوري المندوب الدائا لدولة قطر لدى مكتي اةما 

المنظما  الدولية اةخرى بجنياف خاالل النقاال العاام حاول حالاة حقاون ارنسااا فاي فلساطين المتحدة و

وفاي اةرااااي العربيااة المحتلاة اةخاارى، أكااد ساعادتض علااى أهميااة وجاود وبقااال البنااد الساابع فااي جاادول 

 أعمال مجلاس حقاون ارنسااا، لماا يمثلاض مان أهمياة كبيارة فاي التودياق والتصادي لالنتهاكاا  الجسايمة

لحقون ارنساا والجرائا التاي توا ال إسارائيل "القاوة القائماة بااالحتالل" ارتكابهاا بحاق أبناال الساعي 

 الفلسطيني، وفي تحد  ارخ لمجلس حقون ارنساا، واستهتارا وااحا بالمؤسسا  الدولية.

 

لساطينيين وقال إا على حكومة االحتالل أا تعي باأا اساتمرار أعماال العناف واررهااب ااد المادنيين الف

ومقدساتها، وتوا ل االعتدالا  على المساجد اةقصاى والمصالين فياض ومحااوال  تهوياد مديناة القاد  

وت يير هابعها الديم رافي والسياسي، يعد استفزازا لمساعر الماليين من المسلمين والمسيحيين، م يفا 

المسلمين وجميع السارفال فاي "كما عليها أا تفها أا الق ية الفلسطينية ستظل الق ية اةولى للعرب و

 العالا".

 

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتض لتوفير الحماية الدولية العاجلة للساعي الفلساطيني، وال ا   

علااى إساارائيل "القااوة القائمااة باااالحتالل" لتطبيااق قاارارا  الساارعية الدوليااة، وإنهااال احتاللهااا لكافااة 

نفيا  السياساا  والمخططاا  االساتيطانية التاي تقاود إلاى إفساال اةرااي الفلسطينية والعربياة، ووقاف ت

 عملية السالم ونسف حل الدولتين، ونسر الفواى والتطر  في منطقة السرن اةوس .

 

وأكد سعادتض في ختام الكلمة على موقف دولة قطار الثابات والراساي فاي نصارة الساعي الفلساطيني حتاى 

ل لتحقيق المصاالحة الوهنياة الفلساطينية، وللجهاود الدولياة ينال جميع حقون المسروعة، ودعمها الكام

 1967الرامية للتو ل لحل عادل ودائا ولامل يف ي إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عاام 

 وعا متها القد  السريف.
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