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اجلمعية العامة

املحاضر الرمسية

الدورة السبعون

اجللسة العامة 64

الثالثاء 24 ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،2015الساعة 15/00
نيويورك
الرئيس:

السيد ماغزن ليكتوفت( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الدامنرك)

نظرا لغياب الرئيس ،تويل الرئاسة نائب الرئيس السيد
غوميندي (موزامبيق).
ُافتتحت اجللسة الساعة 15/10
البند  38من جدول األعمال (تابع)
قضية فلسطني
(A/70/L.10

مشــاريع القــرارات
و  A/70/L.12و )A/70/L.13

و

A/70/L.11

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :قبل أن تبت اجلمعية
يف مشاريع القرارات واحدًا تلو اآلخر ،أود أن أذكر األعضاء
بأنه ستتاح هلم الفرصة لتعليل تصويتاهتم على مجيع مشاريع
القرارات األربعة قبل وبعد البت يف مجيع مشاريع القرارات
هذه.
طلبت ممثلة إسرائيل الكالم تعليال للتصويت قبل
التصويت .أود أن أذكرها بأن تعليالت التصويت تقتصر على
 10دقائق وينبغي للوفود أن تديل به من مقاعدها.

السيدة ميتزاد (إسرائيل) (تكلمت باإلنكليزية) :طوال
األشهر الثالثة املاضية ،مت ترويع املواطنني اإلسرائيليني على
أساس يومي .إذ يتعرض الرجال والنساء واألطفال للهجمات
يف مجيع أحناء إسرائيل  -يف شوارع تل أبيب ،وبئر السبع،
والقدس ،ويف املدن يف مجيع أحناء البالد .يف األسبوع املاضي
وحده ،أودت اهلجمات اإلرهابية على اإلسرائيليني حبياة
تسعة أشخاص .فقد ُطعن شخصان يف الشارع عندما كانا يف
طريقهما إىل الكنيس لتأدية صالة بعد الظهر؛ وقٌتل اثنان كانا
يف طريقهما حلضور حفل زفاف؛ وقتل اجلميع بصورة متعمدة
ووحشية بينما كانوا ميارسون حياهتم اليومية املعتادة .حىت
اآلن على الرغم من األحداث املروعة ،مل نسمع خالل هذه
املناقشات أي إدانة قوية للهجمات على اإلسرائيليني .جيب
على اجلمعية أن تدين مجيع أشكال اإلرهاب بأقوى العبارات
املمكنة ،وأن تذكر بوضوح أن اإلرهاب هو اإلرهاب ،أينما
حدث وأيا كانت ضحاياه .ولسوء احلظ ،فإن األمور يف
األمم املتحدة تسري كاملعتاد .مرة أخرى ،اجلمعية على وشك

تضمن هذا املحضر نص اخلطب والبيانات امللقاة بالعربية وترمجة اخلطب والبيانات
امللقاة باللغات األخرى .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية.
وينبغي إدخاهلا على نسخة من املحضر وإرساهلا بتوقيع أحد أعضاء الوفد املعين إىل:
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التصويت على جمموعة من مشاريع القرارات اليت ختدم الذين
يفضلون جتاهل احلقائق.
جيري النظر اليوم يف ستة مشاريع قرارات يف إطار البندين
 37و  38من جدول األعمال ،وهذه القرارات ال ختفق
يف تعزيز احلوار أو بناء الثقة فحسب بل أيضا ترتب آثارا
على امليزانية تنطوي على هدر لألموال .فهي أوالً ،ختفق يف
معاجلة الزيادة األخرية يف اإلرهاب ،ويف االعتراف بأنه جتري
حاليا وعلى أساس يومي مهامجة اإلسرائيليني وقتلهم .كذلك
فإهنا تتجاهل أيضا أن محاس ،وهي منظمة معترف دوليا بأهنا
إرهابية ،ما زالت تضطهد شعبها يف غزة وتعرقل اجلهود
الرامية إىل إعادة إعمار غزة باستخدام مواد البناء املقصودة
للمدنيني لتعزيز قدراهتا العسكرية .إذا كانت اجلمعية العامة
تريد حقًا مناقشة صادقة للصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيين،
جيب عليها الكف عن جتاهل احلقائق والطلب من القيادة
الفلسطينية اإلجابة على األسئلة التالية .ملاذا تفشل يف إدانة
األعمال اإلرهابية اليت يرتكبها الفلسطينيون؟ ملاذا ،ظلت على
مدى السنوات العشرين املاضية ،تفضل العنف على احلوار
وتفضل التحريض على املفاوضات؟ ملاذا تستمر يف رفض
حتمل املسؤولية عن قطاع غزة؟ ملاذا رفضت القيادة الفلسطينية
مرارا وتكرارا مقترحات السالم اليت قدمها عدة من رؤساء
الوزراء اإلسرائيليني؟ وأخريًا ،ملاذا يواصل الرئيس عباس جتاهل
الدعوات املتكررة اليت يوجهها إليه رئيس احلكومة نتانياهو
ﻻستئناف املفاوضات؟
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اقتراح إىل اليونسكو ليشمل اعتبار احلائط الغريب جزءا من
املسجد األقصى ،وهو موقع للصالة اليهودية آلالف السنني.
من الواضح أن القادة الفلسطينيني مصممون على رفض أي
صلة تارخيية بني الشعب اليهودي ومواقعنا املقدسة ،وميكننا
أن نرى بوضوح نفس النهج متجسد يف مشاريع القرارات
املعروضة علينا اليوم .وبينما تواصل إسرائيل االعتراف بصلة
املسلمني مع أماكنهم املقدسة ،فإن مشاريع القرارات هذه
تتجاهل متاما صلة الديانات األخرى مع احلرم الشريف .بل
أهنا أخفقت يف إدراج اليهودية واملسيحية ،ويف هذه احلالة فإن
اسم جبل اهليكل أصبح طي النسيان.
إن الواقع املعقد يف الشرق األوسط يتطلب من األمم
املتحدة كل االهتمام والتمويل املناسب .بينما يعصف التحول
السياسي والعنف يف الشرق األوسط ،وبينما يتناول العامل
إحدى أكرب األزمات اإلنسانية وأخطرها يف تارخيه ،توشك
اجلمعية العامة مرة أخرى على البت يف مشاريع القرارات
واعتمادها ،وحتويل املوارد املالية الثمينة إىل وحدات وبرامج
غري ف ّعالة هدفها الوحيد مهامجة إسرائيل .وهي تشمل برنامج
اإلعالم اخلاص بقضية فلسطني وشعبة حقوق الفلسطينيني يف
اﻷمانة العامة ،وهي اجلهة الوحيدة يف األمانة العامة املكرسة
لزناع واحد بعينه أو على حنو أكثر دقة ،مكرسة ألنشطة
عالقات عامة بالنيابة عن طرف واحد من طريف الزناع .أما
اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة
للتصرف فإهنا مرتع للنشاط املناهض إلسرائيل ولتعزيز السرد
الفلسطيين ،يف حني أهنا تسلم بأن لديها عجز شديد يف امليزانية.
وهنا أطرح السؤال التايل :ملاذا حتويل تلك األموال لالستمرار
يف خطة مكرسة ضد إسرائيل بدالً من ختصيص تلك األموال
للذين حباجة ماسة إىل املساعدة اإلنسانية يف األمم املتحدة؟

لقد قيل الكثري عن موضوع املسجد األقصى اليوم وأمس.
أكدت إسرائيل مرارا وتكرارا التزامها باحلفاظ على الوضع
الراهن .إننا نفعل ذلك انطالقا من احترام مبدأ حرية الدين
والصلة التارخيية العميقة والثابتة بني األديان التوحيدية الثالثة
احلقيقة املرة هي أن مشاريع القرارات تعرض رواية أحادية
يف جبل اهليكل .من الواضح حىت اآلن أن هذا االحترام غري
متبادل يف اآلونة األخرية ،فقط طلب الفلسطينيون مؤخرا تقدمي اجلانب عن احلالة ،وتعمل على إدامة هنج يف الزناع حمصلته
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صفر .ذلك يبعث برسالة مفادها أن السبيل الوحيد لدعم
الفلسطينيني يتمثل يف انتقاد إسرائيل .علينا أال خندع أنفسنا.
إن تأييد مشاريع القرارات هذه لن ينهض بقضية السالم.
بل سيجعل السالم أصعب حتقيقا .إين أحض األعضاء الذين
يرغبون حقًا يف املساعدة على التوصل إىل حل دائم إلسرائيل
والفلسطينيني وعلى اختاذ موقف ضد مشاريع القرارات هذه
واختاذ خطوات لتيسري إجراء املفاوضات املباشرة بني األطراف
من دون شروط مسبقة.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :تبت اجلمعية اآلن
يف مشاريع القرارات  A/70/L.10و  A/70/L.11و A/70/L.12
و . A/70/L.13
ننتقل أوال إىل مشروع القرار  ،A/70/L.10املعنون
“اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة
للتصرف”.
أعطي الكلمة اآلن ملمثل األمانة العامة.
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السالم ،بوركينا فاسو ،كابو فريدي ،كمبوديا ،تشاد،
شيلي ،الصني ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوبا ،قربص،
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،جيبويت ،اجلمهورية
الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريتريا،
إثيوبيا ،فيجي ،غابون ،غامبيا ،غرينادا ،غينيا ،غينيا -
بيساو ،غيانا ،أيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية إيران
اإلسالمية ،العراق ،جامايكا ،األردن ،كازاخستان،
كينيا ،الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية
الشعبية ،لبنان ،ليبيا ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة،
موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،املغرب ،موزامبيق،
ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،عمان،
باكستان ،بابوا غينيا اجلديدة ،الفلبني ،قطر ،سانت لوسيا،
سانت فنسنت وجزر غرينادين ،اململكة العربية السعودية،
السنغال ،سرياليون ،سنغافورة ،جزر سليمان ،الصومال،
جنوب أفريقيا ،سري النكا ،السودان ،اجلمهورية العربية
السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،تيمور  -ليشيت ،ترينيداد
وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،أوغندا ،اإلمارات
العربية املتحدة ،مجهورية تزنانيا املتحدة ،أوروغواي،
أوزبكستان ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي

السيد بوتنارو (إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات)
(تكلم باإلنكليزية) :أود أن أعلن أنه منذ تقدمي مشروع
القرار  ،A/70/L.10وباإلضافة إىل الوفود املدرجة يف الوثيقة ،املعارضون:
انضمت البلدان التالية إىل مقدمي مشروع القرار :بروين دار
أستراليا ،كندا ،إسرائيل ،جزر مارشال ،واليات
السالم ،وكوبا ،ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،وماليزيا،
ميكرونيزيا املوحدة ،ناورو ،باالو ،الواليات املتحدة
والسنغال ،وجنوب أفريقيا ،ومجهورية فزنويال البوليفارية.
األمريكية
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :طلب إجراء تصويت املمتنعون عن التصويت:
مسجل.
ألبانيا ،أندورا ،أرمينيا ،النمسا ،بلجيكا ،البوسنة
أجري تصويت مسجل.
واهلرسك ،بلغاريا ،الكامريون ،كولومبيا ،كرواتيا،
اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،إستونيا ،فنلندا ،فرنسا،
املؤيدون:
جورجيا ،أملانيا ،اليونان ،غواتيماال ،هندوراس ،هنغاريا،
أفغانستان ،اجلزائر ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا ،األرجنتني،
أيرلندا ،إيطاليا ،اليابان ،التفيا ،ليربيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
أذربيجان ،البحرين ،بنغالديش ،بليز ،بنن ،بوتان ،دولة
لكسمربغ ،موناكو ،اجلبل األسود ،هولندا ،نيوزيلندا،
بوليفيا املتعددة القوميات ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار
1538834
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النرويج ،بنما ،باراغواي ،بريو ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية
كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد الروسي،
ساموا ،سان مارينو ،صربيا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب
السودان ،إسبانيا ،السويد ،سويسرا ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية سابقا ،توغو ،تونغا ،أوكرانيا ،اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
اعتمد مشروع القرار  A/70/L.10بأغلبية  102صوت
مقابل  8أصوات مع امتناع  57عضوا عن التصويت (القرار
.)12/70
[ويف وقت الحق ،أبلغ وفد مجهورية فزنويال البوليفارية
األمانة العامة أنه كان ينوي التصويت مؤيد].
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :ننتقل بعد ذلك إىل
مشروع القرار  A/70/L.11املعنون “شعبة حقوق الفلسطينيني
يف األمانة العامة”.
أعطي الكلمة اآلن ملمثل األمانة العامة.
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السالم ،بوركينا فاسو ،كابو فريدي ،كمبوديا ،تشاد،
شيلي ،الصني ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوبا ،قربص،
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،جيبويت ،اجلمهورية
الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريتريا ،إثيوبيا،
فيجي ،غابون ،غامبيا ،غرينادا ،غينيا ،غينيا  -بيساو،
غيانا ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية إيران اإلسالمية،
العراق ،جامايكا ،األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت،
قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،لبنان ،ليبيا،
ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس،
املكسيك ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال،
نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،عمان ،باكستان ،الفلبني،
قطر ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين،
اململكة العربية السعودية ،السنغال ،سرياليون ،سنغافورة،
جزر سليمان ،الصومال ،جنوب أفريقيا ،سري النكا،
السودان ،اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان،
تايلند ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان،
أوغندا ،اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية تزنانيا املتحدة،
أوروغواي ،أوزبكستان ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي

السيد بوتنارو (إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات)
(تكلم باإلنكليزية) :أود أن أعلن أنه منذ تقدمي مشروع
املعارضون:
القرار  ،A/70/L.11وباإلضافة إىل الوفود املدرجة يف الوثيقة،
أستراليا ،كندا ،إسرائيل ،جزر مارشال ،واليات
انضمت البلدان التالية إىل مقدمي مشروع القرار :بروين دار
ميكرونيزيا املوحدة ،ناورو ،باالو ،الواليات املتحدة
السالم ،وكوبا ،ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،وماليزيا،
األمريكية
والسنغال ،وجنوب أفريقيا ،ومجهورية فزنويال البوليفارية.
املمتنعون عن التصويت:
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :طلب إجراء تصويت
ألبانيا ،أندورا ،أرمينيا ،النمسا ،بلجيكا ،البوسنة
مسجل.
واهلرسك ،بلغاريا ،الكامريون ،كولومبيا ،كرواتيا،
أجري تصويت مسجل.
اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،إستونيا ،فنلندا ،فرنسا،
املؤيدون:
جورجيا ،أملانيا ،اليونان ،غواتيماال ،هندوراس،
هنغاريا ،أيسلندا ،أيرلندا ،إيطاليا ،اليابان ،التفيا،
أفغانستان ،اجلزائر ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا ،األرجنتني،
ليربيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،موناكو ،اجلبل
أذربيجان ،البحرين ،بنغالديش ،بليز ،بنن ،بوتان ،دولة
األسود ،هولندا ،نيوزيلندا ،النرويج ،بنما ،بابوا غينيا
بوليفيا املتعددة القوميات ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار
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اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية
كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد الروسي،
ساموا ،سان مارينو ،صربيا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
جنوب السودان ،إسبانيا ،السويد ،سويسرا ،مجهورية
مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،توغو ،تونغا ،أوكرانيا،
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
اعتمد مشروع القرار  A/70/L.11بأغلبية  99صوتا مقابل 8
أصوات ،مع امتناع  59عضوا عن التصويت (القرار .)13/70
[ويف وقت الحق ،أبلغ وفد مجهورية فزنويال البوليفارية
األمانة العامة أنه كان ينوي التصويت مؤيد].
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :ننتقل اآلن إىل
مشروع القرار  ،A/70/L.12املعنون “الربنامج اإلعالمي
اخلاص الذي تضطلع به إدارة شؤون اإلعالم يف األمانة العامة
بشأن قضية فلسطني”.
أعطي الكلمة اآلن ملمثل األمانة العامة.
السيد بوتنارو (إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات)
(تكلم باإلنكليزية) :أود أن أعلن أنه منذ تقدمي مشروع القرار
 ،A/70/L.12وباإلضافة إىل الوفود املدرجة يف الوثيقة ،انضمت
البلدان التالية إىل مقدمي مشروع القرار :بيالروس ،بروين دار
السالم ،وكوبا ،ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،وماليزيا،
والسنغال ،وجنوب أفريقيا ،ومجهورية فزنويال البوليفارية.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :طلب إجراء تصويت
مسجل.
أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،النمسا ،أذربيجان،
البحرين ،بنغالديش ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،بنن،
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بوتان ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،البوسنة واهلرسك،
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا
فاسو ،كابو فريدي ،كمبوديا ،تشاد ،شيلي ،الصني،
كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا ،كرواتيا ،كوبا،
قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية،
إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريتريا ،إستونيا ،إثيوبيا،
فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا،
اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا،
هنغاريا ،أيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية إيران
اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان،
األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان،
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليربيا،
ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،ماليزيا ،ملديف،
مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك،
موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق،
ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا،
النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان ،بنما ،بابوا
غينيا اجلديدة ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر،
مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد
الروسي ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين،
ساموا ،سان مارينو ،اململكة العربية السعودية ،السنغال،
صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
جزر سليمان ،الصومال ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا،
سري النكا ،السودان ،السويد ،سويسرا ،اجلمهورية
العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت ،ترينيداد وتوباغو،
تونس ،تركيا ،تركمانستان ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات
العربية املتحدة ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية ،مجهورية تزنانيا املتحدة ،أوروغواي،
أوزبكستان ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
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املعارضون:
أستراليا ،كندا ،إسرائيل ،جزر مارشال ،واليات
ميكرونيزيا املوحدة ،باالو ،الواليات املتحدة األمريكية
املمتنعون عن التصويت:
الكامريون ،هندوراس ،ناورو ،باراغواي ،جنوب
السودان ،توغو ،تونغا
اعتمد مشروع القرار  A/70/L.12بأغلبية  155صوتا
مقابل  7أصوات ،مع امتناع  7أعضاء عن التصويت (القرار
.)14/70
[ويف وقت الحق ،أبلغ وفد مجهورية فزنويال البوليفارية
األمانة العامة أنه كان ينوي التصويت مؤيد].
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :تبت اجلمعية اآلن
يف مشروع القرار  ،A/70/L.13املعنون “تسوية قضية فلسطني
بالوسائل السلمية”.
أعطي الكلمة اآلن ملمثل األمانة العامة.
السيد بوتنارو (إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات)
(تكلم باإلنكليزية) :أود أن أعلن أنه منذ تقدمي مشروع القرار
 ،A/70/L.13وباإلضافة إىل الوفود املدرجة يف الوثيقة ،انضمت
البلدان التالية إىل مقدمي مشروع القرار :بيالروس ،بروين دار
السالم ،كوبا ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
وماليزيا ،والسنغال ،وجنوب أفريقيا ،ومجهورية فزنويال
البوليفارية.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :طلب إجراء تصويت
مسجل.
أجري تصويت مسجل.
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املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،النمسا ،أذربيجان،
البحرين ،بنغالديش ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،بنن،
بوتان ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،البوسنة واهلرسك،
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا
فاسو ،كابو فريدي ،كمبوديا ،تشاد ،شيلي ،الصني،
كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا ،كرواتيا ،كوبا،
قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية،
إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريتريا ،إستونيا ،إثيوبيا،
فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا،
اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو،
غيانا ،هنغاريا ،أيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية
إيران اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا،
اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت،
قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا،
لبنان ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ،
ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس،
املكسيك ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب،
موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا،
نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان،
بنما ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية
كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد الروسي،
سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا،
سان مارينو ،اململكة العربية السعودية ،السنغال،
صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
جزر سليمان ،الصومال ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا،
سري النكا ،السودان ،السويد ،سويسرا ،اجلمهورية
العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية
مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت ،توغو،
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ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،أوغندا،
أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية تزنانيا
املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فييت نام ،اليمن،
زامبيا ،زمبابوي
املعارضون:
كندا ،إسرائيل ،جزر مارشال ،واليات ميكرونيزيا
املوحدة ،ناورو ،باالو ،الواليات املتحدة األمريكية
املمتنعون عن التصويت:
أستراليا ،الكامريون ،هندوراس ،بابوا غينيا اجلديدة،
باراغواي ،جنوب السودان ،تونغا
اعتمد مشروع القرار  A/70/L.13بأغلبية  155صوتا
مقابل  7أصوات ،مع امتناع  7أعضاء عن التصويت (القرار
.)15/70
[ويف وقت الحق ،أبلغ وفد مجهورية فزنويال البوليفارية
األمانة العامة أنه كان ينوي التصويت مؤيدا].
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :قبل أن أعطي الكلمة
للمتكلمني تعليال للتصويت ،أود أن أذكر الوفود بأن تعليالت
التصويت تقتصر على  10دقائق وينبغي أن تديل هبا الوفود
من مقاعدها.
السيد مايس (لكسمربغ) (تكلم بالفرنسية) :يشرفين أن
أتكلم بالنيابة عن االحتاد األورويب.
يشكر االحتاد األورويب الوفد الفلسطيين على النتائج
الناجحة ملفاوضاتنا بشأن عدد من القرارات اليت بتت فيها
اجلمعية العامة .ونتيجة لتلك املفاوضات ،يؤكد االحتاد األورويب
منطه الثابت للتصويت على القرارات .ويف هذا الوقت ،نود
أن نسجل أنه ،فيما يتعلق جبميع القرارات املعتمدة خالل
اجلمعية العامة يف دورهتا السبعني ،فإن االحتاد األورويب ودوله
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األعضاء يعترب أنه حيثما ترد عبارة “احلكومة الفلسطينية”،
فإهنا تشري إىل السلطة الفلسطينية .وعالوة على ذلك ،فإن
استخدام كلمة “فلسطني” يف أي من تلك القرارات ال ميكن
أن يفسر على أنه اعتراف بدولة فلسطني ،وال ميس استخدامه
باملواقف الفردية للدول األعضاء بشأن هذه املسألة ،ومن مث
بشأن مشروعية االنضمام إىل االتفاقيات واملعاهدات املذكورة
فيها .ونشري أيضا إىل أن االحتاد األورويب ككل مل يعط توصيفا
قانونيا فيما يتعلق بعبارة “التشريد القسري” ،املستخدمة يف
عدد من القرارات املقدمة يف إطار البندين  38و  55من بنود
جدول األعمال.
وأخريا ،فإن بعض النصوص اليت اعتمدت اليوم تشري
أيضا إىل التوتر املستمر يف األماكن املقدسة يف القدس .وأود
أن أؤكد أن االحتاد األورويب يساوره القلق إزاء التطورات
املثرية للقلق يف هذا الصدد والصدامات العنيفة املتكررة يف
احلرم الشريف/جبل اهليكل .ونقر متاما بالدور اخلاص الذي
يضطلع به األردن فيما يتعلق باملقدسات اإلسالمية يف القدس.
ونرحب باالتفاقات اليت مت التوصل إليها بني إسرائيل واألردن
والسلطة الفلسطينية بشأن هذه املسألة يف الشهر املاضي.
ونذكر باالتفاقات اليت سبق التوصل إليها يف تشرين األول/
أكتوبر  ،2014وندعو إىل تنفيذها الكامل.
السيد بريسمان (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
باإلنكليزية) :ال يزال القلق البالغ يساور الواليات املتحدة
األمريكية إزاء العدد غري املتناسب من قرارات اجلمعية العامة
املتكررة أحادية اجلانب الرامية إىل إدانة إسرائيل ،واليت بلغ
جمموعها هذا العام  18قرارا .هذا النهج األحادي اجلانب
يضر بآفاق السالم من خالل تقويض الثقة بني األطراف
والدعم الدويل حاسم األمهية لتحقيق السالم .على مجيع
األطراف يف الزناع مسؤولية عن وضع حد له ،وحنن نشعر
خبيبة أمل ألن الدول األعضاء يف األمم املتحدة ختص باستمرار
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إسرائيل بالذكر دون التسليم باملسؤوليات واخلطوات الصعبة
اليت جيب أن تتخذها مجيع األطراف .إنه من الظلم البني أن
األمم املتحدة ،وهي مؤسسة أسست على فكرة أنه ينبغي
معاملة مجيع الدول على قدم املساواة ،كثريا ما تستخدمها
الدول األعضاء ملعاملة إسرائيل دون مساواة.
ومن هذه القرارات السنوية ،هناك ثالثة تثري االنزعاج
بوجه خاص ،وهي تلك املتعلقة بشعبة حقوق الفلسطينيني
يف األمانة العامة ،اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين
حلقوقه غري القابلة للتصرف ،اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق
يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب
الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي املحتلة .جتدد
تلك القرارات واليات هيئات تابعة لألمم املتحدة أنشئت منذ
عقود ،مما يبدد موارد قيمة ويعزز حتيز األمم املتحدة النظمي
ضد إسرائيل.
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أعرب عنها بيان املجموعة الرباعية يف  30أيلول/سبتمرب،
وهي أهداف يتشاطرها شركاؤنا .حنن نرى أنه قد آن األوان
للنهوض على حنو حقيقي باحلل القائم على وجود دولتني .يف
منتصف تشرين الثاين/نوفمرب ،ناقش رئيس الوزراء نتانياهو مع
الرئيس أوباما والوزير كريي أفكارا ملموسة من أجل وقف
العنف ،وحتسني األوضاع على أرض الواقع يف الضفة الغربية
وقطاع غزة ،واملضي قدما بالعملية الدبلوماسية.

حنن ندين كل أعمال العنف املوجه ضد املدنيني العزل،
مبا يف ذلك الطعن وإطالق النار واإلشعال املتعمد للحرائق
واهلجمات باملركبات .مشل ضحايا هذه اهلجمات مواطنني
أمريكيني ،وآخرهم عزرا شوارتز البالغ من العمر  18سنة،
الذي قتل على يد إرهابيني قبل أقل من أسبوع .ستؤيد
الواليات املتحدة حق إسرائيل يف الدفاع عن املدنيني األبرياء
ضد اإلرهاب ،حنن حنزن ألي خسارة يف األرواح الربيئة.
ينبغي جلميع الدول األعضاء تقييم فعالية دعم ومتويل ومن األمهية مبكان بذل كل جهد ممكن للتحلي بضبط النفس
تلك اهليئات .تظل الواليات املتحدة ملتزمة التزاما راسخا وهتدئة التوترات.
وأود أن أؤكد جمددا أن الواليات املتحدة عارضت
بتحقيق احلل القائم على وجود دولتني .وما برحنا حنث مجيع
األطراف على اختاذ خطوات لوقف العنف ،وحتسني األوضاع باستمرار يف األمم املتحدة كل اجلهود الرامية إىل نزع الشرعية
على أرض الواقع يف الضفة الغربية وغزة واملضي قدما بالعملية عن إسرائيل أو تقويض أمنها ،وسنواصل القيام بذلك بقوة .غري
الدبلوماسية .هذا يعين عكس االجتاهات احلالية حيث يوجد أن استمرار معارضتنا القرار املعنون “املستوطنات اإلسرائيلية
اإلرهاب والعنف واملستوطنات وهدم املنازل واقع دولة يف األرض الفلسطينية املحتلة ،مبا فيها القدس الشرقية ،ويف
واحدة ويعرض للخطر إمكانية حتقيق احلل القائم على وجود اجلوالن السوري املحتل” ،ال ينبغي أن تفهم على أهنا تعين أننا
دولتني .ويعين استئناف عملية أوسلو االنتقالية صوب مزيد نؤيد النشاط االستيطاين .بل على العكس من ذلك ،حنن نرى
من املسؤولية املدنية الفلسطينية .حنن نعتقد أن القيام بذلك أن النشاط االستيطاين اإلسرائيلي غري قانوين وله نتائج عكسية
سيعزز األمن واالستقرار لكل من اإلسرائيليني والفلسطينيني على قضية السالم .خالل العام املاضي ،ساورنا بالغ القلق
إزاء مضي إسرائيل قدما يف خطط إقامة آالف من الوحدات
على حد سواء.
إن وزير خارجية الواليات املتحدة جون كريي يف املنطقة السكنية اإلضافية يف الضفة الغربية والقدس الشرقية .وأوضحنا
حاليا حيث جيتمع مع كبار قادة اجلانبني ملناقشة الكيفية اليت أن هذا لن يفضي إال إىل اإلدانة من املجتمع الدويل ويسمم
ميكن هبا املساعدة يف حتقيق استقرار احلالة ،وإظهار حتقيق األجواء ويقوض آفاق السالم.
تقدم ملموس حنو حل الدولتني .تلك هي نفس األهداف اليت
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ويف حني أن الواليات املتحدة األمريكية ترفض رفضا
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أُذكر األعضاء بأنه
قاطعا املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي املحتلة يف عام ستتاح هلم الفرصة لتعليل تصويتاهتم على مشروعي القرارين
 ،1967فإن ذلك ال يربر قرارات اجلمعية العامة املتكررة قبل وبعد البت يف كل منهما.
وأحادية اجلانب اليت تيسر إدانة إسرائيل .هذه القرارات
ننتقل أوال إىل مشروع القرار  A/70/L.14املعنون
تتسبب يف نكسة جلهودنا اجلماعية الرامية إىل تعزيز التوصل “القدس”
إىل حل سلمي للصراع بني اإلسرائيليني والفلسطينيني ،وتضر
أعطي الكلمة ملمثل األمانة العامة.
باملصداقية املؤسسية لألمم املتحدة .إن القرارات املتحيزة لن
السيد بوتنارو (إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات)
تعزز السلم .اخليارات الصعبة اليت تتخذ يف سياق املفاوضات
الثنائية هي وحدها اليت من شأهنا حتقيق ذلك .من مصلحة (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أعلن أنه منذ تقدمي مشروع
قضية السالم زيادة التوازن وتقليل التحيز يف اجلمعية العامة القرار  ،A/70/L.14انضمت البلدان التالية إىل قائمة مقدميه:
إكوادور ،وبروناي دار السالم ،ومجهورية فزنويال البوليفارية،
لألمم املتحدة.
والسنغال ،وكوبا ،ومايل ،وماليزيا.
السيد تيو (سنغافورة (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين أن
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية)ُ :طلب إجراء تصويت
أتكلم تعليال للتصويت بعد اختاذ القرارات  12/70و 13/70
و  13/70و  14/70و  .15/70لقد صوتت سنغافورة مسجل.
لصاحل القرار  12/70املعنون “اللجنة املعنية مبمارسة الشعب
ُأجري تصويت مسجل.
الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف” على أساس فهم
املؤيدون:
مؤداه أن اإلشارة الواردة يف الفقرة  2من املنطوق إىل حتقيق
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
حل الدولتني على أساس حدود ما قبل عام  1967ينبغي
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،النمسا ،أذربيجان،
أن تفسر بنفس الطريقة اليت وردت يف الفقرة  1من القرار
البحرين ،بنغالديش ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،بنن،
 15/70املعنون“:تسوية قضية فلسطني بالوسائل السلمية”،
بوتان ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،البوسنة
وبالتحديد احلل القائم على وجود دولتني ،أي إسرائيل
واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم،
وفلسطني ،تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم وأمن داخل حدود
بلغاريا ،كابو فريدي ،كمبوديا ،تشاد ،شيلي ،الصني،
معترف هبا على أساس حدود ما قبل عام .1967
كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا ،كرواتيا ،كوبا،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :بذلك تكون اجلمعية
قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية كوريا الشعبية
العامة قد اختتمت هذه املرحلة من نظرها يف البند  38من
الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية،
جدول األعمال.
إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريتريا ،إستونيا ،إثيوبيا،
فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا ،اليونان،
البند  37من جدول األعمال (تابع)
غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا،
احلالة يف الشرق األوسط
هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية
إيران اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا،
مشروعا القرارين ( A/70/L.14و )A/70/L.17
اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت،
1538834
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قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :ننتقل اآلن إىل
لبنان ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مشروع القرار  A/70/L.17املعنون “اجلوالن السوري”.
ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس،
أعطي الكلمة ملمثل األمانة العامة.
املكسيك ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب،
السيد بوتنارو (إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات)
موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا،
نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان( ،تكلم باإلنكليزية) :أود أن أعلن أنه ،منذ تقدمي مشروع
بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا ،القرار  ،A/70/L.17انضمت البلدان التالية إىل قائمة مقدميه:
مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد الروسي ،سانت بروناي دار السالم ،ومايل ،وماليزيا.
لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية)ُ :طلب إجراء تصويت
مارينو ،اململكة العربية السعودية ،السنغال ،صربيا ،مسجل.
سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر
ُ
أجري تصويت مسجل.
سليمان ،الصومال ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،سري
النكا ،السودان ،السويد ،سويسرا ،اجلمهورية العربية املؤيدون:
السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
أفغانستان ،اجلزائر ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا ،األرجنتني،
اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت ،ترينيداد وتوباغو،
أرمينيا ،أذربيجان ،البحرين ،بنغالديش ،بيالروس،
تونس ،تركيا ،تركمانستان ،أوغندا ،أوكرانيا،
بليز ،بوتان ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،بوتسوانا،
اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة لربيطانيا
الربازيل ،بروين دار السالم ،بوركينا فاسو ،كابو
العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية تزنانيا املتحدة،
فريدي ،كمبوديا ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا،
أوروغواي ،أوزبكستان ،مجهورية فزنويال البوليفارية،
الكونغو ،كوستاريكا ،كوبا ،مجهورية كوريا الشعبية
فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي.
الدميقراطية ،جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور،
املعارضون:
مصر ،السلفادور ،إريتريا ،إثيوبيا ،غابون ،غامبيا،
غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،اهلند،
كندا ،إسرائيل ،جزر مارشال ،واليات ميكرونيزيا
إندونيسيا ،مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق ،جامايكا،
املوحدة ،ناورو ،باالو ،الواليات املتحدة األمريكية
األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان،
املمتنعون:
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،لبنان ،ليبيا ،ماليزيا،
أستراليا ،الكامريون ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة،
ملديف ،مايل ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك،
باراغواي ،جنوب السودان ،توغو ،تونغا
منغوليا ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال،
نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،عمان ،باكستان ،بابوا غينيا
أعتمد مشروع القرار  A/70/L.14بأغلبية  153صوتا
اجلديدة ،بريو ،الفلبني ،قطر ،االحتاد الروسي ،سانت
مقابل  7أصوات ،مع امتناع  8أعضاء عن التصويت (القرار
لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،اململكة
.)16/70
العربية السعودية ،السنغال ،سرياليون ،سنغافورة ،جزر
10/16

1538834

24/11/2015

سليمان ،الصومال ،جنوب أفريقيا ،سري النكا،
السودان ،اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان،
تايلند ،تيمور  -ليشيت ،ترينيداد وتوباغو ،تونس،
تركيا ،تركمانستان ،أوغندا ،اإلمارات العربية املتحدة،
مجهورية تزنانيا املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان،
مجهورية فزنويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زمبابوي.
املعارضون:
كندا ،إسرائيل ،جزر مارشال ،واليات ميكرونيزيا
املوحدة ،باالو ،الواليات املتحدة األمريكية.
املمتنعون:
ألبانيا ،أندورا ،أستراليا ،النمسا ،بلجيكا ،البوسنة
واهلرسك ،بلغاريا ،الكامريون ،كرواتيا ،قربص،
اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،إستونيا ،فنلندا ،فرنسا،
جورجيا ،أملانيا ،اليونان ،هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا،
أيرلندا ،إيطاليا ،اليابان ،التفيا ،ليربيا ،ليختنشتاين،
ليتوانيا ،لكسمربغ ،مالطة ،موناكو ،اجلبل األسود،
ناورو ،هولندا ،نيوزيلندا ،النرويج ،بنما ،باراغواي،
بولندا ،الربتغال ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا،
رومانيا ،سان مارينو ،صربيا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
جنوب السودان ،إسبانيا ،السويد ،سويسرا ،مجهورية
مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،توغو ،تونغا ،أوكرانيا،
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
أعتمد مشروع القرار  A/70/L.17بأغلبية  105أصوات
مقابل  6أصوات ،مع امتناع  56عضوا عن التصويت (القرار
.)17/70
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
ملمثل اجلمهورية العربية السورية.
السيد اجلعفري (اجلمهورية العربية السورية) :سيدي
الرئيس ،يعرب وفد بالدي ،اجلمهورية العربية السورية ،عن
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عميق التقدير وصادق العرفان العتماد اجلمعية العامة جمددا
ومن دون انقطاع منذ العام  ،1981العام الذي شهد فرض
إسرائيل لقوانينها اجلائرة على اجلوالن السوري املحتل،
مشروع القرار املعنون“ :اجلوالن السوري” الوارد يف الوثيقة
 A/70/L.17ومشاريع القرارات األخرى املدرجة يف إطار
البندين  37و  38من جدول األعمال “القضية الفلسطينية
واحلالة يف الشرق األوسط” .وأكرر شكر بالدي ،سوريا،
جلميع الدول اليت تبنت مشروع القرار املعنون“ :اجلوالن
السوري” وتلك اليت صوتت لصاحله.
إن استمرار األغلبية من الدول األعضاء يف األمم املتحدة
يف تأييد هذه القرارات إمنا يعرب عن تشبثها بأهداف ومقاصد
ميثاق األمم املتحدة وعن رفضها لالحتالل األجنيب ،ودعمها
حلقنا غري املنقوص يف استعادة أراضينا اليت حتتلها إسرائيل منذ
عام  .1967وال غرو يف أن التصويت لصاحل تلك القرارات،
وبأغلبية ساحقة ،يبعث برسالة دولية واضحة إىل إسرائيل
مفادها أن االحتالل والقتل وسياسات التوسع ،والعدوان
والتمييز العنصري ،وبناء املستوطنات ،وفرض األمر الواقع
وضم أراضي الغري بالقوة ،كلها ممارسات مرفوضة وتنتهك
املواثيق واألعراف الدولية ،ويف مقدمتها ميثاق األمم املتحدة
واتفاقية جنيف الرابعة لعام  ،1949ولذلك فإن مآل مجيع
تلك املمارسات شجب واستنكار مجيع احلريصني على رفع
شأن القانون الدويل.
هي كلها ممارسات مرفوضة وتنتهك املواثيق واألعراف
الدولية ،ويف مقدمتها ميثاق األمم املتحدة ،واتفاقية جنيف
الرابعة لعام  ،1949ولذلك فإن مآل مجيع تلك املمارسات
هو شجب واستنكار مجيع احلريصني على رفع شأن القانون
الدويل وإهناء االحتالل األجنيب ،ورفض مبدأ ضم أراضي الغري
بالقوة ،ومعاقبة من خيل بكل هذه املسائل اجلوهرية اهلامة اليت
تتناقض مع القانون الدويل ،ومع أحكام امليثاق.
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الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :طلب العديد من اجلوفاء اليت أدىل هبا العديد من املمثلني ،اليت تظهر بوضوح
املمثلني أخذ الكلمة يف إطار ممارسة حق الرد .وامسحوا يل انفصاهلم املتزايد عن الواقع.
أن ّ
أذكر األعضاء بأن البيانات اليت يدىل هبا ممارسة حلق الرد
لقد تأثرت للغاية بدعوة ممثل لبنان إىل حماربة اإلرهاب
تقتصر على عشر دقائق للمرة األوىل ومخس دقائق للمرة والظلم (انظر  .)A/70/PV.62ومتنينا لو طبق لبنان مشورته
الثانية ،وينبغي أن تديل هبا الوفود من مقاعدها.
على نفسه .واحلقيقة أن الربملان اللبناين يسيطر عليه حزب

السيد ماثيو (األرجنتني) (تكلم باإلسبانية) :يشرفين أن
أتكلم بالنيابة عن وفدي األرجنتني والربازيل لتعليل تصويتنا ،كما
فعلنا يف السنوات السابقة ،بشأن القرار املتعلق باجلوالن السوري،
الذي اعتمدته اجلمعية العامة للتو ،بوصفه القرار .17/70

صوتت الربازيل واألرجنتني مؤيدتني للقرار ألننا نعتقد أنه
يرتبط يف جوهره بالطابع غري القانوين لالستيالء على األراضي
بالقوة .إن الفقرة  4من املادة  2من ميثاق األمم املتحدة حتظر
التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السالمة اإلقليمية
ألية دولة .ويف نفس الوقت ،أود أن أوضح موقف وفدينا فيما
يتعلق بالفقرة  6من القرار.

اهلل ،الذي هو مجاعة إرهابية تساعد نظام األسد يف ذبح
املدنيني يف سورية .ويظهر النفاق الصارخ لبيان لبنان أيضا يف
دعوته للمساءلة عن الظلم .ويكفي أن ينظر املرء إىل خميمات
الالجئني الفلسطينيني يف لبنان ،اليت تعد أوضاعها األسوأ يف
املنطقة ،ليدرك النفاق يف كلماته .حيث يتعرض الفلسطينيون
يف تلك املخيمات باستمرار ألعمال العنف والتمييز الشديد
والظلمني االقتصادي واالجتماعي .احلديث عن الظلم! إنين
أقترح أن يلقي ذلك املمثل نظرة فاحصة على بلده قبل أن
يقرر إعطاء الدروس لآلخرين.
ومن املؤسف أن يعتقد املمثل السوري أنه يف موقف
يسمح له بإعطاء الدروس لآلخرين يف هذه القاعة .حيث
كان البيان الذي أدىل به يف وقت سابق اليوم فارغا مثل شرعية
النظام الذي ميثله .وأود أن أذكره أن تكرار اهتامات ال أساس
هلا والكذب بشكل مستمر ،حىت عندما يلقيها بطريقته الطويلة
أكثر من الالزم ،لن جيعل كالمه سليما أو صحيحا.

إن تصويتنا ال حيكم مسبقا على مضمون تلك الفقرة،
وال سيما اإلشارة إىل خط  4حزيران/يونيه  .1967وتعتقد
الربازيل واألرجنتني بأنه من املهم إحراز تقدم يف البحث عن
حل للصراع بني سوريا وإسرائيل يف الشرق األوسط هبدف
إهناء احتالل مرتفعات اجلوالن .وبالتايل ،بالنيابة عن حكوميت
لقد مسعنا بعض التصرحيات املستهجنة من جانب بلدان،
الربازيل واألرجنتني ،فإنين أسلط الضوء على أمهية استئناف
املفاوضات إلجياد حل دائم للوضع يف اجلوالن السوري ،وفقا مثل كوبا وفزنويال ونيكاراغوا (انظر  ،)A/70/PV.62ال ميكن
لقراري جملس األمن  )1967( 242و  ،)1973( 338إال أن تفسر بأهنا دليل على عدم اإلملام املطلق جبميع املسائل
املتعلقة بالوضع يف الشرق األوسط .يف الواقع ،يبدو أن بعدهم
ومبدأ األرض مقابل السالم.
السيدة متزاد (إسرائيل) (تكلمت باإلنكليزية) :خالل اجلغرايف عن املنطقة واسع اتساع الفجوة القائمة بني تصورهم
اليومني املاضيني ،بدأت األمم املتحدة مرة أخرى مهرجاهنا للوضع واحلقائق الفعلية .وفيما يتعلق بفزنويال ،إستغربت
السنوي املعادي إلسرائيل ،الذي يتسم باعتماد قرارات لعدم خجل ممثلها من تربير أعمال اإلرهاب اليت ارتكبت ضد
مستهجنة عفا عليها الزمن .ومما فاقم هذه املهزلة ،التصرحيات اإلسرائيليني األبرياء .ويقوض بيان كهذا أدىل به أحد أعضاء
جملس األمن ،مصداقية املجلس بأكمله.
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لقد وقف ممثل باكستان بغطرسة أمام اجلمعية العامة ،القرارات  12/70و  13/70و  15/70حيث شهدنا الغالبية
وحتدث عن إيذاء املدنيني (انظر  .)A/70/PV.62وأقترح أن العظمى من الدول األعضاء تدعم هذه القرارات ألهنا حقائق.
هتتم باكستان بشأهنا ،وتلقي نظرة فاحصة على نفسها،
ال يتسع الوقت للحديث عن انتهاكات إسرائيل وجرائمها
وتعاجل االنتهاكات املستمرة اليت ترتكبها احلكومة ضد املدنيني يف األراضي املحتلة ولكن فقط أود أن أكرر ما جاء يف بياننا
األفغان األبرياء .لقد أدت وحشية الشرطة ضد األفغان يف يف وقت سابق اليوم يف إطار بند احلالة يف الشرق األوسط
باكستان إىل وفاة  145شخصا ،بينهم  132طفال ،يف العام (انظر  ،)A/70/PV.63وذلك باقتباس ما قاله جندي إسرائيلي
املاضي لوحده.
عرب مكربات الصوت لقاطين خميم عايدة لالجئني يف بيت حلم

لقد وجه ممثل ليبيا أمس سلسلة من االهتامات إلسرائيل بتاريخ  29تشرين األول/أكتوبر .وأقتبس مما قاله هذا اجلندي
(انظر  .)A/70/PV.62وأنا استمع إليه ،كان على أن أتساءل اإلسرائيلي مهددا سكان املخيم:
أي احلكومات واجلماعات اليت تسيطر على األراضي الليبية
“يا سكان خميم عايدة لالجئني :حنن جيش إسرائيل
ميثل .وبغض النظر عن اإلجابة على هذا السؤال ،أستطيع أن
نقول لكم إن ترشقونا باحلجارة ،فسنرميكم بقنابل الغاز
أقول بكل ثقة أن كل طرف من أطراف الزناع يف ليبيا مذنب
إىل أن متوتوا عن آخركم .ستموتون مجيعا ،أطفاال كنتم
بقمعه حلقوق اإلنسان ،وقيامه بالقتل العشوائي للمدنيني .فقد
أم شبابا أم شيبا .ولن ندع أحدا منكم يعيش .ولقد
مت اإلبالغ عن انتهاكات خطرية للقانون الدويل ،مبا يف ذلك
ألقينا القبض على أحدكم ،وهو معنا اآلن .لقد أخذناه
حاالت القصف العشوائي ،واختطاف املدنيني ،فضال عن
من مزنله وسنذحبه ونقتله على مرأى منكم .عودوا إىل
عمليات التعذيب واإلعدامات.
دياركم وإال رميناكم بقنابل الغاز إىل أن متوتوا”.
السيد منذر (اجلمهورية العربية السورية) :أعرب عن أسفي
لطليب الكلمة يف هذا الوقت املتأخر ،ولكن أنا مضطر للرد
على الطرهات واألكاذيب اليت جاءت يف بيان ممثلة سلطات
االحتالل اليت حاولت صرف االنتباه عن موضوع البند الذي
نناقشه اليوم ،وهو االنتهاكات اإلسرائيلية يف األراضي العربية
املحتلة ،مبا يف ذلك اجلوالن السوري املحتل ومناقشة كيفية إهناء
هذا االحتالل البغيض املستمر منذ عام  1967وحىت اآلن.

على ممثلة سلطات االحتالل وعلى السلطات اليت متثلها
أن تفهم أن ما يقوله وفد بالدي هنا وكل الوفود األخرى
ليست اهتامات وليست حماضرات وليست دعاية ،بل هي
حقائق موثقة يف تقارير األمم املتحدة ومنظمات حقوق
اإلنسان حول العامل ،مبا يف ذلك يف دول تعترب حليفة وداعمة
إلسرائيل .وأكرب دليل على ذلك نتيجة التصويت اليوم على
1538834

هذا ما قاله جندي إسرائيلي منذ شهر تقريبا وهو ميثل ،مبا
حيمله من إرهاب وكراهية وعنصرية ،السياسات اإلسرائيلية،
مبا يف ذلك دعم إسرائيل للمجموعات اإلرهابية يف منطقة
الفصل يف اجلوالن السوري املحتل ودعمها جلبهة النصرة
املرتبطة بالقاعدة .وهذا أيضا ليس ادعاءات بل هو موثق يف
تقارير األمني العام عن قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك.
وميكن للجميع هنا مراجعة هذه التقارير اليت تشري إىل تعامل
إسرائيل مع املجموعات اإلرهابية يف منطقة الفصل.
السيد فوريس رودريغيث (كوبا) (تكلم باإلسبانية):
أعتذر عن أخذ الكلمة مرة أخرى ،ولكن لألسف أجد نفسي
مضطرا للرد على ممثلة إسرائيل اليت تبدو غري مدركة للظروف
املعيشية يف بلدها على صعيد الصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيين.
وسأقرأ بعض التصرحيات الطالعها على آخر املعلومات.
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أوال“ ،ينبغي لكل إرهايب أن يعلم أنه لن تُكتب له النجاة تكلمت عنا بطريقة تنم عن عدم االحترام لذكاء شعبنا .فقد
قالت إنه بسبب بعدنا املكاين أو منطقتنا ،فإننا غري قادرين
من اهلجوم الذي يوشك على ارتكابه”.
ثانيا“ ،إن أي شخص يطعن اليهود أو يلحق األذى على الشعور بالظلم املرتكب ضد الشعب الفلسطيين .يا هلا
من حجة مؤسفة يف منظمة رمسية كاألمم املتحدة.
باألبرياء ال بد وأن يُقتل”.
ومن يُمن الطالع أن غالبية أعضاء املنظمة أظهروا
ثالثا“ ،يتعني أن تطلقوا النار بقصد القتل على أي شخص
تضامنهم عندما صوتوا مؤيدين ملركز فلسطني بوصفها دولة
يستل سكينا أو مفكا أو أي شيء”.
مراقبة غري عضو .وحكومة بلدنا مل تتخاذل .وهي ملتزمة
فهل تعرف من الذي أدىل بكل تصريح من هذه
بالقضية الفلسطينية منذ إنشاء املنظمة .وحنن نصوت دائما مع
التصرحيات؟ سأُ ّ
ذكرها .التصريح األول أدىل به وزير األمن
األغلبية .ولسنا حنن الذين عزلنا أنفسنا؛ ونعتقد أن إسرائيل
العام اإلسرائيلي ،السيد جلعاد اردان ،املسؤول عن جهاز
هي اليت عزلت نفسها بفعل إجراءاهتا.
الشرطة يف البلد .والثاين جاء على لسان قائد شرطة القدس
ولذلك ،ندعو إسرائيل إىل إهناء احللقة املفرغة من العدوان
موشيه أدري .والثالث أدىل به السيد يائري البيد ،العضو
يف الكنيست .ومجيعهم مسؤولون حكوميون يف إسرائيل .والبناء اليت ،على الرغم من اإلدانة الدولية ،تستمر بال عقاب
ويربهن عدم الرد من جانب السلطات اإلسرائيلية على أن ومن دون اعتبار ألحكام احلظر الواردة يف القانون الدويل
السياسة العامة للبلد جتنح إىل أسلوب إطالق النار بقصد واليت ال تفسر حسب البعد املكاين.وفيما أعلم ،ال ميكن
القتل  -وهو ما ميثل دعوة إىل العنف واإلعدام بغري حماكمة ،ألحد تفسري القانون الدويل بشكل خمتلف عن أي بلد آخر
ويشكل ركيزة أساسية للدميقراطية اإلسرائيلية والحترام ألنه يقع يف قارة خمتلفة .فالقانون الدويل ال يعرف احلدود،
حقوق اإلنسان يف أنقى معانيه اإلسرائيلية .وتشمل الركائز وهذا هو ما يُمكن بلداننا من العيش يف سالم.
األخرى حلماية إسرائيل حلقوق اإلنسان االغتياالت املستهدفة
وستعني على إسرائيل االستجابة لقرار من هذا القبيل
وقمع االحتجاجات باستخدام القناصة وأشكال العنف البدين
يتضمن موعدا هناشيا حمددا إلقامة دولة فلسطني داخل حدودها
األخرى واالعتقاالت الوقائية واحتجاز القُصر.
ملا قبل عام  ،1967وعاصمتها القدس الشرقية .وسيكون ذلك
وتلك هي األسباب اليت جعلت شعبنا يدافع ،منذ عام
احلل احلقيقي والعادل الوحيد لتحقيق السالم الدائم الذي
 ،1947عن قضية الشعب الفلسطيين وسيواصل الدفاع عنها.
سنشهده يف الشرق األوسط ،وحنن مجيعا حنتاج إليه.
وحنن نعرف ما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيين وحنن على علم
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :استمعنا إىل آخر
جبميع املحن اليت نزلت هبم وكل اجلرائم اليت ارتُكبت ضدهم.
ولذلك ،سنواصل الدفاع عنهم حىت يتسىن للشعب الفلسطيين املتكلمني يف سياق تعليل التصويت.
أعطي الكلمة للمراقب عن دولة فلسطني اليت حتظى
ممارسة حقه يف تقرير املصري وتصبح له دولة مثل الدول اليت
مبركز املراقب.
يتمتع هبا بقيتنا يف اجلمعية العامة.
السيد منصور (فلسطني) (تكلم باإلنكليزية) :بداية،
السيد فاليخوس (نيكاراغوا) (تكلم باإلسبانية) :يود
وفد بلدي أن ميارس حقه يف الرد على ممثلة إسرائيل اليت أود ،بالنيابة عن دولة فلسطني ووفد بلدي ،اإلعراب عن
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امتناننا جلميع أولئك الذين شاركوا يف تقدمي قرارات يف إطار أهنا قوة احتالل وتشرع يف التفاوض جبدية إلهناء االحتالل
بنود جدول األعمال املتعلقة بقضية فلسطني واحلالة يف الشرق يف فترة زمنية قصرية نسبيا ،سنقترب مجيعا أكثر من حتقيق
األوسط ،وال سيما القرار  16/70بشأن القدس الشرقية السالم.
املحتلة .ونود أيضا أن نعرب عن الشكر واالمتنان جلميع
ولكنها إذا واصلت سحق إرادة الشعب الفلسطيين ،فإهنا
البلدان اليت صوتت مؤيدة لتلك القرارات ،لتؤكد جمددا مرة لن تنجح .وإذا واصلت حماولة حصار شعبنا يف غزة والقدس
أخرى يف هذا العام موقفها القوي واملبدئي الداعم للقضية الشرقية واخلليل ،فإهنا لن تنجح يف كسر إرادة الشعب
العادلة للشعب الفلسطيين ولشعبنا يف كفاحه من أجل نيل الفلسطيين.
حقوقه الوطنية غري القابلة للتصرف ،مبا يف ذلك حقه يف تقرير
إن شأننا شأن مجيع الشعوب اليت هلا ممثلون يف القاعة
املصري وإقامة دولته وحق الالجئني الفلسطينيني يف العودة
عندما صوتت ضد االستعمار وجنحت يف احلصول على
والتعويض.
حريتها وكرامتها .وحنن بالضبط مثل أعضاء اجلمعية ،وهذا
وحنن ممتنون للغاية على هذه الرسالة القوية الصادرة عن هو السبب يف أهنم يصوتون كل عام مؤيدين لقضيتنا وحقوقنا
اجلمعية العامة ،واليت جتسد جوهر الدعم ملوقف مبدئي للغاية ،وبأغلبية ساحقة .وال حناول أن نعزل أحدًا سوى نظام االحتالل
يُعلي شأن القانون الدويل ،واليت تبعث برسالة قوية جدا إىل الغاشم .وهو ينبغي عزله وينبغي كشفه وينبغي هزميته ،ألن
شعبنا مفادها أن املجتمع الدويل لن يتخلى عنه .واملجتمع االحتالل مصدر مجيع الشرور اليت يعاين منها شعبنا كله.
الدويل يقف معه يف كفاحه املستمر من أجل إهناء االحتالل ونشكر اجلمعية العامة كثريًا على مساعدهتا لنا من خالل
ولكي حيقق استقالل دولة فلسطني وينقذ ،بطريقة ملموسة ،طريقتها يف التمسك بالقانون الدويل وعلى اختاذها لقرارات
احلل القائم على وجود دولتني .والرسالة اليت مت توجيهها إىل اليوم باعتبارها إسهامًا يف كفاح الشعب الفلسطيين على أرض
شعبنا الليلة ستُفهم على حنو إجيايب جدا بأن اجلمعية ال تستمع الواقع ويف كل مكان آخر ،وعلى سعيها إىل إهناء االحتالل
إىل صوت وحيد مشوه حياول أن يثبت أن الضحايا  -الشعب الشرير ومتكني الشعب الفلسطيين من التمتع باستقالله.
الفلسطيين الذي يعيش حتت االحتالل األجنيب العسكري
علمنا أمام األمم املتحدة ،ليس صحيحًا
رفعنا
وعندما
َ
اإلسرائيلي  -هم املسؤولون عن احلالة البشعة السائدة املتمثلة
أن ذلك مل يكن له أي معىن .فالعلم رمز حلقوق الشعب
يف االحتالل األجنيب.
الفلسطيين وحرصه على احلرية ووضع حد لالحتالل .وعندما
ويف هذا الصدد ،فإن موقف ممثلة إسرائيل ال خيتلف عن مل يكتف أعضاء اجلمعية العامة بالتصويت مؤيدين لرفع العلم،
موقف مجيع الدول االستعمارية ،وال سيما الدول االستعمارية بل شاركوا معنا أيضًا يف احلديقة خارج هذا املبىن ،فإهنم
االستيطانية ،واليت ما فتئت على مر التاريخ تلقي اللوم على قد منحوا شعبنا يف تلك اللحظة التارخيية املميزة للغاية قوة
الضحايا يف مجيع اجلرائم الشريرة اليت يرتكبها اجلاين واملحتل .إضافية ليواصل كفاحه العادل .وحنن مثل مجيع بلدان أفريقيا
وحنن نتساءل :مىت تستيقظ السلطة القائمة باالحتالل من وآسيا وأمريكا الالتينية اليت حصلت على االستقالل بعد إهناء
إنكارها وتواجه الواقع املتمثل يف أهنا حتتل أرض دولة فلسطني ،االستعمار .إننا آخر قاعدة أمامية للدفاع عن حرية األشخاص
مبا فيها القدس الشرقية .وبقدر ما تسرع يف االستيقاظ لتدرك الذين يعيشون حتت االحتالل األجنيب واالستعمار .ونقدر
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اجلهود اليت تبذهلا مجيع الدول األعضاء اليت تساعدنا على
االنضمام إليها بإهناء احتالل أرضنا والسماح لدولة فلسطني
بأن تصبح مستقلة.
وإننا واثقون جدًا بأننا ذات يوم سنصل ،بفضل كفاح
الشعب الفلسطيين ومسامهة اجلمعية العامة من خالل اختاذ
قرارات واعتماد برامج ملساعدة شعبنا ضد هذا االحتالل
الغاشم ،إىل حلظة حتقيق السالم ووضع حد لالحتالل ،لتعيش
دولة فلسطني يف سالم وحرية يف الشرق األوسط ،جنبًا إىل
جنب مع مجيع الدول املحيطة بدولة فلسطني ،مبا يف ذلك
إسرائيل .وعندها ،سنتمكن من فتح الباب أمام مستقبل جديد
ذي مغزى ،ليس لنا ولشعبنا وألطفالنا وحسب ،بل للجميع
مبا يف ذلك شعب إسرائيل.

24/11/2015

على موقفها املبدئي يف دعم قرارات اليوم وغريها من القرارات
اليت اختذهتا خمتلف هيئات األمم املتحدة .وال ميكن مترير أي
أكاذيب أو مواقف يف هذه القاعة ألن اجلمعية العامة متثل
جمموعة مميزة من الدبلوماسيني الذين ال ميكن أن يقبلوا
حرفة .فأعضاؤها يعرفون احلقيقة،
األكاذيب أو القصص املُ ّ
وهم ينهضون باحلقيقة والعدالة ،وحنن نشكرهم جزيل الشكر
على كل ما يفعلونه.
رفعت اجللسة الساعة .16/15

وإننا على استعداد ولدينا رغبة يف القيام بذلك ال من
خالل احليل  -تعالوا وتفاوضوا معنا  -ولكن من خالل
عملية مجاعية هادفة مع مجيع الدول األعضاء ،كما سبق
فعلت يف أكثر من مكان ،من أجل إقناع املحتل العنيد
وأن ْ
الغاشم بالزنول من عليائه والتفاوض من خالل عملية مجاعية
حبسن نية إلهناء االحتالل ومجيع قضايا الوضع النهائي املعروفة
للجميع :احلدود والالجئون والقدس واملستوطنات واملياه
واألمن والسجناء.
وعندما تفرض اإلرادة اجلماعية جلميع الدول األعضاء
تلك اللحظة ،سنكون عندها أقرب إىل السالم .وهي لن تأيت
من خالل توجيه دعوات للحوار يف حني جيري فرض وقائع
غري شرعية على أرض الواقع .وهذا لن حيدث أبدًا .وقد
حاولنا ذلك يف املاضي ودفع بنا من وضع سيئ إىل وضع
كارثي أسوأ .ويتعيّن على الذين يريدون التفاوض معنا حبسن
نية االعتراف بأهنم املحتل وأن عليهم إهناء االحتالل.
أود أن أشكر الرئيس وهذه اهليئة الدولية اجلديرة
باالحترام ،اجلمعية العامة ،اليت جتسد اإلرادة اجلماعية للبشرية،
16/16
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