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نيويورك
الرئيس:

السيدة إسبينوسا غارسيس  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . .إكوادور)

“تسوية قضية فلسطني بالوسائل السلمية”؛ ،A/73/L.33
افتُتحت اجللسة الساعة .10/15
املعنون “الربنامج اإلعالمي اخلاص الذي تضطلع به إدارة شؤون
البند  ٣٩من جدول األعمال (تابع)
اإلعالم يف األمانة العامة بشأن قضية فلسطني”؛ و ،A/73/L.34
قضية فلسطين
املعنون“شعبة حقوق الفلسطينيني باألمانة العامة” .ونود
تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه أيضا أن نشكر املمثل الدائم ملالطة على عرضه تقرير اللجنة
غير القابلة للتصرف ()А/73/35
املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف
( )A/73/35يف جلسة األمس.
تقرير األمين العام ()А/73/346
مذكرة من األمين العام ()А/73/201
مشاريع القرارات
و )А/73/L.34

(A/73/L.31، A/73/L.32 А/73/L.33

السيد يعقوب (ماليزيا) (تكلم باإلنكليزية) :يف البداية،
يود وفد بلدي أن يشكر املمثل الدائم للسنغال على عرضه
باألمس (انظر  )A/73/PV.42مشاريع القرارات األربعة الواردة
يف الوثائق  ،A/73/L.31املعنون “اللجنة املعنية مبمارسة الشعب
الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف”؛  ،A/73/L.32املعنون

وعلى غرار السنوات السابقة ،يسر ماليزيا أن تشارك يف
تقدمي مشاريع القرارات األربعة اهلامة يف إطار هذا البند من
جدول األعمال ،الذي يظل بالغ األمهية يف تسليط الضوء
على اجلوانب اهلامة للقضية الفلسطينية ،وفقا للمبادئ الراسخة
املتعلقة بفلسطني ،اليت يدعمها اجملتمع الدويل .قبل أكثر من
 ٧٠عاما اعتمدت اجلمعية العامة القرار ( 181د ،)2-الذي
نص على تقسيم فلسطني ،ويقوم ظاهريا على إنشاء دولتني
تتمتعان بالسيادة .ولألسف ،مل يتم إنشاء سوى دولة واحدة -
إسرائيل  -يف عام .١٩٤٨

يتضمن هذا المحضر نص الخطب والبيانات الملقاة بالعربية وترجمة الخطب والبيانات
الملقاة باللغات األخرى .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية.
وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى:
) .Chief of the Verbatim Reporting Service، Room U-0506، (verbatimrecords@un.orgوسيعاد
المصوبة إلكترونيا في نظام الوثائق الرسمية لألمم المتحدة (http://documents.un.org
إصدار المحاضر َّ
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وعلى الرغم من عدم التماثل يف القوة والنفوذ السياسي
بني إسرائيل وفلسطني ،فإن قدرة األخرية على اإلقناع األخالقي
وصمودها يف الكفاح مل ينقص منهما شيء .وحىت يف أكثر
األوقات العاصفة ،ال يزال الشعب الفلسطيين صامدا ،يتمسك
باألمل يف مستقبل يتبوأ فيه مكانه الصحيح كعضو كامل وعلى
قدم املساواة يف جمتمع األمم .وينبغي أال تُنكر عليه طموحاته
بعد اآلن.

وعلى مدى العقود الالحقة ،سعت إسرائيل إىل القضاء
على احلق املشروع للشعب الفلسطيين يف تقرير املصري .وال يزال
السكان املدنيون يف األراضي الفلسطينية احملتلة يقاسون القمع
على يد إسرائيل ،اليت تتمادى يف انتهاكاهتا الصارخة للقانون
الدويل .إن اعتماد قانون الدولة القومية اليهودية يف متوز/
يوليه  ،٢٠١٨والتوسيع العدواين للمستوطنات اإلسرائيلية،
واالستخدام غري املتناسب للقوة بال هوادة ضد املدنيني العزل
املشاركني يف مسرية العودة الكربى ليست سوى أمثلة حديثة
وما فتئت ماليزيا ترى أن حل الدولتني ،الذي يعيش مبوجبه
على منط طويل األمد من اإليذاء املنهجي الذي يتعرض له الفلسطينيون واإلسرائيليون جنبا إىل جنب يف سالم ،على أساس
الشعب الفلسطيين املضطهد.
حدود ما قبل عام  ،1967والقدس الشرقية عاصمة لفلسطني،
وستظل اجلهود الرامية إىل إنشاء دولة فلسطني املستقلة هو احلل العملي الوحيد هلذا النزاع الذي طال أمده .وستظل
على أساس حدود ما قبل عام  1967جزءا ال يتجزأ من إطار ماليزيا ملتزمة التزاما قويا بتضافر اجلهود املتعددة األطراف الرامية
السياسة اخلارجية لإلدارة املاليزية اجلديدة .وما فتئت ماليزيا إىل إهناء أطول احتالل يف التاريخ احلديث من خالل إقامة دولة
تتخذ موقفا مبدئيا بشأن هذه املسألة يف خمتلف احملافل الدولية ،فلسطينية ذات سيادة .إن مطلب اجملتمع الدويل من إسرائيل
مبا يف ذلك خالل واليتها كعضو غري دائم يف جملس األمن بسيط للغاية :االمتثال جلميع قرارات اجلمعية العامة وجملس
يف الفرتة  .٢٠١٦-٢٠١٥على سبيل املثال ،يف  ٢٣كانون األمن ذات الصلة ،فضال عن القانون الدويل ذي الصلة.
األول/ديسمرب  ،٢٠١٦عملت ماليزيا ،مع السنغال وفنزويال
السيد هيرميدا كاستيو (نيكاراغوا) (تكلم باإلسبانية):
ونيوزيلندا ،من أجل اختاذ القرار  ،)٢٠١٦( ٢٣٣٤الذي كان تؤيد نيكاراغوا البيانات اليت أدىل هبا ممثل فنزويال ،باسم حركة
إجنازا كبريا للقضية الفلسطينية .ويؤكد ذلك القرار أن إنشاء بلدان عدم االحنياز ،واملمثالن الدائمان للسنغال ومالطة،
إسرائيل للمستوطنات يف األراضي الفلسطينية ،مبا فيها القدس بصفتيهماكرئيس ومقرر للجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين
الشرقية ،ليس له أي سند قانوين ،ويشكل انتهاكا صارخا حلقوقه غري القابلة للتصرف (انظر .)A/73/PV.42
للقانون الدويل .كما يدعو القرار ،يف مجلة أمور ،إىل وقف مجيع
يشرفين أن أشارك اجلمعية العامة وتالوة رسالة الرئيس
أنشطة االستيطان اإلسرائيلية وعكس مسار االجتاهات السلبية
دانييل أورتيغا سابيدرا والسيدة األوىل ونائبة الرئيس روزاريو موريو
على األرض اليت تعرقل حتقيق حل الدولتني.
احتفاال باليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيين ،املوجهة
ومن املؤسف أن إسرائيل تواصل مسلكها غري القانوين بال إىل صديقنا السيد حممود عباس ،رئيس دولة فلسطني.
هوادة على حساب الفلسطينيني .ومن املفجع حقا أن مصاحل
“أخي املوقر ،مبناسبة اليوم الدويل للتضامن مع
املدنيني األبرياء ،مبن فيهم النساء واألطفال ،حلت حملها طويال
الشعب الفلسطيين ،وباسم حكومة املصاحلة والوحدة
عوامل خارجية جتعل الدول الكربى عاجزة أو غري راغبة يف أن
الوطنية ،وجبهة الساندينيستا للتحرير الوطين ،وشعب
حتمل إسرائيل املسؤولية عن أفعاهلا.
نيكاراغوا ،وروزاريو وباألصالة عن نفسي ،أود أن أعرب
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لكم بأصدق تعبري عن التضامن مع الشعب الفلسطيين
البطل ،مع التأكيد جمددا على دعمنا الكامل لكفاحه
الدؤوب يف سبيل احلرية واملمارسة الكاملة حلقه غري
القابل للتصرف يف تقرير املصري ،مبا يف ذلك إقامة دولة
فلسطينية ،على أساس حدود ما قبل  4حزيران/يونيه
 ،١٩٦٧وعاصمتها القدس الشرقية .إننا حنيي اليوم
حياة وإرث وصمود وقناعة األخ العزيز ،الرئيس ياسر
عرفات ،زعيم الكفاح من أجل حترير فلسطني ،والتزامه
جتاه الشعب الفلسطيين .وحنن نتذكر زيارته التارخيية إىل
نيكاراغوا يف متوز/يوليه .١٩٨٠
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السيد بيرس بيرس (كوبا) (تكلم باإلسبانية) :نشكر
ممثل مالطة على عرضه (انظر  )A/73/PV.42لتقرير اللجنة
املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف
(. )A/73/35

ونعرب للحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيين عن
تضامننا ودعمنا الثابتني النضمام فلسطني كدولة كاملة
العضوية إىل األمم املتحدة .وتؤكد كوبا من جديد تضامنها
الذي ال يتزعزع مع الشعب الفلسطيين والتزامها مبواصلة دعمه
يف الكفاح املشروع من أجل العدالة والكرامة والسالم ،كما
أشار وزير خارجيتنا بوضوح يف رسالته للتضامن مع الشعب
“الرفيق الرئيس حممود عباس .نشيد بكم شخصيا الفلسطيين أمس باسم حكومة كوبا وشعبها.
ونلفت االنتباه إىل كفاحكم الثابت ،مع الدعوة إىل
وتكرر كوبا أيضا مطالبتها بالوقف الفوري الطويل األمد
الدبلوماسية واملفاوضات ،وإىل عقد مؤمتر دويل إلجياد
لالحتالل اإلسرائيلي غري املشروع لألراضي الفلسطينية واحلصار
حل لقضية فلسطني ،األمر الذي نرحب به .إن نيكاراغوا
املفروض على قطاع غزة الذي استمر أكثر من عقد .ولن يكون
تعتقد أن حتقيق السالم واالستقرار يف الشرق األوسط
حل الدولتني وإجياد تسوية شاملة وعادلة وسلمية ودائمة للقضية
أمر ممكن من خالل املفاوضات والتنفيذ الكامل لقرارات
اجلمعية العامة وجملس األمن ذات الصلة بشأن قضية الفلسطينية ممكنا ما دامت إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدويل
فلسطني ،ال سيما قرار جملس األمن  ،)٢٠١٦( ٢٣٣٤وميثاق األمم املتحدة وقرارات األمم املتحدة ،مبا فيها قرار جملس
الصادر يف كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٦وهي الصكوك األمن  ،)2016( 2334يف األراضي الفلسطينية احملتلة ،مبا يف
القانونية القائمة على أساس القانون الدويل لتحقيق ذلك القدس الشرقية.
السالم واالستقرار يف املنطقة .إن شعبينا يتمتعان بعالقة
وتعرب كوبا عن شعورها بالقلق العميق إزاء احلالة يف
تارخيية وخاصة للغاية ،ونرى أنه ال بد لنا ،جنبا إىل جنب الشرق األوسط اليت ينتشر فيها العنف والتدخل يف شؤوهنا
مع بقية اجملتمع الدويل ،من تكثيف اجلهود لتحقيق إقامة الداخلية ،عالوة على العدوان األجنيب والنزاعات طويلة األمد،
الدولة الفلسطينية من خالل الوسائل السلمية ،وبالتايل مبا فيها النزاع اإلسرائيلي  -الفلسطيين  -بوصفه جوهر النزاع
ضمان حتقيق السالم العادل والدائم يف الشرق األوسط .العريب  -اإلسرائيلي .وقد حان الوقت لسداد الدين التارخيي
“ومبشاعر الود واحملبة الدائمة ،نعرب مرة أخرى عن املستحق لدولة فلسطني ،واسرتداد حقوق شعبها غري القابلة
خالص متنيات احلركة الساندينستية ،وحنن على يقني من للتصرف اليت تواصل إسرائيل انتهاكها على مدى نصف قرن من
أنه ،مبرور الوقت ،ستواصل شعوبنا األخوية األبدية تعزيز االحتالل والقمع والعقاب اجلماعي وتدمري األراضي واملمتلكات
تلك الروابط األخوية والثورية اليت وحدتنا يف تصميمنا الفلسطينية ومصادرهتا ،عالوة على ممارسات التشريد وبناء
على العمل من أجل عامل أفضل”.
املستوطنات يف األرض الفلسطينية احملتلة.
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وتعرب كوبا مرة أخرى وبأشد العبارات عن رفضها سعيا إلضفاء شرعية على االستخدام األحادي للقوة والعدوان
الستخدام إسرائيل املفرط والعشوائي للقوة ضد املدنيني على الدول ذات السيادة.
الفلسطينيني يف األرض احملتلة ،مبا فيها القدس الشرقية ،وخاصة
السيدة آل ثاني (قطر) :أشكركم ،سيديت الرئيسة ،على
يف قطاع غزة ،يف انتهاك خطري وصارخ مليثاق األمم املتحدة عقد هذه اجللسة ،وأشكر رئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشعب
والقانون الدويل اإلنساين .وندين مرة أخرى بناء وتوسيع الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف ،على بيانه (انظر
املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة وهدم
ألعب عن التقدير للجهود
 )A/73/PV.42كما أغتنم هذه الفرصة ّ
املمتلكات الفلسطينية ومصادرهتا انتهاكا للقانونُّ .
وتعد مجيع القيمة اليت تبذهلا اللجنة وكذلك شعبة حقوق الفلسطينيني
هذه التدابري ،مبا فيها احلصار املفروض على قطاع غزة انتهاكا والربنامج اإلعالمي اخلاص بشأن قضية فلسطني التابع إلدارة
التفاقية جنيف الرابعة ،وتقويضا إلمكانية حتقيق حل الدولتني .شؤون اإلعالم.

ونعيد تأكيد دعمنا غري املشروط للتوصل إىل حل شامل
وعادل ودائم للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيين على أساس إقامة
دولتني ،من شأنه أن ميكن الشعب الفلسطيين من ممارسة
حقه يف تقرير املصري وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة ضمن
حدود ما قبل  ،٩٦٧ ١وعاصمتها القدس الشرقية ،فضال عن
ضمان حق العودة لالجئني .ونعرب عن رفضنا لإلجراءات
أحادية اجلانب اليت اختذهتا الواليات املتحدة بأن يكون هلا
متثيل دبلوماسي يف مدينة القدس ،األمر الذي أدى إىل تصعيد
التوترات يف املنطقة.

ويف خضم األزمات اخلطرية اليت تعصف مبنطقة الشرق
األوسط وتستحوذ على اهتمام األمم املتحدة ،تظل القضية
الفلسطينية هي القضية املركزية واألقدم بني املسائل اليت تنظر
فيها اجلمعية العامة .فهذا العام يوافق مرور سبعة عقود على
النكبة الفلسطينية اليت تبعتها عواقب مأساوية تعرض وال زال
يتعرض هلا الشعب الفلسطيين .وخالل هذه العقود السبعة،
كانت هلذه القضية مسة مميزة على الصعيد الدويل ،وهي الرفض
التام من قبل اجملتمع الدويل واالستيطان غري القانوين وخروقات
القانون الدويل وانتهاكات حقوق الفلسطينيني والتضامن التام
مع الشعب الفلسطيين يف سعيه ملمارسة حقوقه غري القابلة
للتصرف .وال يزال جيب علينا  -كمجتمع دويل  -النهوض
مبسؤولياتنا جتاه هذه القضية إىل حني حتقيق التسوية العادلة
والدائمة والشاملة هلا ،األمر الذي من شأنه أن ينعكس إجيابا
على حالة السلم واألمن اإلقليميني والدوليني.

وتدعو كوبا إسرائيل مرة أخرى إىل االنسحاب الكامل
وغري املشروط من اجلوالن السوري احملتل ومن مجيع األراضي
العربية احملتلة األخرى .ونذكر مرة أخرى بأن أي تدابري أو
إجراءات هتدف إىل تغيري الوضع القانوين واملادي والدميغرايف
واهليكل املؤسسي للجوالن السوري احملتل ،عالوة على التدابري
اليت تتخذها إسرائيل ملمارسة واليتها القضائية واإلدارية يف ذلك
ونعيد التأكيد على دعم إن دولة قطر للجهود الدولية الرامية
اإلقليم تشكل انتهاكات للقانون الدويل ومليثاق األمم املتحدة .إىل حتقيق السالم يف الشرق األوسط وحل القضية الفلسطينية
وأخريا ،ندعو إىل احرتام التعددية وامليثاق ،وإهناء التدخل على أساس املرجعيات املتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية
يف الشؤون الداخلية لآلخرين ،ووقف العدوان األجنيب ورعاية ومبادرة السالم العربية ،ومبدأ حل الدولتني ،إسرائيل وفلسطني،
اجلماعات اإلرهابية هبدف زعزعة االستقرار وإثارة النزاعات يف تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم وأمن على أساس حدود عام
منطقة الشرق األوسط ،واالمتناع عن اختالق املربرات والذرائع ١٩٦٧وإهناء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية احملتلة ،مبا
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فيها اجلوالن السوري وضمان حقوق الشعب الفلسطيين كافة،
والتوصل إىل حل عادل ملشكلة الالجئني ،وفقا لقرار اجلمعية
العامة ( ١٩٤د)3-
متثل القرارات العديدة اليت تتخذها اجلمعية العامة سنويا
بشأن قضية فلسطني والشرق األوسط اليت إمجاعا دوليا راسخا
منذ أمد بعيد بشأن خمتلف جوانب هذه القضية ،يؤكد ضرورة
االلتزام مببادئ القانون الدويل واملقاصد املكرسة يف ميثاق
األمم املتحدة ،ويطالب بالوقف التام جلميع أنشطة االستيطان
اإلسرائيلية ووقف التدابري األحادية اجلانب يف األرض الفلسطينية
احملتلة ،مبا فيها القدس الشرقية ،اليت تتعارض مع القانون الدويل
واإلجراءات اليت ترمي إىل تغيري طابع القدس ومركزها القانوين
وتكوينها الدميغرايف.
إن الوضع يف قطاع غزة يدعو للقلق يف ظل تفاقم األزمة
اإلنسانية اليت يعاين منها سكان القطاع نتيجة للحصار اجلائر
املستمر إىل عامه احلادي عشر .ويف إطار التزام دولة القطر
الراسخ بتقدمي الدعم اإلنساين فقد أمر حضرة صاحب السمو
الشيخ متيم بن محد آل ثاين ،أمري دولة قطر ،بتقدمي مساعدات
عاجلة بقيمة  ١٥٠مليون دوالر للتصدي للحالة الصعبة يف
القطاع وتأمني الوقود الالزم لتوليد الكهرباء .وتأيت هذه اجلهود
يف إطار سعي دولة قطر للقيام بدور إجيايب لصاحل االستقرار
الذي يعد ضروريا لتحقيق السالم.
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وختاما ،ومبناسبة اليوم الدويل للتضامن مع الشعب
الفلسطيين الشقيق ،فإننا جندد اإلعراب عن تضامن دولة قطر
التام مع األشقاء الفلسطينيني ،ونعيد التأكيد على أن دولة قطر
ستواصل التزامها بدعم متتعهم حبقوقهم املشروعة ودعم اجلهود
لتحقيق السالم يف الشرق األوسط ،استنادا إىل املرجعيات
الدولية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية ،ووضع حد لسائر
األزمات اليت تعاين منها شعوب املنطقة
السيد إسالم (بنغالديش) (تكلم باإلنكليزية) :نشاطر
اآلخرين تأكيد التزام وفد بلدي جمددا باحلقوق غري القابلة
للتصرف للشعب الفلسطيين مبناسبة اليوم الدويل للتضامن مع
الشعب الفلسطيين .ونؤكد من جديد تأييدنا املبدئي ملشاريع
القرارات A/73/L.31، A/73/L.32، А/73/L.33، А/73/L.34
املعروضة علينا اليوم.
ونؤيد حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري ،وندعم
كفاحه الطويل من أجل السالم والعدالة .ويستند التزامنا
الثابت بالتضامن مع الشعب الفلسطيين وتطلعاته املشروعة إىل
إقامة دولة فلسطني املستقلة ،على أساس حدود عام ،١٩٦٧
وعاصمتها القدس الشرقية ،إىل التزامنا الدستوري.
تدين بنغالديش اهلجمات الشنيعة على شعب فلسطني
وتندد املستوطنات غري القانونية ،مبا يف ذلك خطط التوسع،
وأية إجراءات أخرى تتخذها القوة القائمة باالحتالل تعوق
املفاوضات من أجل حتقيق حل دولتني تتوافر له مقومات البقاء.
ال تزال حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة
تشكل مصدر قلق بالغ للمجتمع العاملي واملنظمة .ال يزال
االحتالل األجنيب ،الذي أخضع الشعب الفلسطيين النتهاكات
جسيمة ومنهجية حلقوق اإلنسان وأمل ومعاناة ال توصف،
يشكل أحد األسباب اجلذرية للنزاعات واآلفات األخرى يف
مجيع أحناء العامل.

مع استمرار قضية الشرق األوسط تستمر احلاجة
للجهود اليت تقوم هبا خمتلف أجهزة األمم املتحدة ووكاالهتا
وبراجمها ،ال سيما وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الشرق األدىن (األونروا) اليت تعد من أقدم وأكرب
وكاالت األمم املتحدة ،وتضطلع بدور ال غىن عنه يف دعم
ماليني الالجئني الفلسطينيني .وقد رفعت دولة قطر دعمها
املادي للوكالة وصوال إىل املسامهة مببلغ  ٥٠مليون دوالر هذا
العام ،ما أسهم يف متكني األونروا من فتح مدارسها مع بداية
وحتث بنغالديش اجملتمع الدويل على محل إسرائيل على
العام الدراسي بدون تأخري.
الوقف الفوري لبناء مستوطناهتا غري القانونية يف األرض
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الفلسطينية احملتلة ورفع احلصار عن قطاع غزة ووضع حد جلميع إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األونروا) .وهنيب بالدول
أشكال االحتالل والعنف .وما زلنا نشعر بالقلق إزاء جتاهل األعضاء اليت هي يف وضع يسمح هلا بالقيام بذلك العمل على
إسرائيل ألحكام قرار جملس األمن  .)2016( 2234وجيب متكني األونروا من االضطالع بواليتها بطريقة جمدية.
إعطاء أولوية فورية لكفالة توفري محاية دولية للشعب الفلسطيين،
تعتقد بنغالديش أنه إذا كان سيتحقق سالم دائم لشعب
الذي يعاين منذ عقود من سياسة العقاب اجلماعي اليت تنتهجها دولة فلسطني ،فإن التنفيذ حسن التوقيت لقرارات األمم املتحدة
السلطة القائمة باالحتالل
ذات الصلة ،وخريطة الطريق ،ومبادرة السالم العربية واجلهود
اليت تبذهلا اجملموعة الرباعية يكتسي أمهية بالغة .ونشكر مصر
للمبادرات األخرية الرامية إىل وقف تصاعد التوتر يف املنطقة.
وبوصفنا رئيسا جمللس وزراء اخلارجية ملنظمة التعاون اإلسالمي،
سنواصل العمل مع اجملتمع الدويل حلل القضية الفلسطينية.

إن اخلروقات املستمرة للقانون الدويل اإلنساين
واالنتهاكات املنهجية حلقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية
احملتلة قد أوجدت ثقافة فظيعة لإلفالت من العقاب .ويف غياب
مساءلة دولية فعالة ،تواصل السلطة القائمة باالحتالل ممارسة
االضطهاد ضد املدنيني الفلسطينيني وسجن وإساءة معاملة
وقبل أن أختتم بياين ،امسحوا يل أن أقتبس من رسالة ألقتها
عشرات الفلسطينيني يف مراكز االحتجاز وجتريد آالف األسر رئيسة وزراء بلدي مبناسبة اليوم الدويل للتضامن مع الشعب
الفلسطينية من ممتلكاهتا وطردها من خالل قيامها ببناء وتوسيع الفلسطيين هذا العام:
املستوطنات غري القانونية.
“جيب أال ندع األمل يف حتقيق السالم خيبو .جيب
ال تزال بنغالديش تصر على رفع احلصار اإلسرائيلي غري
علينا استئناف ،وأعتقد أننا سنفعل ،عملية السالم دون
القانوين املفروض على قطاع غزة ،الذي أوجد حالة إنسانية
مزيد من التأخري .وحنث مجيع األطراف املعنية على
مزرية .وجيب عكس السياسات االستفزازية واإلجراءات القانونية
التحلي بالواقعية يف هنجها والعمل معا يدا بيد من أجل
املتعلقة بالقدس الشرقية واملسجد األقصى املبارك مراعاة لقرارات
إنشاء وطن مستقل للشعب الفلسطيين ،حيث ميكنه
األمم املتحدة ذات الصلة والرأي العام الدويل .ونعيد التأكيد
العيش يف سالم وكرامة جنبا إىل جنب مع جريانه”.
على األمهية القصوى للحفاظ على مسألة القدس الشرقية
السيد المعلمي (اململكة العربية السعودية) :يف البداية،
باعتبارها مسألة من مسائل الوضع النهائي يف علمية السالم.
امسحوا يل أن أعرب عن خالص التقدير للجهود اليت تبذهلا اللجنة
ونكرر تأكيد اجلمعية العامة أن أي قرارات أو إجراءات يقصد
املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف
هبا تغيري طابع مدينة القدس الشريف أو وضعها أو تكوينها
يف الدفاع عن احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين الشقيق،
الدميغرايف ليس هلا أي أثر قانوين والغية وباطلة ويتعني إلغاؤها
مما يساعده يف متكينه من ممارسة حقوقه اليت كفلتها له قرارات
امتثاال لقرارات جملس األمن ذات الصلة.
الشرعية الدولية ذات الصلة.
ونكرر اإلعراب عن شعورنا بالقلق من حالة عدم اليقني
يصادف اليوم الذكرى السبعني لليوم الدويل للتضامن مع
الطويلة األمد اليت يعاين منها ماليني الالجئني الفلسطينيني
الشعب الفلسطيين ،أو ما يعرف بيوم النكبة .سبعون عاما
يف عدد من البلدان املضيفة .ونؤكد من جديد على ضرورة
مضت على أكرب مأساة إنسانية شهدها العامل .وهي مأساة
كفالة التمويل الوايف والثابت واملستدام لوكالة األمم املتحدة
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هتجري أصحاب األرض من أرضهم ،مأساة إعطاء احلق ملن
ال ميلك احلق ،وسلب احلق من أصحابه .سبعون عاما مضت
على تشريد شعب كامل من وطنهم وسلب ممتلكاهتم وتدمري
منازهلم .سبعون عاما مضت ،وما زال الشعب الفلسطيين
يعاين غربة الوطن وفقدان األهل .سبعون عاما مضت ،وما زال
الشعب الفلسطيين قابعا حتت احتالل ال حيرتم قرارا دوليا وال
قانونا أخالقيا وال إنسانيا.
إنه ملن املؤسف أن يظل االحتالل أحد القضايا اليت
تناقش يف هذا العصر .ويظل الصراع العريب اإلسرائيلي أطول
صراع تشهده املنطقة العربية يف تارخينا املعاصر ،بكل ما حيمله
من مآسي وآالم وانتهاكات ضد اإلنسانية .وال يوجد مربر
الستمرار هذا الصراع يف ظل التوافق الدويل حول ضرورة الوفاء
حبق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه وإقامة دولته املستقلة
على حدود حزيران/يونيه  ،١٩٦٧وعاصمتها القدس الشريف،
استنادا على مبادرة السالم العربية اليت تقدم هبا بلدي وأقرهتا
دول العامل ،واستنادا على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
تربهن إسرائيل ،من خالل اعتداءاهتا وجتاوزاهتا املتكررة ،أهنا
دولة تستعلي على القانون؛ وال تعري أدىن اهتمام لقرارات الشرعية
الدولية ،مستعينة يف ذلك بصمت اجملتمع الدويل وتقاعسه إزاء
ما ترتكبه من جرائم حرب ،ومنها احلصار اجلائر الذي متارسه
إسرائيل على قطاع غزة ،مما أدى إىل تدهور األوضاع اإلنسانية
يف القطاع .مل تكتف إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري
املعادي جلميع قيم الدميقراطية واإلنسانية ،بل تعدى األمر إىل
تبين قانون الدولة القومية للشعب اليهودي ،وهو القانون الذي
يكرس علنا العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيين ،أصحاب
األرض واحلق.
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إىل تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيين وطمس
هويته الوطنية واملساس حبقوقه املشروعة .كما يدين بلدي بشدة
املمارسات اإلسرائيلية غري القانونية املتمثلة يف بناء املستوطنات
على أرض دولة فلسطني احملتلة منذ عام 1967؛ وتوسعة ما هو
قائم منها بالشكل الذي بلغ حدا يكاد يقضي على أي فرصة
متبقية لتحقيق حل الدولتني .فضال عن أن هذه املمارسات
االستيطانية تعترب حتديا وانتهاكا صارخا للقانون الدويل واملواثيق
واالتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
تويل اململكة العربية السعودية اهتماما بالغا للقضية
الفلسطينية ،وتعتربها قضيتها األوىل ،كما صرح بذلك خادم
احلرمني الشريفني ،امللك سلمان بن عبد العزيز ،يف مؤمتر
القمة العرب ،قمة القدس ،املنعقد يف الظهران يف نيسان/أبريل
املاضي .والذاكرة الدولية زاخرة مبواقف اململكة املشرفة جتاه
الشعب لفلسطيين .وتشدد اململكة على أمهية السالم الشامل
والدائم يف الشرق األوسط ،باعتباره خيارا اسرتاتيجيا إلهناء
الصراع العريب  -اإلسرائيلي ،على أساس حل الدولتني ،وفقا
للمرجعيات الدولية ومبادرة السالم العربية ومبادرة السالم العربية
لعام  ،2002اليت تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود
الرابع من حزيران/يونيه  ،1967وعاصمتها القدس الشريف،
وعودة الالجئني وإهناء احتالل إسرائيل جلميع األراضي العربية،
مبا فيها اجلوالن العريب السوري واألراضي اللبنانية.
تصوت مؤيدة
ويف اخلتام ،إن اململكة العربية السعودية إذ ّ
القرارات املعروضة علينا بشأن فلسطني وتشارك يف تقدميها فإمنا
تفعل ذلك جتسيداً ملواقف اململكة الداعمة للقضية الفلسطينية،
وإمياناً منها حبق الشعب الفلسطيين الشقيق يف وطن مستقل
حيتضن أحالمه وطموحاته.

وإننا نستغرب حماوالت البعض ،من إسرائيل وحلفائها،
إن اململكة العربية السعودية تدين االنتهاكات اإلسرائيلية،
لب القضية.
وتؤكد على رفضها القاطع جلميع السياسات واملمارسات واخلطط لتقدمي مشروع قرار يهدف إىل صرف النظر عن ّ
لب القضية الفلسطينية يتمثّل يف االحتالل ويف احلصار
اإلسرائيلية الباطلة وغري القانونية؛ وحماوالت إسرائيل اليت هتدف إن ّ
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ال يف أي شيء آخر .ولذلك فإن تقدمي مشاريع القرارات اليت
حتاول صرف األنظار عن حقيقة املعاناة اليت يعيشها الشعب
الفلسطيين وعن حقيقة املمارسات اجلائرة اليت ترتكبها إسرائيل
ما هي إال حماوالت لتربير هذا االحتالل ،وال ميكن القبول هبا
أو السماح هلا بأن حتظى بأي قبول لدى هذه اجلمعية املوقرة.
السيد بصديق (اجلزائر) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
سيديت الرئيسة ،على عقد هذه املناقشة السنوية اهلامة بشأن
قضية فلسطني واحلالة يف الشرق األوسط.
ويود وفد بلدي أيضاً أن يعرب عن بالغ تقديره ألعضاء
اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة
للتصرف على التوصية باعتماد مشاريع القرارات األربعة املعروضة
علينا ،ونشكر رئيس اللجنة ومقررها على عرضها ،فض ً
ال عن
عرض التقرير السنوي للجنة (.)A/73/35
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وفد بلدي االستخدام املفرط للقوة من جانب السلطة القائمة
باالحتالل وتطبيق عقوبة اإلعدام .ويدين وفد بلدي املؤسسات
اإلسرائيلية اليت ال متثيل للفلسطينيني فيها .إن سياسات إسرائيل
الوحشية وغري القانونية والقمعية واملدمرة خالل االحتجاجات
األخرية يف غزة ،وخططها يف خان األمحر ،وهو جمتمع رعوي
فلسطيين ،مها مثاالن على هذا الظلم .يعيش حوايل ٢٠٠
شخص يف خان األمحر  -على بعد بضعة كيلومرتات فقط
شرقي القدس  -يف منطقة سعت إسرائيل منذ فرتة طويلة للتقليل
إىل أدىن حد من الوجود الفلسطيين فيها وتوسيع املستوطنات.
ختطط إسرائيل هلدم هذا اجملتمع بأكمله ،بدعوى أن مجيع املباين
قد بنيت بصورة غري قانونية .ولكن كيف ميكن أن يكون األمر
غري ذلك ،مبا أن الفلسطينيني ال يستطيعون احلصول على
تراخيص البناء؟ ليس الفلسطينيون بطبيعتهم منتهكني للقانون،
على النحو الذي توحي به إسرائيل.

ويف هذا اليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيين ،يود
وفد بلدي أن يعرب ،بصفته الوطنية ،عن انشغاله البالغ جراء
استمرار النمط املنهجي النتهاكات حقوق اإلنسان للشعب
الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة .إن
التوسع يف األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية ،إىل جانب األعمال
الوحشية اليت يرتكبها املستوطنون اإلسرائيليون ،واستغالل
إسرائيل للموارد الطبيعية يف األراضي الفلسطينية واجلوالن
السوري احملتلَّني ،ومصادرة األراضي ،وهدم املنازل وتشريد
املدنيني الفلسطينيني ،كلها تنتهك القانون الدويل والقانون
الدويل اإلنساين وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة .ويشمل
وباإلضافة إىل هذه االنتهاكات ،واصلت إسرائيل منذ عام
ذلك فصل الفلسطينيني وعزهلم وعرقلة حركتهم من خالل
 ،١٩٦٧بوصفها السلطة القائمة باالحتالل ،انتهاكها التفاقية
العديد من التدابري ،مبا يف ذلك الضم ،وجدار الفصل العنصري،
جنيف الرابعة املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني يف وقت
ونظام التصاريح ،واملئات من نقاط التفتيش ،والعقاب اجلماعي
احلرب ،املؤرخة  ١٢آب/أغسطس  .١٩٤٩لكن إسرائيل تتمتع
املمنهج لكل السكان املدنيني الفلسطينيني.
باإلفالت من العقاب .ومن اجلدير بالذكر هنا أن اجملتمع الدويل
ويدين وفد بلدي االنتهاكات اليت يعاين منها احملتجزون يؤيد محاية املدنيني وإهناء املمارسات اإلسرائيلية واالنتهاكات
والسجناء  -مبن فيهم األطفال  -يف مراكز االحتجاز .ويدين الصارخة للقانون الدويل اإلنساين والقرارات ذات الصلة.
إن قطاع غزة ،الذي يبلغ عدد سكانه حنو مليوين نسمة،
حتول أساساً إىل سجن مفتوح .وقد أدى احلصار الذي
قد ّ
تفرضه إسرائيل ،املستمر منذ  ١١عاماً ،إىل اهنيار اقتصادي،
وارتفاع يف معدالت البطالة ،وتلوث ملياه الشرب ويأس شديد.
ومنذ  ٣٠آذار/مارسُ ،جرح أكثر من  ٥ ٠٠٠فلسطيين جراء
أعرية النريان اإلسرائيلية احلية وقُتل أكثر من  ،١٧٠مبا يف ذلك
القصر ،وفقا لإلحاطة اليت قدمها املدير التنفيذي
 31من ّ
ملنظمة بتسيلم اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان أمام جملس األمن يف
 ١٨تشرين األول/أكتوبر (انظر .)S/PV.8375
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وعلى الرغم من النداءات العديدة من جانب اجملتمع
الدويل إلسرائيل كي تكف عن سياساهتا وتدابريها غري القانونية،
ال يزال العامل يشهد استمرار احملتل اإلسرائيلي يف سياسة بناء
املستوطنات على األرض الفلسطينية ،وتطبيق سياسات العقاب
اجلماعي عن طريق احلصار املفروض على غزة ،يف انتهاك صارخ
للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان .إن
األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية ،مبا
فيها القدس الشريف ،ويف مرتفعات اجلوالن السورية ،تشكل
انتهاكاً للقانون الدويل ،مبا يف ذلك قرار جملس األمن ٢٣٣٤
( ،)٢٠١٦الذي يف الفقرة  ١منه:
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وأخرياً ،نرفض أي حماوالت حمتملة لإلضرار بسالمة قرارات
اجلمعية العامة الطويلة األمد مؤكدين من جديد على احلقوق غري
القابلة للتصرف للشعب الفلسطيين واملبادئ واملعايري األساسية
املعتمدة دولياً لتحقيق سالم عادل ودائم وشامل مبا يتماشى
مع القانون الدويل والقرارات ذات الصلة ومبادرة السالم العربية.

السيد ممدوحي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
باإلنكليزية) :على مدى الـ  ٧٠عاماً املاضية ،مل تكن قضية
فلسطني جمرد مسألة عربية  -إسالمية ،بل أيضاً واحدة من أكثر
املسائل السياسية والقانونية تعقيداً على الصعيدين اإلقليمي
والدويل .خالل هذه الفرتة ،مل يشهد الشعب الفلسطيين سوى
“يؤكد من جديد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات االضطهاد والتشريد والبؤس واحتالل أراضيه.
يف األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام  ،1967مبا فيها
وقد ُحرموا دائما من حقوقهم األساسية وغري القابلة
القدس الشرقية ،ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً للتصرف.
صارخاً مبوجب القانون الدويل وعقبة كربى أمام حتقيق
خالل هذا العام الذي يصادف الذكرى السنوية السبعني
حل الدولتني وإحالل السالم العادل والدائم والشامل”.
للنكبة املأساوية للشعب الفلسطيين يف عام  ،1948أدى العدوان
إن قرار جملس األمن  )١٩٨١( ٤٩٧يؤكد نفس احلالة العسكري على املظاهرات السلمية للمدنيني الفلسطينيني يف
بشأن مرتفعات اجلوالن السورية ،حيث ينص يف الفقرة  ١منه غزة إىل سقوط أكثر من  170شهي ًدا وإصابة آالف آخرين
على أن:
من املواطنني الفلسطينيني .ويتجاهل نظام االحتالل ،منذ
“قرار إسرائيل اخلاص بفرض قوانينها وواليتها نشأته ،القانون الدويل ويتحدى قرارات املؤسسات الدولية،
الغ وباطل مبا يف ذلك العديد من قرارات اجلمعية العامة وجملس األمن.
القضائية وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل ٍ
وقد انتهك صكوكا قانونية دولية أخرى من خالل أفعاله فيما
وليس له أي أثر قانوين دويل”.
إن استمرار املمارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية  -وخباصة يواصل ارتكاب العديد من جرائم احلرب وتنفيذ سياسة الفصل
وحنث العنصري وارتكاب انتهاكات منهجية وواسعة النطاق حلقوق
املستوطنات  -هي عقبات رئيسية أمام حل الدولتنيّ .
اجملتمع الدويل على الوفاء بالتزاماته جتاه الشعب الفلسطيين ،اإلنسان ورعاية إرهاب الدولة وتوسيع املستوطنات وهتجري عدد
الذي حرم من التمتع حبقوق اإلنسان ألكثر من  ٧٠عاماً .متزايد باستمرار من الفلسطينيني.
ُ
ونالحظ بقلق بالغ التطورات األخرية املثرية للقلق اليت
جيب على اجملتمع الدويل ممارسة الضغط على إسرائيل لتجميد
مجيع األنشطة االستيطانية يف األراضي الفلسطينية ويف األراضي تشهدها األراضي الفلسطينية احملتلة ،على النحو املبني يف الوثيقة
قيد النظر اليوم ( .)A/73/346وقد استمرت املظامل ألكثر من
العربية احملتلة ،مبا فيها مرتفعات اجلوالن السورية.
سبعة عقود من خالل انتهاكات منهجية ال هوادة فيها حلقوق
1840534
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اإلنسان للشعب الفلسطيين ،مبا يف ذلك هدم املنازل والتهجري
القسري للمدنيني الفلسطينيني واعتقال واحتجاز الفلسطينيني،
مبن فيهم األطفال ،وأعمال العنف املستمرة واإلرهاب
واالستفزازات اليت يرتكبها املستوطنون واملتطرفون اإلسرائيليون يف
املواقع الدينية احلساسة ،وال سيما املسجد األقصى .ويف الواقع،
فإن احتالل األراضي الفلسطينية يكمن يف صلب األزمة اليت
طال أمدها يف الشرق األوسط .ومتثل األعمال اإلجرامية اليت
يرتكبها النظام اإلسرائيلي ضد الفلسطينيني والشعوب األخرى
يف املنطقة أخطر هتديد يف الوقت الراهن للسلم واألمن اإلقليميني
والدوليني .وال ميكن حتقيق السالم يف الشرق األوسط من خالل
الرتويج لسياسة متييزية تقوم على الدعم األعمى ملا ميارسه النظام
اإلسرائيلي من احتالل وتعذيب وإبادة وختويف وعدوان.
وباملثل ،ال تزال إسرائيل تستخف جبميع األنظمة الدولية
اليت حتكم أسلحة الدمار الشامل برفضها االنضمام إىل معاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية واتفاقية األسلحة الكيميائية واتفاقية
األسلحة البيولوجية .ويشكل امتالك النظام اإلسرائيلي ألسلحة
نووية أخطر هتديد ألمن مجيع دول الشرق األوسط.
وكما ورد يف تقرير األمني العام ،فقد قوبل القرار غري
املشروع وغري احلكيم الصادر عن رئيس الواليات املتحدة بشأن
القدس ،الذي صدر يف  6كانون األول/ديسمرب  2017وأعلن
فيه عن نيته نقل سفارة الواليات املتحدة إىل القدس ،بإدانة
شديدة بوصفه عدوانا سافرا وغري أخالقي على حقوق الشعب
الفلسطيين ،وكذلك باعتباره عمال استفزازيا من شأنه دفع
املنطقة إىل املزيد من أعمال العنف والفوضى .ويبدو أن النظام
اإلسرائيلي قد قرر اآلن أن ينكر بشكل كامل أي حق فلسطيين
يف إقامة دولة ،وذلك بعد أن شجعه قرار الواليات املتحدة
وعدد من التغيريات األخرى يف املشهد السياسي.
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اإلسالمية أن أي حل لألزمة يتطلب إهناء االحتالل ووضع حد
للجرائم واالنتهاكات اليت يرتكبها النظام اإلسرائيلي؛ واستعادة
احلقوق غري القابلة للتصرف للشعب الفلسطيين يف تقرير املصري؛
وإقامة دولته املستقلة اليت متلك مقومات البقاء يف فلسطني،
وعاصمتها القدس الشريف.
وفيما يتعلق باحتالل النظام اإلسرائيلي للجوالن ،فإننا
نعتربه جزءا ال يتجزأ من أراضي اجلمهورية العربية السورية.
وندين مجيع التدابري اليت اختذهتا السلطة غري املشروعة القائمة
باالحتالل لتقويض السالمة اإلقليمية لسورية ،ونعرب عن قلقنا
العميق إزاء التدهور اخلطري حلالة حقوق اإلنسان وزيادة عدد
املستوطنات اليهودية غري القانونية يف اجلوالن السوري احملتل.
يف اخلتام ،أود مرة أخرى أن أؤكد جمددا التزامنا الثابت
بالتوصل إىل حل عادل وشامل لقضية فلسطني واستعادة احلقوق
غري القابلة للتصرف للشعب الفلسطيين على الفور ،مبا يف ذلك
حقه يف تقرير املصري ويف إقامة دولة فلسطني املستقلة واليت متلك
مقومات البقاء ،وعاصمتها القدس الشريف .ويف هذا الصدد،
فإننا نستمر يف دعمنا للشعب الفلسطيين يف كفاحه الشرعي
واملشروع ضد االحتالل وسعيه العادل من أجل ممارسة حقه يف
تقرير املصري.
السيد أطلسي (املغرب) :أود يف البداية أن أشكر جلنة
األمم املتحدة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري
القابلة للتصرف ورئيسها ،السيد شيخ نيانغ ،على اجلهود القيمة
والدؤوبة اليت تبذهلا اللجنة لدعم حقوق الشعب الفلسطيين
العادلة وإشرافها على عدد من الربامج التنفيذية هبدف متكني
الشعب الفلسطيين من حقه يف حتقيق استقالله الوطين والسيادي
العادل واملشروع.

لقد كان اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيين،
وكما كان احلال منذ عقود ،تتطلب احلالة يف فلسطني أول أمس ،فرصة أخرى يؤكد فيها جاللة امللك حممد السادس -
عمال واهتماما عاجلني على الصعيد الدويل .وترى مجهورية إيران يف رسالة التضامن اليت بعثها إىل رئيس جلنة األمم املتحدة املعنية
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مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف ،ومن
خالله للشعب الفلسطيين وقيادته برئاسة فخامة الرئيس حممود
عباس  -على دعم اململكة املغربية الكامل والثابت والدائم
للحقوق التارخيية واملشروعة للشعب الفلسطيين ،ويف مقدمتها
احلق يف إقامة دولته املستقلة حدود الرابع من حزيران/يونيه
 ،١٩٦٧وعاصمتها القدس الشرقية  -دولة قابلة لالستقرار
واحلياة ،تعيش جنبا إىل جنب مع إسرائيل يف أمن وأمان وسالم،
وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

لذلك ،فإن قضية القدس وفلسطني ظلت دوما ضمن
اهتماماتنا لالعتبارات التالية :االلتزام واملسؤولية جتاه قضية عادلة
ومشروعة .قضية فلسطني ،هي قضية جوهرية يف الشرق األوسط
وهي لب الصراع يف املنطقة .إحالل السالم العادل والشامل
والدائم على أساس حل الدولتني خيار اسرتاتيجي وفقا لقرارات
جملس األمن ومبادرة السالم العربية ،وليس تكتيكا سياسيا.
قضية القدس مهمة بالنسبة لألمة العربية واإلسالمية ،لكوهنا
موئل املسجد األقصى املبارك وهي كذلك بالنسبة لكل القوى
احملبة للسالم لرمزيتها يف التسامح والتعايش بني األديان .أي
إجراءات أحادية اجلانب ختص القدس تعترب مرفوضة وعمال
غري قانوين وغري شرعي وانتهاكا جسيما للقانون الدويل وقرارات
األمم املتحدة ،مبا فيه قرار جملس األمن  )١٩٨٠( ٤٧٦و٤٧٨
( ،)١٩٨٠وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة (دإط،19/10-
يف إطار دورهتا االستثنائية الطارئة العاشرة.

وهي بذلك تزج بالقضية يف متاهات الصراعات الدينية
والعقائدية ،بتقسيمها زمانيا ومكانيا ،وكذلك باالعتداءات
املمنهجة واملتكررة على حرمة املسجد األقصى واملصلني فيه،
إضافة إىل تصعيد وترية االستيطان ،مبا يف ذلك يف القدس
الشريف ،مبا يتعارض مع قرارات جملس األمن ،وخاصة القرار
 .)٢٠١٦( ٢٣٣٤لقد أكد جاللته ،يف رسالته سالفة الذكر :

حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية من
شأنه تفويت الفرصة على قوى اإلرهاب والتطرف ،اليت ظلت
توظف انعدام آفاق حل القضية الفلسطينية وقضية القدس،
كمطية لتربير مشروعها اإلجرامي يف املنطقة .القلق من أن
تؤجج اإلجراءات غري القانونية اليت تطال القدس املشاعر
الدينية ،باعتبار البعد الروحي للمدنية املقدسة وما قد ينتج عن
ذلك من احنراف بالصراع من سياسي إىل ديين ،وهو أمر يف غاية
اخلطورة على األمن والسلم الدوليني ،وعلى التعايش والتساكن
املنشود بني خمتلف احلضارات والثقافات.

إن اململكة املغربية ،اليت يرأس عائلها جلنة القدس ،تتابع
بانشغال بالغ وبقلق كبري النهج التصعيدي الذي اختارته
إسرائيل يف فلسطني ،عامة ،والقدس ،خاصة ،الذي يهدف إىل
تقويض الوضع القانوين للقدس الشريف ،كما حددته قرارات
الشرعية الدولية ،كجزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية احملتلة
عام .١٩٦٧

“أن عالقة املغاربة بفلسطني وبالقدس حتديدا،
ليست جديدة أو طارئة .فهي عالقة وجدانية متجذرة
يف خميلتهم الفردية واجلماعية .لقد دأب احلجاج املغاربة
املتوجهون إىل مكة املكرمة واملدينة املنورة على زيارة بيت
املقدس الشريف ،أوىل القبلتني وثالث احلرمني ،ملكانته
الدينية والروحية عندهم ،فال عجب إذن ،أن اختذ كثريون
منهم القدس مستقرهم للعيش هبا أو الدفاع عنها وعن
مقدساهتا ،ومنهم علماء ومتصوفة وجتار”.

1840534

لقد أكد جاللته أن احلديث عن فلسطني ،ال يكتمل
بدون التطرق إىل معاناة الشعب الفلسطيين .وقد أمر جاللته،
وعيا منه بالظروف الصعبة اليت مير هبا السكان الفلسطينيون
يف غزة ،بإقامة جسرين جويني يف عامي  ٢٠٠٩و ،٢٠١٤
إليصال مساعدات طبية وغذائية ،ترسيخا لسياسة التضامن
كركن من أركان السياسة اخلارجية للمغرب .وخالل هذه السنة،
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أشرف جاللته شخصيا ،خالل شهر رمضان ،على إطالق لالخنراط بكل فعالية يف كل املبادرات اهلادفة للدفع قدما بعملية
السالم ،بغية التوصل إىل تسوية حتقق األمن واالستقرار باملنطقة.
مبادرة إنسانية تشمل قطاع غزة والقدس ورام اهلل.
السيد غاييغوس تشيريبوغا (إكوادور) (تكلم باإلسبانية):
كما عمل جاللته على إقامة مستشفى ميداين تابع للقوات
املسلحة امللكية املغربية يف قطاع غزة يتوفر على جمموعة من نشكركم ،سيديت الرئيسة ،على عقد هذه اجللسة يف موعد
يكتسي أمهية خاصة بالنسبة لشعب دولة فلسطني وإسرائيل.
التخصصات الطبية .وأكد جاللته:
لقد قررت اجلمعية ،يف  ٢٩تشرين الثاين/نوفمرب ،١٩٤٧
إنشاء دولتني ،إسرائيل وفلسطني .وقد قال وفد بلدي وغريه
من املشاركني يف املناقشات املفتوحة املنتظمة ،اليت ينظمها
جملس األمن بشأن قضية فلسطني ،يف العديد من املناسبات،
أن الجتماعاتنا طابعا طقوسيا تقريبا .إهنا كذلك ،وقد صارت
كذلك .إن موعد  ٢٩تشرين الثاين/نوفمرب ليس يوما لالحتفال
بل لإلحباط واحلزن ،ألنه مل يتم الوفاء بذلك االلتزام بعد ٧١
عاما من التعهد به ،وميكن أن يقاس ذلك اإلخفاق بأرواح
البشر وبأوجه احلرمان من كل األنواع.

“أن هذه املبادرات لصاحل إخواننا الفلسطينيني هي
امتداد لعمل متواصل نقوم به بصفتنا رئيس جلنة القدس
املنبثقة عن املؤمتر اإلسالمي ،من خالل املزاوجة بني
العمل السياسي والدبلوماسي على املستوى الثنائي ويف
احملافل الدولية أو من خالل العمل امليداين الذي تضطلع
به وكالة بيت مال القدس ،كآلية تنفيذية وميدانية للجنة
القدس حتت إشرافنا الشخصي ،يف إجناز خطط ومشاريع
ملموسة لفائدة إخواننا املقدسيني ،تروم يف أساسها
صيانة اهلوية احلضارية للمدينة املقدسة وحتسني األوضاع
االجتماعية واملعيشية للمقدسيني ودعم صمودهم
وظل موقف بلدي يف تلك السنوات ال ٧١ثابتا ،وسيظل
وبقائهم يف القدس”.
كذلك ألنه موقف مبدئي .إننا ننوه بكل اجلهود اليت بذلت
إن السبيل الوحيد والسليم حلل القضية الفلسطينية لن طوال تلك السنوات من قبل خمتلف وكاالت األمم املتحدة،
يتأتى باحلرب وإراقة الدماء وقتل املدنيني األبرياء ،بل بالعودة واملمثلني اخلاصني واملنسقني ،فضال عن خمتلف الدول األعضاء
إىل طاولة املفاوضات وبنية حسنة داخل إطار حمدد املعامل املعنية .وجيب علينا كذلك أن نكرر دعوتنا إىل إهناء العنف ،أيا
لتحقيق حل القائم على وجود دولتني تعيشان جنبا إىل جنب كان مصدره ،وإىل احلاجة إىل املصاحلة الفلسطينية ،وإىل حوار
يف سلم ووئام وأمان وتعايش وتعاون .ويبقى موقف املغرب حقيقي بني فلسطني إسرائيل.
من هذا الصراع ثابتا يرتكز على مبادرة السالم العربية ومبادئ
إن أعمال العنف واحلرمان املؤسفة مستمرة من دون تغيري.
ومرجعيات حتقيق السالم على أساس قيام دولة فلسطني مستقلة وتستمر األزمة اإلنسانية واالعتماد على الغري يف الغذاء وتدمري
وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/يونيه البنية التحتية وتدهور األحوال املعيشية للفلسطينيني .وال نزال
.1967
نالحظ انتهاكات قواعد القانون الدويل ،والقانون اإلنساين
لذا ،فإن اجملتمع الدويل مدعو أكثر من أي وقت مضى الدويل ،ال سيما حقوق األطفال الفلسطينيني.
للعمل على حتريك عملية السالم ،وفق جدول زمين حمدد
ُّ
ويعد هذا فشال تاما لالمتثال لقرار جملس األمن ٢٣٣٤
وعلى أسس ومبادئ الشرعية الدولية .إن املغرب لعلى استعداد ( )٢٠١٦الذي يظل الضمانة الوحيدة لوجود دولتني.
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ويف  ٢٤كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٠كان بلدي من
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :وفقا لقرار اجلمعية العامة
أوائل البلدان اليت اعرتفت بدولة فلسطني وانضممنا إىل مقدمي  ٢٦٥/٤٨املؤرخ  ٢٤آب/أغسطس  ١٩٩٤أعطي الكلمة
مشروع القرار  ١٩/٦٧املؤرخ  ٢٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٢للمراقب عن نظام مالطة ذات السيادة املستقلة.
الذي اعرتف باملركز اجلديد لفلسطني بصفتها دولة مراقبة غري
السيد دي روجاس (نظام مالطة ذات السيادة املستقلة)
عضو .وبالتايل ،فإننا نؤكد جمددا التزامنا الكامل بروح وطابع (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم ،سيديت الرئيسة ،على إتاحة
مجيع قرارات اجلمعية العامة اليت ما برحت تؤيد احلقوق غري الفرصة لنا ألخذ الكلمة اليوم ملناقشة هذه البنود املرتبطة ببعضها
القابلة للتصرف للشعب الفلسطيين .ونرى أن أي إجراءات بعضا.
تتخذها إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل لفرض قوانينها
ويتناول أحد مشاريع القرارات اليت سينظر فيها مسألة
وواليتها وإدارهتا على مدينة القدس الشريف هي إجراءات غري
القدس ( )A/73/L.29وهي مسألة حمورية يف قضية فلسطني.
قانونية ،وبالتايل فهي عارية من أي شرعية.
وكما تعلم اجلمعية ،فإن القدس عزيزة جدا على نظام مالطة
وندعم أيضا العمل اجلاري يف إطار األمم املتحدة ألجل ذات السيادة املستقلة ،ألهنا املكان الذي نشأ فيه النظام منذ
كفالة حق مجيع الالجئني الفلسطينيني يف العودة إىل ديارهم ،ما يزيد على  ٩٠٠عام وحيث أنشأنا أول مستشفى هناك .وما
على النحو املؤكد واملنصوص عليه يف العديد من قرارات اجلمعية تزال مهمة رعاية املرضى والفقراء والفئات األكثر ضعفا ،بغض
العامة ،وآخرها القرار  ٨١/٧٢املتخذ يف كانون األول/ديسمرب النظر عن جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم الغرض األساسي لنظام
من العام املاضي .وحتث إكوادور اجملتمع الدويل على إحراز مالطة على مدى أكثر من تسعة قرون.
تقدم ملموس يف دعم التوصل إىل حل سياسي هنائي وعادل
ونرى مثل الكثري من الوفود األخرى أن القدس ال تنتمي
للطرفني على أساس وجود دولتني ،فلسطني وإسرائيل ،باعتباره
إىل دولة واحدة بل إلينا مجيعا ،وإىل البشرية مجعاء .وهي مدينة
الطريق الوحيد إىل حتقيق السالم واالستقرار يف الشرق األوسط،
مقدسة لديانات العامل التوحيدية الثالثة الكربى وقبلة للحج
وطمأنة الشعب الفلسطيين على حقوقه الكاملة وحتقيق هدف
واإلهلام ملاليني ال حتصى من الناس على امتداد ألفيتني من
انضمام دولة فلسطني املستقلة إىل األمم املتحدة بصفتها عضوا
الزمان .وحني تناولت اجلمعية العامة قضية فلسطني ألول مرة
كامل العضوية على النحو املبني يف قرار عام  ١٩٤٧بشأن
يف عام  ١٩٤٧كانت حكيمة يف قرارها إنشاء نظام دويل خاص
تقسيم فلسطني (القرار ( ١٨١د.)2-
ملدينة القدس يف إطار التقسيم ،وأن تتوىل إدارهتا األمم املتحدة.
وبالنسبة لزمالئي يف اجلمعية الذين شهدوا مثلي عددا بل رمست حدود ما يسمى الكيان منفصل يف خريطة مفصلة
ال حيصى من االجتماعات كهذا االجتماع خالل العقود
مرفقة بالقرار ( ١٨١د )2-املؤرخ  ٢٩تشرين الثاين/نوفمرب عام
القليلة املاضية ،فإنين أود أن أشدد على أن حل هذه املشكلة
.١٩٤٧
يتطلب إبداء اإلرادة السياسية من جانب الكثريين من أصحاب
ولذلك ،يسعدنا أن مشروع القرار املعروض علينا يشري
املصلحة ،ولكن يف املقام األول التحلي بفهم واضح ألن السالم
يبىن ويغرس يف قلوب وعقول الرجال والنساء واألطفال وليس إىل أن القرار ( ١٨١د )2-يؤكد جمددا أن للمجتمع الدويل،
يف فوهات املدفع أو بالقنابل .ولنصلي لكي يتحقق السالم قريبا من خالل األمم املتحدة ،اهتماما مشروعا مبسألة مدينة القدس
يف الشرق األوسط.
ومحاية النواحي الروحية والدينية والثقافية الفريدة للمدينة .ونشعر
1840534
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باالرتياح أيضا بالتأكيدات على أنه ينبغي أن يشمل احلل الشامل
والعادل والدائم ملسألة مدينة القدس أيضا أحكاما مكفولة دوليا
ترمي إىل ضمان متتع سكاهنا حبرية الدين والضمري ،فضال عن
ضمان وصول مجيع األديان واجلنسيات إىل األماكن املقدسة
املوجودة فيها حبرية ودون عوائق وبصورة دائمة.
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واليت تفاقمت فيها حالة عدم االستقرار مؤخرا .إال أننا ال جيب
أن ننسى أن أحد جذور عدم االستقرار يعود إىل عقود مضت
من الظلم الذي شهدته الشعوب العربية حتت وطأة االحتالل
منذ أكثر من  ٥٠عاما .إن املزاعم اليت حتاول أن جتد يف أزمات
املنطقة ذريعة لغض الطرف عن احتالل األراضي العربية ،هي
مزاعم تتناقض مع أبسط مبادئ اإلنسانية وتكرس أوضاعا غري
قانونية تتزايد عواقبها الوخيمة على املنطقة والعامل مع طول زمن
االحتالل ومع استمرار قبول ممارساهتا ضد شعوب من املفرتض
أهنا تتمتع بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا نظراؤها يف العامل،
ال سيما احلق يف احلرية وتقرير املصري واالنتماء إىل الوطن.

كما أعرب ممثل الكرسي الرسويل عند خماطبته للجمعية
العامة يف هذا املوضوع يف كانون األول/ديسمرب من العام املاضي
(انظر  )A/ES-10/PV.37نعتقد أن توفر ضمانات دولية هو
الوسيلة الوحيدة القادرة على احلفاظ على الطابع الفريد للقدس
ولضمان احلوار واملصاحلة ألجل حتقيق السالم يف املنطقة .ونؤيد
تعبريا عن متسك اجملتمع الدويل حبقوق الشعبني الفلسطيين
ذلك الرأي ،ونرحب هبذه املبادرة اجلديدة واحلسنة التوقيت من
والسوري ،أقدم اليوم إىل اجلمعية العامة نيابة عن مقدمي
جانب اجلمعية العامة بشأن هذه املسألة.
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :استمعنا إىل املتكلم األخري مشروعي القرارين هذا العام يف إطار البند  38من جدول
األعمال املعنون “احلالة يف الشرق األوسط”.
يف مناقشة هذا البند.
يؤكد مشروع القرار األول املعنون “القدس”()A/73/L.29
وأود أن أبلغ األعضاء بأن اجلمعية ستنظر يف مشاريع
القرارات  ،A/73/L.31، A/73/L.32، А/73/L.33، A/73/L.34مرجعية قرارات اجلمعية العامة وجملس األمن اليت تتعامل مع
الوضعية اخلاصة للقدس احملتلة.
عقب اختتام املناقشة بشأن البند .٣٨

ويؤكد على أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل ،السلطة
وبذلك ،تكون اجلمعية العامة قد اختتمت هذه املرحلة من
القائمة باالحتالل ،لفرض واليتها وإدارهتا على مدينة القدس
نظرها يف البند  39من جدول األعمال.
الشريف هي إجراءات غري قانونية ،ومن مث فهي الغية وباطلة.
البند ٣٨
كما يعرب اجملتمع الدويل مبشروع القرار هذا عن القلق البالغ
الحالة في الشرق األوسط
إزاء استمرار إسرائيل يف القيام بأنشطة استيطانية غري قانونية ،مبا
يف ذلك إزاء اخلطة املعروفة بـ  ،1-Eوتشييدها للجدار العازل يف
تقريرا األمين العام ( A/73/322و ،)A/73/346
القدس الشرقية وحوهلا مبا يزيد من عزل املدينة عن بقية األراضي
مشروعا قرارين ( A/73/L.29و .)A/73/L.30
الفلسطينية احملتلة.
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة ملمثل مصر
هذا ،ومن منطلق حرصنا على خيار السالم ،وحفاظاً
ليعرض مشروعي القرارين  А/73/L.29و .A/73/L.30
على األمهية الدينية ملدينة القدس ،فإن مشروع القرار يؤكد أمهية
السيد طايل (مصر) :يشهد العامل أزمات إنسانية عدة مراعاة الشواغل املشروعة لكال اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي،
وترتكز معظم تلك األزمات لألسف يف منطقة الشرق األوسط ،من خالل التوصل لضمانات دولية تكفل حرية الديانة لسكان
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املدينة وتتيح للجميع ،على اختالف دياناهتم وجنسياهتم،
إمكانية الوصول حبرية إىل األماكن املقدسة .كما يدعو يف
الوقت ذاته إىل احرتام الوضع التارخيي القائم يف األماكن املقدسة
بالقدس ،فع ً
ال وقوالً ،مبا يف ذلك احلرم القدسي الشريف .ومن
املهم اليوم اإلشارة إىل اإلضافة اليت شهدها مشروع القرار هذا
العام ،واليت تؤكد أمهية القدس لألديان السماوية الثالثة ،وهو
ما يستهدف ،مرة أخرى ،التأكيد على ما هنتم بتكراره ،وهو أن
قضية القدس ،والقضية الفلسطينية برمتها ،هي قضية سياسية
قانونية إنسانية ،وليست قضية دينية ،ومن مث فإن تسويتها لن
تتم إال من خالل قواعد القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة
اليت تعد املرجعية الوحيدة للعالقات بني الدول والشعوب.
ونتق ّدم كذلك اليوم مبشروع القرار الثاين حتت نفس البند
وعنوانه “اجلوالن السوري” واحملتوى يف الوثيقة ،A/73/L.30
لنؤكد للمجتمع الدويل أن األزمة اإلنسانية غري املسبوقة اليت
تشهدها سورية والشعب السوري ،لن تُنسي العامل أن جزءاً
مهماً من أرض سورية ما زال يعاين من االحتالل ،وأن حق
الشعب السوري يف تلك األرض لن يزول أو يسقط بالتقادم ،أو
نتيجة ألي ظروف يعاين منها هذا الشعب الشقيق .هذا ويؤكد
املشروع جمدداً أنه رغم مرور أكثر من  35عاماً على صدور
قرار جملس األمن  ،)1981( 497إال أن إسرائيل مل متتثل حىت
اآلن ألحكام هذا القرار ،كما يؤكد انطباق اتفاقييت الهاي
لعام  1907وجنيف الرابعة لعام  1949على األراضي السورية
احملتلة منذ عام  ،1967ويؤكد عدم مشروعية قرار فرض القوانني
اإلسرائيلية عليها ،واالستيطان اإلسرائيلي فيها ،ويطالب إسرائيل
باالنسحاب الكامل من اجلوالن حىت حدود  4حزيران/يونيه
 ،1967وباحرتام ما سبق التوصل إليه يف هذا الشأن.
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فإن ذلك لن يتحقق دون وجود إرادة سياسية والتزام جدي
بإهناء احتالل مجيع األراضي الفلسطينية والعربية ،تنفيذاً لقرارات
اجلمعية العامة ،وجملس األمن ،وملبدأ األرض مقابل السالم،
ولقواعد القانون الدويل.
لذلك ،ويف النهاية ،فإنين بالنيابة عن الدول املشاركة يف
تقدمي مشروعي القرارين وباألصالة عن مصر ،أتطلع إىل دعم
مجيع الدول األعضاء يف اجلمعية العامة للمشروعني ،وأحثكم
مجيعاً على التصويت تأييداً هلما ،تفادياً لضياع احلقوق القانونية
للشعوب ،وتأكيداً لصالبة اإلرادة الدولية ومتسكها بإعالء
املبادئ واملقاصد السامية اليت قام عليها ميثاق األمم املتحدة.
السيد المنذر (سورية) :أشكر وفد مجهورية مصر العربية
الدائم على تقدميه مشروعي القرارين  A/73/L.30و A/73/L.29
املعنونني“ :اجلوالن السوري” و“القدس” ،والشكر موصول
لكل الدول اليت شاركت يف تقدمي مشروع القرار اخلاص
تصوت تأييداً له.
باجلوالن ،وتلك اليت ّ

تنظر اجلمعية العامة ،سنوياً ،يف البند املتعلق باحلالة يف
الشرق األوسط منذ دورهتا اخلامسة والعشرين املعقودة يف العام
 .1970وتطالب اجلمعية العامة ،يف كل دورة ،إسرائيل بإهناء
احتالهلا لألراضي العربية ،مؤكدة على أن أي إجراءات تتخذها
إسرائيل ،القوة القائمة باالحتالل ،يف األراضي العربية احملتلة
لفرض قوانينها وواليتها وإدارهتا على كل من مدينة القدس
واجلوالن السوري احملتل ،هي إجراءات غري قانونية وليس هلا أية
شرعية على اإلطالق ،وتعترب الغية وباطلة .وتنسجم اجلمعية
العامة يف قراراهتا املتكررة هذه انسجاماً تاماً مع املوقف الذي
عب عنه جملس األمن باإلمجاع عندما اختذ القرارين 487
ّ
( )1980اخلاص بالقدس احملتلة و  )1981( 497اخلاص
ما زالت شعوب املنطقة تعاين من آثار احلرب والعدوان ،باجلوالن السوري احملتل ،ومها القراران اللذان رفضا قراري
وتتطلع إىل حتقيق السالم واالستقرار والتعايش املشرتك ،وكما سلطات االحتالل اإلسرائيلية االستفزازيني األحادي اجلانب
بضم القدس الفلسطينية واجلوالن السوري احملتلني واعتربمها
عكست قرارات اجلمعية العامة على مدار عشرات األعوام،
باطلني والغيني وليس هلما أي أثر قانوين على اإلطالق.
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لقد مضت أكثر من سبعة عقود على احتالل إسرائيل
لألراضي الفلسطينية ،وعلى حمنة أكثر من مخسة ماليني
الجئ فلسطيين مت طردهم من وطنهم واالستيالء على أرضهم
وبيوهتم وأرزاقهم يف ظل دعم ومساندة ومحاية من بعض الدول
إلسرائيل ،مما جعل إسرائيل تتغطرس يف املنطقة وترفض تنفيذ
مئات القرارات اليت اختذهتا األمم املتحدة خالل هذه العقود
وتتوسع وتبتلع املزيد من األراضي الفلسطينية والعربية،
الطويلةّ ،
وترتكب جرائم واعتداءات وانتهاكات ممنهجة وموثَّقة للقانون
الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،وهي كلها
ترقى ألن تشكل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
تؤكد حكومة بالدي على موقفها الثابت واملبدئي الداعم
للشعب الفلسطيين وحقه يف تقرير مصريه وإقامة دولته املستقلة
على كامل ترابه الوطين وعاصمتها القدس ،مع ضمان حق
الالجئني يف العودة إىل ديارهم وفقاً للقرار ( 194د )3-لعام
 .1948وإن أي إجراءات تتناقض أو تنتقص من هذه احلقوق
هي إجراءات باطلة ومرفوضة وهتدد السلم واألمن يف املنطقة
والعامل ،خاصة القانون العنصري الذي أصدرته “إسرائيل”
حتت مسمى “قانون الدولة القومية” ،وقرار اإلدارة األمريكية
نقل السفارة األمريكية إىل مدينة القدس وقطع التمويل عن
األونروا.
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كما تستمر إسرائيل يف مصادرة األراضي يف اجلوالن
السوري احملتل ،وتوسيع املستوطنات فيه ،وهنب ثرواته ،وتشويه
تارخيه وسرقة آثاره وزرع األلغام فيه ،وحرمان املواطنني السوريني
الصامدين فيه من حقهم يف التواصل مع ذويهم يف وطنهم
األم سورية ،ومن حقهم يف الدراسة وفقاً ملناهج التعليم الوطنية
السورية ،ومن حقهم يف محل هوية وطنهم سورية ،ومن حقهم
ٍ
مشاف وطنية سورية يف بلداهتم احملتلة يف اجلوالن،
يف بناء
إضافة إىل متاديها يف سياسة اإلرهاب والقمع والتمييز العنصري
واالعتقال التعسفي حبق املواطنني السوريني ،والتضييق عليهم
يف كل مناحي احلياة ،مبا يف ذلك حقهم يف مقاومة االحتالل
الذي كفلته القوانني واألعراف الدولية ،واعتقاهلم وإجراء
احملاكمات الصورية حبقهم ،وإصدار أحكام طويلة بالسجن
عليهم ،ومعاملتهم كمجرمي حرب.

وهنا ،ال بد أن نذكر اجملتمع الدويل مبانديال سورية ،األسري
صدقي سليمان املقت الذي أعاد االحتالل اإلسرائيلي اعتقاله
يف آذار/مارس  ٢٠١٥بعد  27عاما أمضاها يف املعتقالت
اإلسرائيلية .وحكمت عليه بالسجن  ١٤عاما ألنه فضح ووثق
بالصوت والصورة تعاون إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل،
مع جبهة النصرة اإلرهابية والتنظيمات اإلرهابية األخرى اليت
كانت تنشط يف منطقة الفصل يف اجلوالن .ونطالب هذه املنظمة
ما زالت “إسرائيل” حتتل جزءاً غالياً من أرضنا يف اجلوالن الدولية بالعمل دون أي تأخري على إطالق سراحه وسراح األسري
السوري ،وما زال أهلنا هناك يعانون من احتالهلا ومن ممارساهتا الشاب أمل أبو صاحل وبقية األسرى الذين اعتقلتهم إسرائيل
القمعية والعدوانية .فإسرائيل حتاول منذ اليوم األول لالحتالل منذ أيام عقب مهزلة االنتخابات احمللية.
تغيري الوضع القانوين والسياسي للجوالن السوري احملتل باتباع
جيدد بلدي التأكيد على أن حق سورية السيادي على
انتهاكات ممنهجة حلقوق اإلنسان عرب حماوالهتا الفاشلة املمتدة
اجلوالن السوري احملتل حىت خط الرابع من حزيران/يونيه لعام
من حماولة فرض اجلنسية اإلسرائيلية على أهلنا الصامدين
 .1967هو حق ال خيضع للتفاوض أو التنازل وال يسقط
هناك يف العام  ،1981وصوالً إىل قرارها الباطل بإجراء مهزلة
بالتقادم .وأن أرضنا احملتلة وحقوقنا املغتصبة ستعود بكاملها إلينا
االنتخابات احمللية يف اجلوالن السوري احملتل يف  30تشرين
حنن أصحاهبا الشرعيون .وعلى إسرائيل ومستوطنيها أن يغادروا
األول/أكتوبر  ،2018واليت أفشلها مجيعها أهلنا الصامدون يف
أرضنا يف اجلوالن عاجال أم آجال .ونؤكد على أننا لن نتخلى
اجلوالن السوري احملتل فش ً
ال ذريعاً.
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عن حقنا يف استعادة أرضنا احملتلة وحترير مواطنينا الرازحني حتت
االحتالل اإلسرائيلي يف اجلوالن السوري بكافة الوسائل اليت
يضمنها امليثاق ومبادئ القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة.
لقد طلب جملس األمن يف قراره  )١٩٨١( ٤٩٧من األمني
العام أن يقدم تقريرا إىل جملس األمن خالل أسبوعني بشأن تنفيذ
القرار ،وقرر أنه يف حال عدم االمتثال اإلسرائيلي جيتمع جملس
األمن بصورة استثنائية يف مدة ال تتجاوز  5كانون الثاين/يناير
 1982للنظر يف اختاذ اإلجراءات املالئمة مبوجب ميثاق األمم
املتحدة .وحيق لنا أن نسأل بعد مرور سبعة وثالثني عاما على
اختاذ هذا القرار وبعد اعتماد اجلمعية العامة لعشرات القرارات
اليت تؤكد على عدم امتثال إسرائيل لتنفيذ هذا القرار ،ماذا
تنتظرون لتنفيذ قراركم هذا وإرغام إسرائيل على إهناء احتالهلا
للجوالن السوري .وماذا تنتظرون لوضع حد النتهاكات إسرائيل
واعتداءاهتا على أراض اجلمهورية العربية السورية واليت كان آخرها
عدوان إسرائيل مساء يوم أمس  29تشرين الثاين/نوفمرب 2018
على منطقة الكسوة جنوب دمشق ،واليت تشكل دليال دامغا
على انتقال إسرائيل إىل مرحلة جديدة من ممارسة إرهاب الدولة،
حبيث أصبحت تنافس يف إجرامها وإرهاهبا وقتلها للمدنيني
تنظيمي داعش وجبهة النصرة اإلرهابيني.
مل يعد مقبوال أن يكون تعامل األمم املتحدة والدول
األعضاء فيها مع هذا االحتالل اإلسرائيلي الغاشم تعامال
روتينيا أو تضامنيا دون أي حترك جدي يثمر نتائج حقيقية.
ولذلك فإن األمم املتحدة مطالبة باختاذ اإلجراءات الفورية
إلهناء االحتالل اإلسرائيلي واالنسحاب من األراضي العربية،
مبا فيها اجلوالن السوري احملتل إىل خط  ٤حزيران/يونيه ١٩٦٧
وتطبيق قرارات اجمللس  )١٩٦٧( ٢٤٢و )١٩٧٣( ٣٣٨
و .)١٩٨١( 497
ختاماً ،أدعو مجيع الدول إىل التصويت تأييدا ً للقرار
املعنون“ ،اجلوالن السوري والقرارات املتعلقة بفلسطني”.
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السيدة نزهة (ملديف) (تكلمت باإلنكليزية) :ال تزال
منطقة الشرق األوسط تسيطر على خميلة امللديفيني ،صغارا
وكبارا على حد سواء ،ال ألننا نعيش يف منطقة الشرق األوسط
أو حىت يف منطقة متامخة هلا بل ألننا هنتم مبعاناة الكثري من
األبرياء الذين حرموا من حقهم يف احلياة ويف الكرامة اإلنسانية
األساسية والتعليم والصرف الصحي والرعاية الصحية .إننا
ندعم التوصل إىل تسوية للصراع يف فلسطني وندعو إىل إهناء
االحتالل اإلسرائيلي غري القانوين لفلسطني ،والذي ال يزال
يشكل السبب اجلذري لدورات العنف والصراع اليت ال تنتهي
يف املنطقة بأسرها.
ما فتئت ملديف تؤمن دائما بأن إقامة دولة فلسطينية
مستقلة ذات سيادة على أساس حدود  ،١٩٦٧وعاصمتها
القدس الشرقية ،تعيش جنبا إىل جنب يف سالم مع إسرائيل هو
احلل الوحيد الناجع للنزاع يف فلسطني .هذا هو احلل الذي دعا
إليه جملس األمن ،وال سيما يف قراراته  )١٩٦٧( ٢٤٢و ٣٣٨
( )١٩٧٣و  .)٢٠١٦( ٢٣٣٤لذلك تدعو ملديف إسرائيل
إىل التنفيذ الكامل لقرارات جملس األمن ذات الصلة واالحرتام
الكامل لاللتزامات القانونية اليت تعهدت هبا يف اتفاقات أوسلو
وتنفيذ مبادرة السالم العربية وخريطة الطريق للمجموعة الرباعية.
ومع ذلك تظل قضية فلسطني دون حل وتفتقر إىل إحراز
تقدم ملموس .مؤخرا يف أيلول/سبتمرب ،رفضت احملكمة العليا يف
إسرائيل التماسا ملنع هدم قرية يف الضفة الغربية وهو ما سيؤدي
إىل تشريد مئات األشخاص وتركهم بال مأوى ودون سبل
لكسب العيش أو مدرسة ألطفاهلم أو حصوهلم على الرعاية
الصحية األساسية .وهذا جيسد فشل النظام الدويل يف إهناء
معاناة الشعب الفلسطيين يف منطقة الشرق األوسط .واليوم
ننضم مرة أخرى إىل العديد من البلدان يف الدعوة إىل وضع حد
هنائي لالحتالل اإلسرائيلي غري القانوين لألراضي الفلسطينية
ومنح الشعب الفلسطيين حقه املشروع يف تقرير املصري.
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ما زالت احلالة اإلنسانية يف سورية تتدهور حيث يدخل “قضية فلسطني” ،وفيما يتعلق بالبند األخري أحيط علما بصفة
النزاع عامه السابع .أدت املعركة يف حلب إىل حتويل البلدة إىل خاصة بأن يوم أمس كان اليوم الدويل للتضامن مع الشعب
أنقاض وركام .خيشى العامل بأسره اآلن اندالع صراع آخر يف الفلسطيين.
حمافظة إدلب يف مشال غرب سورية ،مما قد يؤدي إىل أسوأ كارثة
ما انفكت احلالة يف الشرق األوسط متقلبة ومعقدة .إن
إنسانية يف هذا القرن .وإذا حدث ذلك ،سيتم تشريد أكثر التحديات املتشابكة تتطلب اهتماما مستمرا من اجملتمع الدويل.
من  3ماليني شخص ويصبحون بال مأوى أو طعام وستتعذر ففي اليمن علينا إحراز تقدم بسرعة ،حيث يتعرض خلطر اجملاعة
إمكانية حصوهلم على الرعاية الصحية.
أكثر من  ١٤مليون شخص .أما يف سوريا ،فلم نشهد بعد
ولذلك ،فإننا ندعو اجملتمع الدويل إىل اختاذ خطوات أكثر
حزما لوقف مد املعاناة يف سورية .إن التدخل لدواع إنسانية ميثل
ضرورة مطلقة ،ولكن ال بد من التوصل إىل حل سياسي دائم.

احلالة املرتدية أصال يف الشرق األوسط تتفاقم بسبب
اجلماعات اإلرهابية مثل تنظيم داعش الذي يتسبب يف إحلاق
الدمار ويفرض ظروفا اجتماعية بالغة الصعوبة من خالل أعمال
العنف الوحشية وسفك الدماء .تلك التنظيمات ال تعرتف
باحلدود أو متيز بني الشباب والشيوخ والنساء والرجال ،وال حترتم
أي دين أو ثقافة .وملديف تدين أي حماولة لربط اإلرهاب بأي
دين معني أو ثقافة أو تقليد .ونرى أيضا أنه جيب معاجلة عوامل
اإلرهاب من خالل التعاون الدويل الذي يركز على مكافحة
التطرف املصحوب بالعنف.

تقدما كبريا ثابتا على اجلبهة السياسية أو اجلبهة اإلنسانية.
وما برحت عملية السالم يف الشرق األوسط إحدى املسائل
املركزية يف تشكيل العالقات الدولية يف املنطقة .النزاع اإلسرائيلي
 الفلسطيين يسهم يف الديناميات اإلقليمية األوسع نطاقا،وعدم إحراز تقدم ملموس يشكل عائقا أمام حتسن العالقات
بني اجلهات الفاعلة اإلقليمية .وترك هذه املسألة من دون حل
ينطوي على تكلفة دبلوماسية وأمنية ،وهي تكلفة يتحملها
اجلميع .إن السبيل الوحيد للتوصل إىل حل لذلك الصراع يتمثل
يف املفاوضات املباشرة بني الطرفني .ومن الواضح أنه ال مندوحة
من استئناف حمادثات السالم ،ولكن ال تزال التوقعات احلالية
قامتة .وال بد للمجتمع الدويل ،مبا يف ذلك اجلمعية العامة،
من االستمرار يف االضطالع بدوره يف املساعدة على هتيئة بيئة
مواتية للسالم .وعلى الرغم من أن هناك العديد من اخلطوات
األساسية اليت ينبغي اختاذها ،أود أن أبرز ثالثة أفعال ميكن
للمجتمع الدويل أن يقوم هبا اآلن.

ومن األمهية مبكان أن نتجاوز قيود املاضي للمضي قدما
حنو مستقبل واعد .هذه هي التسوية التوفيقية اليت جيب أن
تقدمها شعوب وقادة بلدان املنطقة من أجل إنقاذ منطقة كانت
أوال ،يتطلب بناء الثقة فيما بني األطراف ،تعزيز الدعم
مهد احلضارة اإلنسانية ومنشأ العديد من أوجه التقدم العلمي
والتكنولوجي املبكر .وعليه فإن ملديف على استعداد للعمل الدويل .وحنن نقدر خمتلف اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء
على إجياد حل دائم هلذا الصراع وكلها أمل يف إمكانية ذلك ،واجلهات الفاعلة اإلقليمية .إن اليابان ملتزمة باالستمرار يف
تدابري بناء الثقة الفريدة عن طريق مبادرة ممر السالم واالزدهار،
ألننا نعتقد أن هناك دائما جماال لألمل يف أي مشقة.
وهي مبادرة تشجع وتدعم الرتابط يف املنطقة ،واالستقالل
السيد بيشو (اليابان) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
االقتصاد الفلسطيين ،من خالل التعاون اإلقليمي مع فلسطني،
سيديت الرئيسة ،على عقد هذه اجللسة اهلامة .وأود أن أتناول
واألردن ،وإسرائيل.
بندي جدول األعمال “ 38احلالة يف الشرق األوسط” و ٣٩
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ثانيا ،يواصل اجملتمع الدويل دعمه القوي للحل القائم على
وجود دولتني .وهذا ال يعين فقط اإلعراب عن الدعم السياسي،
بل أيضا رفض أي نشاط يقلص من آفاق إمكانية حتقيق هذا
احلل .إن استمرار أنشطة االستيطان اإلسرائيلية يشكل انتهاكا
للقانون الدويل وجيب أن يتوقف على الفور .وال يزال العنف
يشكل هتديدا رئيسيا للسالم .وتدين اليابان مجيع أعمال العنف
وترفض التحريض على العنف ومتجيده ألن ذلك يتعارض أساسا
مع احلل السلمي للنزاع .يؤدي اجملتمع الدويل أيضا دورا يف تعزيز
املعايري املتفق عليها دوليا ،مبا يف ذلك وضع القدس ،لدعم احلل
القائم على وجود دولتني.
أخريا ،جيب علينا العمل فورا على التخفيف من حدة
احلالة االقتصادية واإلنسانية املرتدية للغاية يف غزة .بينما ينبغي
علينا أن ننفذ بسرعة جمموعة التدابري املتفق عليها يف جلنة
االتصال املخصصة لتنسيق املساعدة الدولية املقدمة إىل الشعب
الفلسطيين ،من املهم جدا عودة السلطة الفلسطينية إىل غزة.
فيما يتعلق باالستقرار واألمن األوسع نطاقا يف الشرق
األوسط ومشال أفريقيا ،امسحوا يل أن أتطرق إىل مبادئ كونو
األربعة اليت أعلنها وزير اخلارجية يف العام املاضي .تشدد تلك
املبادئ على املسامهات الفكرية والبشرية؛ ثانيا ،االستثمار
يف البشر؛ ثالثا ،بذل اجلهود املستمرة؛ رابعا ،تعزيز اجلهود
السياسية .تدير اليابان عدة برامج ذات نتائج ملموسة ،مثل
مدينة أرحيا الصناعية الزراعية يف فلسطني ،وهي يف السنة العاشرة
من عمليتها ،ومن خالل مبادرة بناء القدرات للمعلمني واملدربني
يف الشرق األوسط .حنن ملتزمون بدعم تلك اجلهود.
تؤمن اليابان مبا ميكن أن حنققه من خالل اجلهود املتعددة
األطراف يف األمم املتحدة .وجيب على اجملتمع الدويل ،مبا يف
ذلك اجلمعية العامة ،العمل على هتيئة أجواء إجيابية من أجل
إحالل السالم بدال من إذكاء نار الفرقة .ستواصل اليابان
التعاون بشكل بناء من أجل حتقيق هذه الغاية.
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السيد سافرونكوف (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
منذ عقود عديدة ما برحت روسيا ترتبط مع بلدان الشرق
األوسط بروابط الصداقة واحلوار البناء والتعاون ذي املنفعة
املتبادلة .فقد صمدت عالقاتنا أمام اختبار الزمن .حنن مهتمون
بإخالص باستعادة االستقرار يف املنطقة يف أقرب وقت ممكن.
بيد أن واقع احلال اليوم هو أن احلالة يف الشرق األوسط صعبة
وال تزال تتطلب بذل جهود مجاعية مهمة .ال ميكننا إحراز تقدم
يف حل األزمات احلادة يف املنطقة ودحر اإلرهاب إال بالتعاون
الواسع والدبلوماسية املتعددة األطراف.
نؤمن أميانا شديدا بأنه من املمكن وضع رؤية مشرتكة
للسبل الكفيلة بإحراز تقدم صوب حتقيق االستقرار والتطبيع
ُ
يف الشرق األوسط بالرغم من االختالفات يف هنجنا .فقد برهن
على ذلك العمل املشرتك للبلدان الضامنة لعملية أستانا ،وحنن
منفتحون على كل من يريد املشاركة يف هذه اجلهود .بالعمل
معا ،ميكننا أن نفعل الكثري لتحسني احلالة يف الشرق األوسط.
كما دعا إليه رئيس روسيا فالدميري بوتني ،فإننا باحتادنا يف أوسع
جبهة ممكنة ،ميكننا أن حنقق إجنازات جوهرية يف جمال مكافحة
اإلرهاب .وبالعمل معا بوسعنا أن نضع حدا إلراقة الدماء يف
اليمن ،وحنقق االستقرار يف ليبيا ،ونساعد الالجئني السوريني
على العودة إىل ديارهم ،ونعاجل أزمة اهلجرة العاملية ،وندعم
التطبيع يف العراق ،وننهي حالة اجلمود يف األزمات األخرى.
إن بلدان املنطقة لديها ثروة ثقافية وإنسانية وإمكانيات طبيعية
متكنها من التنمية املستدامة بل حىت متكنها من حتقيق االزدهار.
غري أن هذه اإلمكانات لن تتحقق بالكامل إال عندما ينتهي
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول يف الشرق األوسط .وعلى
غرار األحكام األخرى املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة
والقانون الدويل ،جيب أن حيرتم مبدأ عدم التدخل .ونرى أساسا
متينا يف االحرتام الصارم لسعينا اجلماعي إىل حل األزمات ،أوال
وقبل كل شيء من خالل األمم املتحدة وجملس األمن ،ومها
الضامنان األساسيان للنظام القانوين الدويل الراهن.
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لن نقبل بالتحريفية التارخيية العدوانية اليت تستهدف خمتلف
االتفاقات الدولية ذات الصلة ،وهي اتفاقات مت التوصل إليها
على أساس قرارات جملس األمن واجلمعية العامة ،من بني أمور
أخرى .وهذه احملاوالت اخلطرية ال تبطل اجلهود السابقة املبذولة
حلل الصراعات فحسب ،بل أيضا تقوض سلطة املنظمة،
وبشكل عام تنخر يف صلب القانون الدويل .ينبغي أال نركز مجيع
جهودنا على السياسات االنفرادية التحريفية ،بل على تكثيف
سياسات الوساطة ،باالقرتان مع قيام األمم املتحدة بدور قيادي
من أجل بدء أو إحياء آليات احلوار لتسوية األزمات اليت تقع
يف صميم النزاع الفلسطيين اإلسرائيلي ،وهو نزاع من األساسي
حسمه لتحسني احلالة يف مجيع أحناء املنطقة.
لألسف ،ال تزال االجتاهات املزعزعة لالستقرار تسود
األراضي الفلسطينية احملتلة ،وأصبحت آفاق استئناف عملية
املفاوضات بعيدة املنال بصورة متزايدة .إن فجوة سوء الفهم
وانعدام الثقة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني آخذة يف االتساع.
وبدال من توجيه نداءات السالم واملبادرات السلمية ،نرى اآلن
أن ما يتصدر احلالة هو العنف ،والتدابري االنفرادية والتصرحيات
املؤججة للمشاعر واحملاوالت الرامية إىل إجياد وقائع جديدة
على األرض ،واإلضرار بإمكانية التوصل إىل تسوية .وما زال
التوتر حييط بقطاع غزة ،حيث مل يتحقق اهلدوء النسيب إال
يف اآلونة األخرية ،بفضل اجلهود اهلائلة .ونأمل أن يستدمي
ذلك اهلدوء ويطول أجله ،ألن ذلك من شأنه أن ميكن اجملتمع
الدويل من تعبئة اجلهود لتحسني احلالة اإلنسانية املزرية يف قطاع
غزة والرتكيز على النهوض بالعملية السياسية .وغين عن القول
إنه ينبغي تقدمي هذه املساعدة بالتنسيق الوثيق مع السلطات
الفلسطينية الشرعية بقيادة الرئيس عباس ،وينبغي إدماجها يف
مهمة استعادة الوحدة الفلسطينية.
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ذات الصلة ومبادرة السالم العربية ومبادئ مدريد ،مبا يف
ذلك مبدأ األرض مقابل السالم فيما يتعلق جبميع األراضي
احملتلة ،ومن بينها اجلوالن السوري احملتل .وال يزال مفهوم حل
الدولتني ،الذي يفرتض إقامة دولة فلسطينية يف املنطقة نتيجة
للمفاوضات ،تعيش جنبا إىل جنب يف سالم وأمن مع إسرائيل،
ميثل أداة حامسة يف التسوية .وأي سياسة هتدف إىل خلق حقائق
جديدة على أرض الواقع غري مقبولة ،وحنن نعترب أن توسيع
املستوطنات اإلسرائيلية وهدم املمتلكات الفلسطينية وطرد
العائالت الفلسطينية أمورا غري قانونية .وندين مجيع أشكال
العنف واخلطاب املؤجج للمشاعر .ونعتقد أن احلوار املباشر بني
الفلسطينيني واإلسرائيليني هو وحده الذي ميكن أن يتيح إمكانية
إجياد حلول جلميع قضايا الوضع النهائي .وينطبق ذلك على
القدس والالجئني واحلدود والقضايا األمنية اإلقليمية األساسية.
وال ميكننا ببساطة انتقاء هذه املشاكل احلساسة وإلغاء النظر
فيها قبل أن تناقشها األطراف.
وستواصل روسيا القيام بدور نشط يف الشرق األوسط
بصفتها عضوا دائما يف جملس األمن وعضوا يف جمموعة
الوسطاء الدوليني الرباعية املعنية بالشرق األوسط ،واليت تبقى
صيغة الوساطة الوحيدة اليت أقرهتا قرارات جملس األمن .وما زال
االقرتاح بعقد اجتماع قمة بني زعيمي فلسطني وإسرائيل يف
روسيا مطروحا على الطاولة .وسنواصل تقدمي املساعدة املالية
والسياسية إىل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الشرق األدىن (األونروا) .وتكتسي عمليات
األونروا أمهية بالغة ،إذ أن هلا تأثريا هاما يف حتقيق االستقرار
يف األرض الفلسطينية ويف بلدان الشرق األوسط .وجيب على
الوكالة أن تصمد وأن تؤدي وظائفها بشكل كامل.

ويؤيد االحتاد الروسي وضع جدول أعمال إجيايب وموحد
للمجتمع الدويل بأسره بشأن الشرق األوسط ،مبا يف ذلك
وقد ظل موقف روسيا متسقا .إن حتقيق تسوية عربية
فلسطني .واألمر الذي سيكون حامسا بالنسبة جلهودنا املشرتكة
 إسرائيلية شاملة ومستدامة وحل القضية الفلسطينية أمريف املنطقة هو هتيئه الظروف املفضية إىل تعزيز جو عام من الثقة.
ممكن على أساس معرتف به دوليا يشمل قرارات جملس األمن
ويكتسي هذا األمر أمهية أساسية بالنسبة للعالقات بني الدول
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العربية وإسرائيل وإيران .ونود أن نُ ِّ
ذكر اجلمعية العامة بأن جملس
األمن طلب يف قراره  )1987( 598إىل األمني العام أن يعمل
مع دول املنطقة لالتفاق على تدابري لتعزيز األمن واالستقرار يف
املنطقة .وهذا ليس باألمر السهل ،ولكن علينا أن نعمل على
ذلك .وروسيا على استعداد لبذل كل جهد ممكن ملساعدة مجيع
شركائنا اإلقليميني ،دون استثناء .وجيب أن يكون هدفنا النهائي
هو إنشاء هيكل أمين إقليمي شامل للجميع حقا ،من شأنه أن
يشمل مجيع الدول يف ذلك اجلزء من العامل .وال يزال مفهومنا
لتعزيز األمن يف منطقة اخلليج الفارسي من خالل ضمانات
دولية ذا أمهية ،وميكن أن يبدأ تنفيذه بعقد مؤمتر مبشاركة دول
املنطقة دون اإلقليمية .وعلى املدى الطويل ،ميكن توسيع نطاقه
ليشمل دوال أخرى يف الشرق األوسط.
ونود أن نشدد على وجوب أن تتبع مجيع القرارات اليت
تتخذها اجلمعية العامة بشأن هذه املسألة منطق حل هذه
املشاكل .وروسيا على استعداد للعمل مع مجيع األطراف املهتمة
باألمر بصورة حمايدة ومنفتحة بشأن مجيع هذه اجلوانب وغريها.
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :استمعنا إىل املتكلم األخري
يف مناقشة هذا البند.
وأود أن أبلغ األعضاء بأننا سنبت يف مشروعي القرارين
 A/73/L.29و  A/73/L.30بعد البت يف مشاريع القرارات
 A/73/L.31و  A/73/L.32و  A/73/L.33و  ،A/73/L.34املقدمة
يف إطار البند  39من جدول األعمال.
بذلك ،تكون اجلمعية قد اختتمت هذه املرحلة من نظرها
يف البند  ٣٨من جدول األعمال.
البند  39من جدول األعمال (تابع)
قضية فلسطين
مشاريع القرارات ( A/73/L.31و  A/73/L.32وА/73/L.33

و )А/73/L.34
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الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) قبل أن تبت اجلمعية يف
مشاريع القرارات هذه الواحد تلو اآلخر ،أود أن أُذكر األعضاء
بأنه ستتاح هلم الفرصة لتعليل تصويتهم على مشاريع القرارات
األربعة كافة قبل أو بعد البت فيها مجيعا.
نشرع اآلن يف النظر يف مشاريع القرارات
و  A/73/L.32و  A/73/L.33وA/73/L.34 .

A/73/L.31

وقبل أن أعطي الكلمة للمتكلمني تعليال للتصويت قبل
التصويت ،أود أن أُذكر الوفود بأن تعليالت التصويت ينبغي
أن تقتصر على  10دقائق ،وينبغي أن تديل هبا الوفود من
مقاعدها.
السيد كيكرت (النمسا) (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين أن
أتكلم بالنيابة عن االحتاد األورويب ودوله األعضاء، .يود االحتاد
األورويب أن يشكر الوفد الفلسطيين على النتيجة الناجحة
ملفاوضاتنا بشأن عدد من مشاريع القرارات اليت تبت اجلمعية
العامة فيها اآلن .ونتيجة هلذه املفاوضات ،يؤكد االحتاد األورويب
موقفه بالنسبة جملموعة القرارات.
ونود يف الوقت احلايل أن نسجل يف احملضر أنه فيما
يتعلق جبميع مشاريع القرارات اليت اعتمدت خالل الدورة
الثالثة والسبعني للجمعية العامة ،يعترب االحتاد األورويب والدول
األعضاء فيه أن عبارة “احلكومة الفلسطينية” ،حيثما وردت،
تشري إىل السلطة الفلسطينية .وفض ً
ال عن ذلك فإن استخدام
كلمة “فلسطني” يف أي من مشاريع القرارات تلك ال ميكن أن
يُفسر على أنه اعرتاف بدولة فلسطني ،كما أنه ال خيل باملواقف
الفردية لدولنا األعضاء بشأن هذه املسألة ومن مث ،ال خيل مبسألة
صحة االنضمام إىل االتفاقيات واملعاهدات املذكورة فيها .ونشري
أيضا إىل أن االحتاد األورويب برمته مل يقدم توصيفا قانونيا فيما
يتعلق بعبارة “التشرد القسري” املستخدمة يف عدد من مشاريع
القرارات املقدمة يف إطار البند  39من جدول األعمال.
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وتشري بعض القرارات املزمع اعتمادها اليوم إىل املواقع لتقريع إسرائيل .وال تزال بعض البلدان ترفض القبول بوجود دولة
املقدسة يف القدس .ويعرب االحتاد األورويب عن شعوره بالقلق إسرائيل يف الشرق األوسط .وقد مسعنا البعض منها تتكلم أمس
إزاء التطورات املثرية للقلق واالشتباكات العنيفة املتكررة اليت تقع (انظر  )A/73/PV. 42ويف وقت سابق من هذا اليوم.
عند جبل اهليكل/احلرم الشريف .ويُذكر االحتاد األورويب باألمهية
إننا نعيش يف عصر حتتدم فيه العديد من األزمات يف مجيع
اخلاصة للمواقع املقدسة ويدعو إىل احرتام الوضع الراهن القائم أحناء الشرق األوسط ويف أحناء العامل.
منذ عام  1967فيما يتعلق جببل اهليكل/احلرم الشريف ،مبا
من العار أن األمم املتحدة ،بدال من معاجلة هذه األزمات،
ينسجم مع التفامهات السابقة وحيرتم الدور اخلاص الذي يضطلع
تتخذ العديد من القرارات املتحيزة وتكرس موارد مثينة هليئات
به األردن يف هذا الصدد .ويُذكر االحتاد األورويب بأن موقفه
مسيسة هدفها الوحيد هو مهامجة إسرائيل والتنديد هبا.
بشأن مشاريع القرارات تلك ال يعين ضمنا تغيريا يف موقفه بشأن
وإحدى تلك اهليئات هي اللجنة املعنية مبمارسة الشعب
االصطالح املتعلق جببل اهليكل/احلرم الشريف .ويشدد االحتاد
األورويب على ضرورة أن تعرب الصياغات املستخدمة فيما يتعلق الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف ،وهي جلنة ال تقوم
باملواقع املقدسة يف القدس عن أمهية املواقع املقدسة وداللتها سوى برتديد خطاب سياسي انفرادي ضد دولة عضو يف األمم
التارخيية للديانات التوحيدية الثالث وأن حترتم احلساسيات املتحدة ،وتستخدم أموال مجيع الدول األعضاء للقيام بذلك.
الدينية والثقافية .وقد يؤثر االختيار املستقبلي للعبارات على ويف وقت سابق من هذا األسبوع ،دعت اللجنة متحدثا ضيفا
دعم االحتاد األورويب اجلماعي ملشاريع القرارات ،وفقا لنمط أشار إىل أن تضامن اجملتمع الدويل يتطلب تأييد حركة املقاطعة
وسحب االستثمارات وفرض اجلزاءات على إسرائيل .واختتم
التصويت القائم.
بيانه بالدعوة إىل إقامة فلسطني احلرة من النهر إىل البحر.
السيدة فورمان (إسرائيل) (تكلمت باإلنكليزية) :يشري
وبالنسبة ألولئك الذين ليسوا على دراية خبارطة املنطقة ،هناك
تعليل التصويت هذا إىل مجيع مشاريع القرارات املقدمة يف
معىن واحد فقط ملا اقرتحه  -دولة فلسطينية ،ليس جنبًا إىل
إطار البندين  38و  39من جدول األعمال .لقد اختذت
جنب مع إسرائيل ،ولكن بدالً من إسرائيل.
األمم املتحدة يف  29تشرين الثاين/نوفمرب  1947القرار 181
إن شعبة حقوق الفلسطينيني تدعم هذه اللجنة .وقد
(د ،)2-الذي دعا إىل إقامة دولتني مستقلتني ،عربية ويهودية
تعيشان جنبا إىل جنب .وقبلت دولة إسرائيل ذلك القرار ورفضه دعت الشعبة يف العام املاضي عدة منظمات ومتحدثني هلم
العامل العريب .وبعد يوم واحد فقط من إعالن إسرائيل استقالهلا ارتباطات واضحة وعلنية باإلرهاب للمشاركة يف أنشطة اللجنة.
يف  15أيار/مايو  ،1948غزا حتالف للجيوش العربية إسرائيل .وأود أن أكرر ذلك ،لقد وفرت هيئة تابعة لألمانة العامة ،ممولة
وقد كان هدفهم بسيطا :تدمري الدولة اليهودية املنشأة حديثا .من مسامهات مجيع الدول األعضاء ،منربا ملن يؤيدون اإلرهاب
وميجدوه علنا .وهذا ليس جمرد استخدام سيء لوقتنا ،ولكنه
وقد صادفت يوم أمس 29 ،تشرين الثاين/نوفمرب ،الذكرى
يتعارض مع قيمنا متا ًما ،وهذا أمر مزعج وخمز حقا.
السنوية احلادية والسبعني لذلك التصويت احلاسم لألمم املتحدة
هذا ليسكل شيء ،فشعبة حقوق الفلسطينيني هي املكتب
(انظر  .)A/PV.128وكان ينبغي أن يكون يوما لالحتفال،
ولكن عاما تلو اآلخر ،يصبح هذا اليوم التارخيي دورة سنوية الوحيد لألمانة العامة الذي يروج جلدول أعمال يستهدف مباشرة
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دولة عضوا بعينها ،ويتضمن  15وظيفة مدفوعة األجر للقيام
بذلك .عالوة على ذلك ،فإن متويل الشعبة يغطي جزءا كبريا
من تذاكر الطريان من الدرجة األوىل حبيث يتمكن املشاركون
يف فعالياهتا املعادية إلسرائيل من السفر إىل أي مكان يف العامل
حلضور أنشطتها .وال مثيل حقا هلذه الشعبة وهذا التمويل
يف األمم املتحدة ،ال سيما وأن إدارة الشؤون السياسية تبذل
قصارى جهودها من أجل القيام مبسؤولياهتا اليت ال تنتهي مبوارد
بشرية ومالية حمدودة.
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ذلك ،فإن مشروعي القرارين قد أغفال أي إشارة إىل االرتباط
اليهودي أو املسيحي جببل اهليكل ،أو كما نسميه بالعربية
“هرب هابايت” .وهذا اإلغفال متعمد .إنه يظهر مثاال آخر
على رفض الفلسطينيني االعرتاف بالصلة التارخيية املثبتة بني
اليهودية واملسيحية وجبل اهليكل والقدس ككل .وجيب على
اجملتمع الدويل أن يتوقف عن املشاركة يف مثل هذا اإلنكار
الصارخ للتاريخ .وجيب أال يسمح مبثل هذه احملاوالت الفاضحة
لنزع الشرعية عن إسرائيل.
أما بالنسبة ملشروع القرار املتعلق باجلوالن (،)A/73/L.30
فإن احلالة يف سورية سيئة .وخالل السنوات السبع املاضية ،كان
النظام السوري يقتل شعبه بشكل منهجي ،بل إنه استخدم
األسلحة الكيميائية ضده .ويف غضون ذلك ،ظلت إسرائيل
تعتين بآالف السوريني املصابني يف مستشفياهتا .لكن ورغم
احلقائق امليدانية ،فإن العبث يسود يف اجلمعية العامة.

أنتقل اآلن إىل الربنامج اإلعالمي اخلاص بشأن قضية
فلسطني ،بقيادة إدارة شؤون اإلعالم ،الذي ينظم حلقة دراسية
سنوية عن السالم يف الشرق األوسط .وال ينبغي تضليل أحد
بالعنوان ،حيث أنه ال عالقة للندوة بالسالم .بل لديها عالقة
مبشاعر معادية إلسرائيل وال تقوم بالكثري لتعزيز احلوار والتفاهم
بني اإلسرائيليني والفلسطينيني .وعقدت ندوة هذا العام بعنوان
“سبعون عاما على النكبة” .ومصطلح “النكبة” يعين الكارثة.
إن تأييد مشاريع القرارات الستة املعادية إلسرائيل اليت
وباعتماد ذلك املصطلح يف احللقة الدراسية ،يؤيد الربنامج ُعرضت اليوم لن ينهض بقضية السالم ولن يُلهمها .بل سوف
اإلعالمي اخلاص إلدارة شؤون اإلعالم رفض الفلسطينيني يلهم الكراهية فقط .وستصوت إسرائيل ُمعارضة هلا ،وأدعو
لشرعية إسرائيل .وامسحوا يل أن أكون واضحا ،فاإلشارة إىل اجلميع إىل القيام بالشيء ذاته.
إنشاء إسرائيل بالكارثة ليست بيانا تضامنيا مع الفلسطينيني،
السيد أوردمان (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
بل هو إنكار حلق إسرائيل يف الوجود.
باإلنكليزية) :يتناول بيان تعليل التصويت هذا مجيع مشاريع
وال سبيل إىل تربير حقيقة أن األمم املتحدة تنفق حوايل القرارات املقدمة يف إطار البندين  38و  39من جدول األعمال.
 6.5مليون دوالر من ميزانيتها على املنظمات واهليئات اليت
ال تزال الواليات املتحدة تعارض التقدمي السنوي لعدد
ال تفعل شيئاً سوى حماولة عزل إسرائيل .فهي ال تنحاز فقط
غري متناسب من مشاريع القرارات غري العادلة واملنحازة ضد
إىل جانب واحد ،بل إهنا خطرية وتعطي الكلمة للذين يعملون
إسرائيل .وكما حدث يف املاضي ،فإن هذا النهج االنفرادي
ضد التوصل إىل حل سلمي.
يدمر آفاق السالم بتقويض الثقة بني الطرفني وعدم إجياد نوع
واملشكلة ال تنتهي بتخصيص متويل األمم املتحدة .بل من البيئة الدولية اإلجيابية اليت تعترب حيوية لتحقيق السالم.
تستمر مبشاريع القرارات اليت سنصوت عليها اليوم ،حيث
ونشعر خبيبة األمل ألن الدول األعضاء ،وعلى الرغم
يناقش اثنان منها جبل اهليكل ،وهو مكان مقدس جلميع
من رسائل التأييد لإلصالح ،ال تزال ختص إسرائيل مبثل هذه
الديانات التوحيدية الثالث :اإلسالم واملسيحية واليهودية .ومع
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املشاريع .وكما أوضحت الواليات املتحدة مرارا وتكرارا ،فإن
تلك الدينامية غري مقبولة .ونرى مرة أخرى ،مسارعة مشاريع
القرارات إىل إدانة مجيع أشكال اإلجراءات اإلسرائيلية ،لكن
ال تتناول أي شيء تقريبا عن اهلجمات اإلرهابية الفلسطينية
ضد املدنيني األبرياء .ويصدق ذلك اآلن بشكل خاص ،عندما
شهدت اهلجمات الصاروخية يف  12تشرين الثاين/نوفمرب
إطالق املزيد من املقذوفات يف يوم واحد ،أكثر من أي يوم
مضى منذ عام  .2014وهلذا السبب ،للمرة األوىل ،نطرح
مشروع قرار قائم بذاته إلدانة حركة محاس ،ومجاعات متشددة
أخرى بسبب هجماهتا العشوائية على املدنيني ودورها األساسي
يف تدهور الوضع اإلنساين واالقتصادي يف غزة ،فض ً
ال عن
تصرفاهتا لتقييد حرية التعبري وإسكات املعارضة السياسية.
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القرارين يروجان لالفرتاضات املتعلقة بالقضايا اليت اتفق الطرفان
على حلها يف سياق مفاوضات الوضع النهائي وال يعمالن على
تقريبنا من اهلدف الذي نتشاطره مجيعا واملتمثل يف حتقيق سالم
شامل يف الشرق األوسط .وبدال من ذلك ،فإهنما يقوضان
جهودنا من خالل جتديد واليات الكيانات اليت تعمل على
إدامة االحنياز الواضح الذي يزيد التباعد بني الطرفني.

إن الفلسطينيني هم الطرف الوحيد يف منظومة األمم
املتحدة الذي لديه شعبة خاصة به داخل األمانة العامة.
والرسالة املوجهة هي أن الفلسطينيني ال حيتاجون أبداً إىل العودة
إىل طاولة املفاوضات .وميكنهم االعتماد على آليات معيبة
ومتحيزة مثل هذه لدفع جدول أعماهلم .إن الواليات املتحدة
ال تزال ملتزمة بثبات وباستمرار بتحقيق سالم شامل ودائم بني
وفيما يتعلق مبشاريع القرارات املطروحة للتصويت يف اإلسرائيليني والفلسطينيني.
 29و  30تشرين الثاين/نوفمرب ،ستصوت الواليات املتحدة
ولن يؤدي أي قرار يعتمد هنا اليوم ،إال إىل صرف االنتباه
مرة أخرى معارضة ملشاريع القرارات االنفرادية وتشجع الدول عن تلك العملية .وال تساعد القرارات األحادية اجلانب يف تقدم
األخرى على القيام بذلك أيضا .وتضر مشاريع القرارات هذه عملية السالم .وسيتم حتقيق السالم عندما ينتهي احنياز األمم
مبصداقية األمم املتحدة ،حيث أهنا تظهر حتيزا واضحا لصاحل املتحدة ضد إسرائيل .لقد عارضت الواليات املتحدة باستمرار
طرف واحد وتطرح أسئلة حقيقية تتعلق بنزاهة األمم املتحدة .كل جهد لنزع الشرعية عن إسرائيل أو تقويض أمنها يف األمم
ويؤدي هذا بدوره إىل تقويض الدور املهم الذي تضطلع به املتحدة ،وسنواصل القيام بذلك بنشاط .ونأمل أن ينضم إلينا
املنظمة يف دعم حل الصراع يف الشرق األوسط.
أعضاء آخرون من خالل التصويت معارضني ملشروعي القرارين.
ولدى الواليات املتحدة بوجه خاص شواغل كبرية فيما
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :استمعنا إىل املتكلم األخري
يتعلق مبشروعي القرارين  A/73/L.31و  ،A/73/L.34و “اللجنة تعليال للتصويت قبل التصويت.
املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف”
تبت اجلمعية اآلن يف مشاريع القرارات A/73/L.31
و “شعبة حقوق الفلسطينيني يف األمانة العامة” ،على التوايل.
و  A/73/L.32و  A/73/L.33و .A/73/L.34
حيث أنه ملشروعي القرارين آثار يف امليزانية ويستهلكان موارد
نتناول أوال مشروع القرار املعنون  A/73/L.31املعنون“اللجنة
حمدودة لألمم املتحدة ميكن استخدامها بشكل أفضل يف
جماالت أخرى .وقد بلغت تكاليف اللجنة املعنية مبمارسة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف”.
احلقوق غري القابلة للتصرف للشعب الفلسطيين وشعبة احلقوق
أعطي الكلمة اآلن ملمثل األمانة العامة.
الفلسطينية العام املاضي ،حوايل  3ماليني دوالر .إن مشروعي
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السيد ناكانو (إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات)
(تكلم باإلنكليزية) :أود أن أعلن أنه منذ تقدمي مشروع القرار،
باإلضافة إىل الوفود املدرجة أمساؤها يف الوثيقة ،انضمت البلدان
التالية إىل قائمة مقدمي مشروع القرار  ،A/73/L.31وهي:
إكوادور ٬وإندونيسيا ٬وبروين دار السالم ٬وبنغالديش ٬واجلزائر ٬املعارضون:
وجزر القمر ٬والسودان ٬وفييت نام ٬وقطر ٬ولبنان ٬وماليزيا٬
أسرتاليا ،كندا ،غواتيماال ،هندوراس ،هنغاريا ،إسرائيل،
واململكة العربية السعودية.
جزر مارشال ،واليات ميكرونيزيا املوحدة ،ناورو ،مجهورية
مولدوفا ،جزر سليمان ،الواليات املتحدة األمريكية.
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :طلب إجراء تصويت
مسجل.
املمتنعون:

 ليشيت ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان،أوغندا ،اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية تنزانيا املتحدة،
أوروغواي ،أوزبكستان ،مجهورية فنزويال البوليفارية ،فييت
نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي.

أجري تصويت مسجل.

املؤيدون:

ألبانيا ،أندورا ،أرمينيا ،النمسا ،بيالروس ،بلجيكا ،البوسنة
واهلرسك ،بلغاريا ،الكامريون ،مجهورية أفريقيا الوسطى،
كولومبيا ،كرواتيا ،اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،إستونيا،
فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان،
أيرلندا ،إيطاليا ،اليابان ،كرييباس ،التفيا ،ليختنشتاين،
ليتوانيا ،لكسمربغ ،املكسيك ،موناكو ،اجلبل األسود،
هولندا ،نيوزيلندا ،النرويج ،باالو ،بنما ،بابوا غينيا
اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية
كوريا ،رومانيا ،االحتاد الروسي ،رواندا ،ساموا ،سان
مارينو ،صربيا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب السودان،
إسبانيا ،السويد ،سويسرا ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
سابقا ،توغو ،تونغا ،أوكرانيا ،اململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية ،فانواتو.

أفغانستان ،اجلزائر ،أنتيغوا وبربودا ،األرجنتني ،أذربيجان،
جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بنن ،بوتان ،دولة بوليفيا
املتعددة القوميات ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم،
بوركينا فاسو ،كابو فريدي ،كمبوديا ،تشاد ،شيلي،
الصني ،جزر القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار،
كوبا ،قربص ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،جيبويت،
اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور،
إريرتيا ،إثيوبيا ،غامبيا ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا،
آيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية إيران اإلسالمية،
العراق ،جامايكا ،األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت،
قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،لبنان،
اعتمد مشروع القرار بأغلبية ١٠٠صوت مقابل  ١٢صوتا،
ليبيا ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا،
موريشيوس ،املغرب ،موزامبيق ،ناميبيا ،نيبال ،نيكاراغوا ،مع امتناع  ٦٢عضوا عن التصويت (القرار .)١٨/٧٣
النيجر ،نيجرييا ،عمان ،باكستان ،الفلبني ،قطر ،سانت
[بعد ذلك ،أبلغ وفد أنغوال األمانة العامة أنه كان ينوي
لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،اململكة العربية
التصويت مؤيدا ملشروع القرار].
السعودية ،السنغال ،سيشيل ،سرياليون ،سنغافورة،
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :تبت اجلمعية اآلن يف
الصومال ،جنوب أفريقيا ،سري النكا ،السودان ،سورينام،
اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،تيمور مشروع القرار  ،A/73/L.32املعنون “تسوية قضية فلسطني
بالوسائل السلمية”.
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أعطي الكلمة اآلن ملمثل األمانة العامة.
السيد ناكانو (إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات)
(تكلم باإلنكليزية) :أود أن أعلن أنه منذ تقدمي مشروع القرار،
باإلضافة إىل الوفود املدرجة أمساؤها يف الوثيقة ،انضمت
البلدان التالية إىل قائمة مقدمي مشروع القرار ،A/73/L.32
وهي :إكوادور ٬وإندونيسيا ٬وبروين دار السالم ٬وبنغالديش٬
وبيالروس ٬واجلزائر ٬وجزر القمر ٬والسودان ٬وفييت نام ٬وقطر٬
ولبنان ٬وماليزيا ٬واململكة العربية السعودية ٬ونيكاراغوا.
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :طلب إجراء تصويت
مسجل.

أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنتيغوا وبربودا،
األرجنتني ،أرمينيا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر البهاما،
البحرين ،بنغالديش ،بيالروس ،بلجيكا ،بنن ،بوتان،
دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،البوسنة واهلرسك،
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا
فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا ،مجهورية أفريقيا
الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر القمر،
الكونغو ،كوستاريكا ،كرواتيا ،كوبا ،قربص ،اجلمهورية
التشيكية ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،الدامنرك،
جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،مصر،
السلفادور ،إريرتيا ،إستونيا ،إثيوبيا ،فنلندا ،فرنسا ،غامبيا،
جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،غينيا ،غينيا  -بيساو،
غيانا ،هنغاريا ،آيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية إيران
اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان،
األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان،
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليبيا،
ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مالوي ،ماليزيا،
ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك،
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موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق،
ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر،
نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان ،بنما ،باراغواي ،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 ،سيشيل ،سرياليون،
سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،الصومال ،جنوب أفريقيا،
جنوب السودان ،إسبانيا ،سري النكا ،السودان،
سورينام ،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 تنزانيا املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،مجهورية
فنزويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي.

املعارضون:
أسرتاليا ،كندا ،إسرائيل ،كرييباس ،جزر مارشال ،واليات
ميكرونيزيا املوحدة ،ناورو ،الواليات املتحدة األمريكية.

املمتنعون:
الكامريون ،كوت ديفوار ،فيجي ،غواتيماال ،هندوراس،
باالو ،بابوا غينيا اجلديدة ،رواندا ،جزر سليمان ،توغو،
تونغا ،فانواتو.
اعتمد مشروع القرار بأغلبية  ١٥٦صوتا مقابل  ٨أصوات،
مع امتناع  ١٢عضوا عن التصويت (القرار .)١٩/٧٣

[بعد ذلك ،أبلغ وفد أنغوال األمانة العامة أنه كان ينوي
التصويت مؤيدا ملشروع القرار].
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :ننتقل بعد هذا إىل مشروع
القرار  ،A/73/L.33املعنون “الربنامج اإلعالمي اخلاص الذي
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تضطلع به إدارة شؤون اإلعالم يف األمانة العامة بشأن قضية
فلسطني”.
أعطي الكلمة اآلن ملمثل األمانة العامة.
السيد ناكانو (إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات)
(تكلم باإلنكليزية) :أود أن أعلن أنه منذ تقدمي مشروع القرار،
باإلضافة إىل الوفود املدرجة أمساؤها يف الوثيقة ،انضمت البلدان
التالية إىل قائمة مقدمي مشروع القرار  ،A/73/L.33وهي:
إكوادور ٬وإندونيسيا ٬وبروين دار السالم ٬وبنغالديش ٬واجلزائر٬
وجزر القمر ٬والسودان ٬وقطر ٬ولبنان ٬وماليزيا ٬واململكة العربية
السعودية.
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :طلب إجراء تصويت
مسجل.

أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
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الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
لكسمربغ ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة،
موريتانيا ،موريشيوس ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود،
املغرب ،موزامبيق ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا،
نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان،
بنما ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر،
مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد
الروسي ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين،
سان مارينو ،اململكة العربية السعودية ،السنغال ،صربيا،
سيشيل ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
الصومال ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،سري النكا ،السودان،
سورينام ،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 تنزانيا املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،مجهورية
فنزويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي.

أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنتيغوا وبربودا،
األرجنتني ،أرمينيا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر البهاما،
البحرين ،بنغالديش ،بيالروس ،بلجيكا ،بنن ،بوتان ،دولة املعارضون:
بوليفيا املتعددة القوميات ،البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا،
أسرتاليا ،كندا ،غواتيماال ،إسرائيل ،جزر مارشال ،واليات
الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو ،كابو
ميكرونيزيا املوحدة ،ناورو ،الواليات املتحدة األمريكية.
فريدي ،كمبوديا ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر
املمتنعون:
القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا،
الكامريون ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،فيجي ،هندوراس،
كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية كوريا الشعبية
املكسيك ،باالو ،بابوا غينيا اجلديدة ،رواندا ،ساموا،
الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية،
جزر سليمان ،جنوب السودان ،توغو ،تونغا ،فانواتو.
إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريرتيا ،إستونيا ،إثيوبيا،
فنلندا ،فرنسا ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا ،اليونان،
اعتمد مشروع القرار بأغلبية  ١٥٢صوتا مقابل  ٨أصوات،
غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هنغاريا ،آيسلندا ،اهلند ،مع امتناع  ١٤عضوا عن التصويت (القرار .)٢٠/٧٣
إندونيسيا ،مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا،
[بعد ذلك ،أبلغ وفد أنغوال األمانة العامة أنه كان ينوي
إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا،
التصويت مؤيدا ملشروع القرار].
كرييباس ،الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية
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الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :تبت اجلمعية اآلن يف
مشروع القرار  ،A/73/L.34املعنون “شعبة حقوق الفلسطينيني
يف األمانة العامة”.
أعطي الكلمة اآلن ملمثل األمانة العامة.

30/11/2018

فنسنت وجزر غرينادين ،اململكة العربية السعودية،
السنغال ،سيشيل ،سرياليون ،سنغافورة ،الصومال ،جنوب
أفريقيا ،سري النكا ،السودان ،سورينام ،اجلمهورية العربية
السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،ترينيداد وتوباغو ،تونس،
تركيا ،تركمانستان ،أوغندا ،اإلمارات العربية املتحدة،
مجهورية تنزانيا املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،مجهورية
فنزويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي

السيد ناكانو (إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات)
(تكلم باإلنكليزية) :أود أن أعلن أنه منذ تقدمي مشروع القرار،
وباإلضافة إىل البلدان املدرجة يف الوثيقة  ،A/73/L.34انضمت املعارضون:
البلدان التالية أيضا إىل مقدمي مشروع القرار :إكوادور٬
أسرتاليا ،كندا ،غواتيماال ،هندوراس ،هنغاريا ،إسرائيل،
إندونيسيا ٬بروين دار السالم ٬بنغالديش ٬اجلزائر ٬جزر القمر٬
كرييباس ،جزر مارشال ،واليات ميكرونيزيا املوحدة،
السودان ٬فييت نام ٬قطر ٬لبنان ٬ماليزيا ٬اململكة العربية
ناورو ،مجهورية مولدوفا ،جزر سليمان ،الواليات املتحدة
السعودية ٬موريتانيا.
األمريكية
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :طلب إجراء تصويت
املمتنعون:
مسجل.
ألبانيا ،أندورا ،األرجنتني ،أرمينيا ،النمسا ،بيالروس،
أجري تصويت مسجل.
بلجيكا ،البوسنة واهلرسك ،الربازيل ،بلغاريا ،الكامريون،
املؤيدون:
مجهورية أفريقيا الوسطى ،كولومبيا ،كرواتيا ،اجلمهورية
التشيكية ،الدامنرك ،إستونيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا،
أفغانستان ،اجلزائر ،أنتيغوا وبربودا ،أذربيجان ،جزر
جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،آيسلندا ،أيرلندا ،إيطاليا،
البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بنن ،بوتان ،دولة بوليفيا
اليابان ،التفيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ،
املتعددة القوميات ،بوتسوانا ،بروين دار السالم ،بوركينا
املكسيك ،موناكو ،اجلبل األسود ،هولندا ،نيوزيلندا،
فاسو ،كابو فريدي ،كمبوديا ،تشاد ،شيلي ،الصني ،جزر
النرويج ،باالو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو،
القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كوبا ،قربص،
بولندا ،الربتغال ،مجهورية كوريا ،رومانيا ،االحتاد الروسي،
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،جيبويت ،اجلمهورية
رواندا ،ساموا ،سان مارينو ،صربيا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريرتيا ،إثيوبيا،
جنوب السودان ،إسبانيا ،السويد ،سويسرا ،مجهورية
غامبيا ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،اهلند ،إندونيسيا،
مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،توغو ،تونغا ،أوكرانيا،
مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق ،جامايكا ،األردن،
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية
فانواتو
الو الدميقراطية الشعبية ،لبنان ،ليبيا ،مالوي ،ماليزيا،
ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس ،املغرب،
اعتُمد مشروع القرار  A/73/L.34بأغلبية  96صوتا مقابل
موزامبيق ،ناميبيا ،نيبال ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،13 ،مع امتناع  64عضوا عن التصويت (القرار .)21/73
عمان ،باكستان ،الفلبني ،قطر ،سانت لوسيا ،سانت
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[بعد ذلك ،أبلغ وفد أنغوال األمانة العامة أنه كان ينوي
التصويت مؤيدا].
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :قبل أن أعطي الكلمة
للمتكلمني تعليال للتصويت بعد التصويت ،أود أن أذكر الوفود
بأن تعليل التصويت حتدد مدته بـ  10دقائق وينبغي أن تديل به
الوفود من مقاعدها.
السيدة تانغ (سنغافورة) (تكلمت باإلنكليزية) :أتكلم
تعليال للتصويت بعد اختاذ القرارات  18/73و 19/73
و  20/73و .21/73
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أعطي الكلمة اآلن ملمثل األمانة العامة.
السيد ناكانو (إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات)
(تكلم باإلنكليزية) :أود أن أعلن أنه ،منذ تقدمي مشروع القرار،
وباإلضافة إىل البلدان املدرجة يف الوثيقة  ،A/73/L.29انضمت
البلدان التالية أيضا إىل مقدمي مشروع القرار :إندونيسيا ٬بروين
دار السالم ٬بنغالديش ٬بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)٬
اجلزائر ٬جزر القمر ٬فييت نام ٬قطر ٬كوبا ٬لبنان ٬ماليزيا٬
ملديف ٬اململكة العربية السعودية.

الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :طلب إجراء تصويت
صوتت سنغافورة مؤيدة للقرار  ،73/20املعنون “اللجنة مسجل.
املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف”،
أجري تصويت مسجل.
على أساس فهم أن اإلشارة يف الفقرة  2إىل حتقيق حل الدولتني
املؤيدون:
على أساس حدود ما قبل عام  1967ينبغي تفسريها بنفس
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنتيغوا وبربودا،
الطريقة املوضحة يف الفقرة  1من القرار  ،19/73املعنون “تسوية
األرجنتني ،أرمينيا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر البهاما،
قضية فلسطني بالوسائل السلمية” ،أي حل الدولتني ،إسرائيل
البحرين ،بنغالديش ،بيالروس ،بلجيكا ،بنن ،بوتان،
وفلسطني ،اللتني تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم وأمن داخل
دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،البوسنة واهلرسك،
حدود معرتف هبا ،على أساس حدود ما قبل عام .1967
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوروندي،
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :بذلك تكون اجلمعية العامة
كابو فريدي ،كمبوديا ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا،
قد اختتمت املرحلة احلالية من نظرها يف البند  39من جدول
جزر القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار،
كرواتيا ،كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية
األعمال.
كوريا الشعبية الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،إكوادور،
البند  38من جدول األعمال (تابع)
مصر ،السلفادور ،إريرتيا ،إستونيا ،إثيوبيا ،فنلندا ،فرنسا،
الحالة في الشرق األوسط
غامبيا ،جورجيا ،أملانيا ،اليونان ،غينيا ،غينيا  -بيساو،
غيانا ،هنغاريا ،آيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية إيران
مشروعا القرارين ( A/73/L.29و)A/73/L.30
اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان،
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :نشرع اآلن يف البت يف
األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان،
مشروعي القرارين  A/73/L.29و.A/73/L.30
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليبيا،
تبت اجلمعية أوال يف مشروع القرار  ،A/73/L.29املعنون
ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مالوي ،ماليزيا،
“القدس”.
ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك،
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موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق،
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :تبت اجلمعية اآلن يف
ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر ،مشروع القرار  ،A/73/L.30املعنون “اجلوالن السوري”.
النرويج ،عمان ،باكستان ،باراغواي ،بريو ،الفلبني،
أعطي الكلمة اآلن ملمثل األمانة العامة.
بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا،
السيد ناكانو (إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات)
رومانيا ،االحتاد الروسي ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت
وجزر غرينادين ،سان مارينو ،اململكة العربية السعودية( ،تكلم باإلنكليزية) :أود أن أعلن أنه ،منذ تقدمي مشروع القرار،
السنغال ،صربيا ،سيشيل ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،وباإلضافة إىل البلدان املدرجة يف الوثيقة  ،A/73/L.30انضمت
الصومال ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،سري النكا ،السودان ،البلدان التالية أيضا إىل مقدمي مشروع القرار :بروين دار السالم٬
سورينام ،السويد ،سويسرا ،اجلمهورية العربية السورية ،جزر القمر ٬السنغال ٬السودان ٬قطر ٬ماليزيا.
طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية)ُ :طلب إجراء تصويت
سابقا ،تيمور  -ليشيت ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا،
مسجل.
تركمانستان ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة،
أجري تصويت مسجل.
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
مجهورية تنزانيا املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،مجهورية املؤيدون:
فنزويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
أفغانستان ،اجلزائر ،أنتيغوا وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا،
املعارضون:
أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بيالروس،
بنن ،بوتان ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،بوتسوانا،
أسرتاليا ،كندا ،غواتيماال ،إسرائيل ،كرييباس ،جزر
الربازيل ،بروين دار السالم ،بوركينا فاسو ،كابو فريدي،
مارشال ،واليات ميكرونيزيا املوحدة ،ناورو ،باالو ،جزر
كمبوديا ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر القمر،
سليمان ،الواليات املتحدة األمريكية
الكونغو ،كوستاريكا ،كوبا ،مجهورية كوريا الشعبية
املمتنعون:
الدميقراطية ،جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور،
الكامريون ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،اجلمهورية
مصر ،السلفادور ،إريرتيا ،إثيوبيا ،غامبيا ،غينيا ،غيانا،
الدومينيكية ،فيجي ،هندوراس ،نيجرييا ،بنما ،بابوا غينيا
اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق،
اجلديدة ،رواندا ،ساموا ،جنوب السودان ،توغو ،توفالو،
جامايكا ،األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت،
فانواتو
قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،لبنان ،ليبيا،
مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،موريتانيا ،موريشيوس،
اعتُمد مشروع القرار  A/73/L.29بأغلبية  148صوتا مقابل
منغوليا ،املغرب ،موزامبيق ،ناميبيا ،نيبال ،نيكاراغوا،
 ،11مع امتناع  14عضوا عن التصويت (القرار .)22/73
النيجر ،عمان ،باكستان ،بريو ،الفلبني ،قطر ،االحتاد
[بعد ذلك ،أبلغ وفد أنغوال األمانة العامة أنه كان ينوي
الروسي ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين،
التصويت مؤيدا].
اململكة العربية السعودية ،السنغال ،سيشيل ،سنغافورة،
الصومال ،جنوب أفريقيا ،سري النكا ،السودان،
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سورينام ،اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان،
تايلند ،تيمور  -ليشيت ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا،
تركمانستان ،أوغندا ،اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية
تنزانيا املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،مجهورية فنزويال
البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
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الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :قبل أن أعطي الكلمة
لتعليل التصويت بعد التصويت ،أود أن أذكر الوفود بأن
تعليالت التصويت تقتصر على  ١٠دقائق وينبغي أن تديل هبا
الوفود من مقاعدها.

السيد دوك إسترادا ميير (الربازيل) (تكلم باإلسبانية):
املعارضون:
يشرفين أن آخذ الكلمة بالنيابة عن وفدي الربازيل واألرجنتني
أسرتاليا ،كندا ،إسرائيل ،كرييباس ،جزر مارشال ،واليات لتعليل تصويتنا.
ميكرونيزيا املوحدة ،ناورو ،باالو ،اململكة املتحدة لربيطانيا
وكما فعلنا يف السنوات السابقة فيما يتعلق بالقرار ٢٣/٧٣
العظمى وأيرلندا الشمالية ،الواليات املتحدة األمريكية
بشأن اجلوالن السوري ،الذي اختذته اجلمعية العامة للتو ،صوت

املمتنعون:
الربازيل واألرجنتني مؤيدتني ملشروع القرار ألننا نرى أن طابعه
ألبانيا ،أندورا ،النمسا ،بلجيكا ،البوسنة واهلرسك ،احليوي يرتبط بعدم مشروعية االستيالء على األراضي بالقوة.
بلغاريا ،الكامريون ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،كوت وحتظر املادة  ٢من الفقرة  ٤من ميثاق األمم املتحدة التهديد
ديفوار ،كرواتيا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،باستعمال القوة أو استعماهلا ضد السالمة اإلقليمية ألية دولة.
إستونيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا،
كما أود أن أوضح موقف وفدينا فيما يتعلق بالفقرة ٦
اليونان ،غواتيماال ،غينيا  -بيساو ،هندوراس ،هنغاريا ،من القرار .وال خيل تصويتنا مبضمون تلك الفقرة ،وال سيما
آيسلندا ،أيرلندا ،إيطاليا ،اليابان ،التفيا ،ليختنشتاين ،اإلشارة إىل  ٤حزيران/يونيه  .١٩٦٧وترى الربازيل واألرجنتني
ليتوانيا ،لكسمربغ ،مالطة ،املكسيك ،موناكو ،اجلبل
أن من املهم إحراز تقدم يف البحث عن حل للجانب السوري
األسود ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيجرييا ،النرويج ،بنما ،بابوا
 اإلسرائيلي من النزاع يف الشرق األوسط هبدف إهناء احتاللغينيا اجلديدة ،باراغواي ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية كوريا،
مرتفعات اجلوالن .وبالتايل ،أود أن أؤكد باسم حكوميت الربازيل
مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،رواندا ،ساموا ،سان مارينو،
واألرجنتني مرة أخرى أمهية استئناف املفاوضات ألجل التوصل
صربيا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر سليمان ،جنوب
السودان ،إسبانيا ،السويد ،سويسرا ،مجهورية مقدونيا إىل حل هنائي للحالة يف اجلوالن السوري ،عمال بقراري جملس
اليوغوسالفية سابقا ،توغو ،تونغا ،توفالو ،أوكرانيا ،فانواتو األمن  )١٩٦٧( ٢٤٢و  )١٩٧٣( ٣٣٨ومبدأ األرض مقابل
السالم.
اعتُمد مشروع القرار  A/71/L.73بأغلبية  99صوتا مقابل
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن للمراقب
 10أصوات ،مع امتناع  66عضوا عن التصويت (القرار
عن دولة فلسطني.
.)292/71
السيد منصور (فلسطني) :أود أن أعرب باسم وفد
[بعد ذلك ،أبلغ وفد أنغوال األمانة العامة أنه كان ينوي
دولة فلسطني عن امتناننا وشكرنا جلميع البلدان اليت صوتت
التصويت مؤيدا ملشروع القرار].
مؤيدة للقرارات اخلمسة املتعلقة بقضية فلسطني ،وأيضا للقرار
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 23/73املتعلق باجلوالن السوري .ونرى أن هذا الدعم الكبري
مثلما حدث يف تصويت العام املاضي مؤشرا على الدعم القوي
من قبل اجملتمع الدويل لتوافق عاملي يف اآلراء على كيفية حل
النزاع اإلسرائيلي  -الفلسطيين وقضية فلسطني .ونتوجه بعميق
الشكر إىل اجلمعية على عزمها وثباهتا وصمودها يف ضمان أن
يظل توافق اآلراء العاملي الذي عملنا مجيعا أجله لفرتة طويلة
من الزمن مبثابة حجر الزاوية إلجياد حل عادل ودائم هلذا
النزاع .وسيعطينا ذلك قوة على الصمود يف وطننا والسعي إىل
التوصل إىل حل سلمي وعادل هلذا النزاع على أساس القانون
الدويل ومجيع قرارات األمم املتحدة ذات الصلة .ونشكر الدول
األعضاء على ذلك.
وملن يدعون إىل اختاذ قرار منفصل ،الذي سينظر فيه كما
فهمت بعد ظهر يوم اخلميس القادم ،أود أن أسأل عن السبب
وراء تقدمي مشروع القرار هذا  -بعد  ١٦قرارا اختذت من
قبل اللجان واجلمعية العامة؟ فهل ينوي هؤالء حقا فتح أبواب
السالم أم أن نواياهم تعطيلية وغري مسؤولة وتسعى إلهلائنا عن
املضي قدما صوب التوصل إىل حل هلذا النزاع على أساس
ما اتفقنا عليه على مر السنني :أي توافق عاملي يف اآلراء على
أساس حل الدولتني على وحدود عام  ١٩٦٧وأن تكون القدس
الشرقية عاصمة لدولتنا؟ وسيتطلب ذلك ،بطبيعة احلال ،إهناء
االحتالل اإلسرائيلي الذي استمر قرابة  ٥١عاما.
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وبطبيعة احلال ،فقد دحضنا حجة مقدمي مشروع القرار
هذا ،وعملنا على تعميم حجتنا الداحضة حلجتهم تلك على
نطاق اجلمعية بأسرها .وبالتايل ،فلست حباجة إىل اخلوض يف
ذلك .بيد أنين أناشد اجلمعية ألن تطلع على مذكرتنا ومرفقها
بشأن مشروع القرار املنفصل هذا.
ولذلك فإنين أناشد مجيع األعضاء ،حني يطرح مشروع
القرار للتصويت يوم اخلميس القادم ،التصويت معارضني له
والدفاع عن توافق اآلراء العاملي الذي اتفقنا عليه ،على النحو
املبني يف جمموعة القرارات ،وال سيما القرارات السياسية الـ ١٣
منها اليت تفاوضنا على صياغتها اللغوية مع مجيع األعضاء.
وحنن ممتنون ألن الدول صوتت مؤيدة جملموعة القرارات.
إن مشروع القرار القائم بذاته حياول أن يقول لنا مجيعاً
إن توافق اآلراء العاملي بشأن كيفية حل هذه املسألة مل يعد
موجوداً وغري مقبول ،وأن ما هو مقبول وحسب هو مشروع
القرار الذي يدفعون باجتاه اعتماده ،والذي حيدد أمساء ويوجه
إدانات وال يُبدي أي ج ّدية أو صدق نوايا بشأن فتح األبواب
من أجل السالم .لذا فإنين أناشد األعضاء وأطلب منهم
التصويت معارضني ملشروع القرار هذا عندما يُطرح للتصويت،
ألن التصويت ضده يعين أن اجلمعية ال تزال تؤيد توافق اآلراء
العاملي بشأن كيفية حل هذه احلالة .وآمل أن يكون مبقدور وفد
بلدي ،يوم اخلميس القادم ،أن يشكر اجلمعية العامة بنفس
الطريقة اليت أشكرها هبا اآلن للحفاظ على توافق اآلراء العاملي
بشأن حل قضية فلسطني.

ونعتقد أن دعاة هذه املبادرة ال يفعلون ذلك عن رغبة
حقيقية يف فتح أبواب السالم .فهم يف هناية املطاف من شنوا
علينا هجمات واسعة النطاق بدءا بانتهاك قرارات جملس األمن
وأود أن أشكركم ،سيديت الرئيسة ،ومكتبكم على العمل
واالعرتاف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارهتم من تل معنا لتكون هناك فرتة زمنية متساوية ومعقولة جلميع األطراف
أبيب إىل القدس ،وشن آخر اهلجمات علينا ال لشيء ارتكبناه لكي تتمكن من التعامل مع ما جيب أن نتعامل معه بعد ظهر
من جانبنا .فنحن نأيت إىل اجلمعية العامة جملرد السعي إىل إجياد يوم اخلميس القادم.
حلول قانونية وسياسية ودبلوماسية للنزاع ،ولكنهم يعاقبوننا على
يعب وفد
ية):
ر
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السيد
ّ
ذلك .وآخر حلقات هذه العقوبات تقدمي مشروع قرار منفصل.
بلدي عن عميق التقدير وصادق العرفان الختاذ اجلمعية العامة
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جمدداً ،ودون انقطاع منذ العام  ،١٩٨١القرار املعنون “اجلوالن
السوري” (القرار  ،)٢٣/٧٣ومشاريع القرارات األخرى املدرجة
يف إطار بندي القضية الفلسطينية واحلالة يف الشرق األوسط.
وأكرر شكر بلدي جلميع الدول اليت شاركت يف تقدمي
مشروع القرار املعنون “اجلوالن السوري” وتلك اليت صوتت
تأييداً له .إن استمرار غالبية الدول األعضاء يف األمم املتحدة
يعب عن تشبّثها بأهداف ومقاصد
يف دعم هذه القرارات إمنا ّ
ميثاق األمم املتحدة ،وعن رفضها لالحتالل األجنيب ودعمها
حلقّنا يف استعادة كل شرب من أراضينا احملتلة من قبل إسرائيل
منذ عام .١٩٦٧
الرئيسة (تكلم باإلسبانية) :بذلك تكون اجلمعية قد
اختتمت هذه املرحلة من نظرها يف البند  ٣٨من جدول
األعمال.

رفعت اجللسة الساعة .12/55
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