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  ن&وة ح�ل "دع! حق�ق األس�� في م�اجهة االن�هاكات وال���ل اإلس�ائ�لي"
  

,إح�ائـه فـي یــ�م  2008#ـأتي اح�ـاء ال�ـ�م الع��ــي لألسـ�� الفل�ـ���ي ت�ف�ــ�ا لقـ�ار ق�ـة دم�ـ� عــام 
م4 <ل عام تع=��ًا ع4 ال;:ام4 الع��ي مع األس�8 الفل������4 والع�ب في ال�ا,ع ع�� م4 أب�1ل/ن��ان 

ســـK�ن االحـــ;الل اإلســـ�ائ�لي الـــ�ی4 ی;ع�ضـــ�ن ألق�ـــى أشـــAال ال;عـــ�یC <افـــة وأســـال�C ال��ـــاس ,Aـــ�ام;ه? 
Lاث�� واالتفاق�ـات ال��ولي اإلن�اني و<افة الLن ال�ولي والقانLن ال�لة في القان�فA�قه? اإلن�ان�ة ال�ول�ـة وحق

  ال�;علقة ,األس�8 وال;ي ت�;�� إس�ائ�ل (ال�ل�ة القائ�ة ,االح;الل) ,ان;هاكها.
وان�القا م4 ح�ص األمانة العامـة لKامعـة الـLول الع���ـة علـى االه;�ـام ,ق:ـ�ة االسـ�8 وال�ع;قلـ�4 العـ�ب 

سـ�8 ,��اسـ=ة في سK�ن االح;الل اإلس�ائ�لي، و��اء علـى ت�ح�ـC معـالي األمـ�4 العـام ,عقـL فعال�ـة عـ4 األ
ـــي �ـــ�مال �ـــة شـــWون االســـ�8  الع� Xه� Yـــ� ـــ� ,Aـــ� رئ ـــاءه مـــع معـــالي اللـــ�اء قـــLرZ أب األســـ�� وذلـــ[ خـــالل لق

فقـــL اق;ـــ�ح  ,�قـــ� األمانـــة العامـــة لKامعـــة الـــLول الع���ـــة، 1/11/2021وال�`ـــ�ر41 بLولـــة فل�ـــ��4 ب;ـــار1خ 
 30ال��افــ� عقــL نــLوة إلح�ــاء ال�ــ�م الع��ــي لألســ�� الفل�ــ���ي ,�قــ� األمانــة العامــة یــ�م األر�عــاء الق�ــاع 
، صـــ=احًا مـــع االل;ـــjام ,ـــاإلج�اءات الhـــ`ّ�ة االح;�از1ـــة ال�ع�ـــ�ل بهـــا 11فـــي ت�ـــام ال�ـــاعة  2022مـــارس 

ل;ـــي ,اإلضـــافة الـــى إصـــLار عـــLد خـــاص حـــ�ل ق:ـــا#ا وأوضـــاع األســـ�8 مـــ4 مKلـــة "فل�ـــ��4 فـــي شـــه�" ا
 ُ#Lhرها الق�اع شه�1ًا ,`�p ی;? ت�ز1عها على ال��ار<�4 وعلى ,عoات الKامعة الع���ة في الnارج.

  

  ال+*اور العامة لل&وة:
  

 .األس�� واالن�هاكات االس�ائ�ل�ةخلف�ة ع,  .1
االع;قال اإلدارZ واألس�8 ال��ضى واالن;هاكات وس�اسات  ,�ا #��ل األس��ات واألrفال وال`=Y ال��jلي، س�اسة

 ال;ع�یC واإله�ال ال�=ي اإلس�ائ�ل�ة ,`� األس�8 واألس��ات في سK�ن االح;الل.

 .األس�� والقان�ن ال&ولي  .2
ال��Wول�ة  ،اإلن�انوفي ض�ء االعالن العال�ي ل`ق�ق حق�ق االس�8 في القان�ن الLولي االن�اني ,�ا #��ل  

ال;��yف الh`�ح ل��Aلة و ، 1949الLول�ة ع4 ان;هاك اتفاق�ة ج��ف الoالoة ل�عاملة أس�Z ال`�ب وال�ع;قل�4 عام 
، عLم م��وع�ة االج�اءات الhه��ن�ة ضL األس�8 وال�ع;قل�4 الفل������4وال���1 ل`لها، و  األس�8 الفل������4

آل�ات ح�ا#ة األس��ات الفل�����ات في إrار القان�ن الLولي و  لoالoةال`�ا#ة القان�ن�ة لألس�8 في اتفاق�ة ج��ف او 
  .اإلن�اني

 أدب ال�34ن وال2هادات ال*�ة. .3
ان وت`ف} لل�4r تارn1ه َّKل وثائ� م4 أَدب األس�8 ت=4�ّ ش�اسة ال��ا #��اع لل�هادات ال`�ة لألس�8  ,�واالس;

  ال�`�ر41 وذو1ه?.
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  ال3هة ال+7+ة: 

,ال;��ـ�� وال;عـاون  )ق�اع فل���4 واألراضـي الع���ـة ال�`;لـةلKامعة الLول الع���ة(نة العامة األما −
 مع ه�Xة شWون االس�8 وال�`�ر41 بLولة فل���4.

  
  ال+2ار�8ن: 

 لLول األع:اءالع���ة ل��Lو��ات ال −
 ن االس�8 وال�`�ر41 بLولة فل���4ه�Xة شWو  −
 ل8L ج�ه�ر1ة م�h الع���ة ال�فارات األج�=�ةعLد م4 ال�ادة ال�ف�اء وم�oلي  −
 عLد م4 ال�ادة ض��ف ال��ف −
  الn=�اء وال`ق�ق��4 ال�;4�hhn في ال�Kال ال�ادة عLد م4 −
 م4 ال��hnات الهامة  عLد م4 ال�Lع�41 −
  ال����ات الع���ة والLول�ة ال�ع;�Lة ,القاه�ةعLد م4  −
 ال�قا,ات واالت`ادات الع���ة ال�ع;�Lة ,القاه�ةعLد م4  −
  العامة لKامعة الLول الع���ة لألمانةعLد م4 ال����ات الع���ة ال�;hhnة ال;ا,عة  −
 العاملة في مKال األس�8 م4 دولة فل���4 والKهاتعLد م4 اله�Xات  −
  عLد م4 األس�8 ال�`�ر41 وذو1ه? (ال�هادات ال`�ة) −
−  C;Aالقاه�ة ااألون�و م,  
  ,القاه�ة لإلعالمم�<j األم? ال�;`Lة  −
  وال�h�ر41 اإلعالم��4 والh`ف��4 ال�ادة عLد م4 −

   


