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استؤنفت اجللسة الساعة 15/10.
الرئياة )تكلمت باإلسبانية(: وفقًا للمادة 37 من النظام 
الداخلي املؤقت للمجلس، أدعو ممثل كوستاريكا إىل املشاركة 

يف هذه اجللسة.

على  بياناهتم  يقصروا  بأن  املتكلمني  أذّكر مجيع  أن  وأوّد 
عمله  أداء  من  اجمللس  لتمكني  دقائق  أربع  على  يزيد  ما ال 
تتكرم  بيانات طويلة أن  لديها  اليت  الوفود  بسرعة. ويرجى من 
بتعميم النصوص املكتوبة واإلدالء بنسخة خمتصرة عند التكلم 

يف القاعة.

أعطي الكلمة اآلن ملمثل اجلمهورية العربية السورية.

أخاطبكم  السورية(:  العربية  )اجلمهورية  الجعفري  الايد 
اجلوالن  حبكم كون  البند،  هذا  يف  أساسيًا  طرفًا  بصفيت  اليوم 
العريب السوري حتت االحتالل اإلسرائيلي. وبالتايل، امسحي يل، 

سيديت الرئيسة، أن أديل ببياين كاماًل. 

إسرائيل  احتالل  على  عقود  سبعة  من  أكثر  مضى  لقد 
لألراضي الفلسطينية وعلى حمنة أكثر من مخسة ماليني الجئ 
فلسطيين مت طردهم من وطنهم واالستيالء على أرضهم وبيوهتم 
وأرزاقهم. أكثر من سبعة عقود على حماوالت مستميتة قامت 
هبا دول، وبعضها أعضاء يف جملس األمن، إلضفاء الشرعية على 
هذا االحتالل اإلسرائيلي البغيض، الذي توّسع يف 5 حزيران/

يونيه 1٩٦7 باحتالل اجلوالن السوري.

مبادرات  بإطالق  مؤخراً  تتوجيها  مت  احملاوالت  وهذه 
وصفقات استفزازية دونكيشوتية. 

والسؤال هنا هو: كم من العقود جيب أن متر على االحتالل 
اإلسرائيلي لألراضي العربية كي يقر البعض أخريا بضرورة حترك 
جملس األمن بشكل جدي إلهنائه؟ وكم من الضحايا األبرياء 
جيب أن يسقطوا حىت يقتنع البعض بأن االحتالل اإلسرائيلي 

لألراضي العربية هو السبب الرئيسي لعدم االستقرار يف منطقتنا؟ 
وكم.. وكم.. وكم؟ العديد من األسئلة.

تؤكد حكومة بالدي على موقفها الثابت واملبدئي الداعم 
الفلسطيين يف تقرير مصريه وإقامة دولته املستقلة  حلق الشعب 
حق  ضمان  مع  القدس،  وعاصمتها  الوطين  ترابه  على كامل 
الالجئني يف العودة إىل ديارهم وفقا للقرار 1٩4 )د-3( لعام 
1٩84. إن أي إجراءات تتناقض مع هذه احلقوق أو تنتقص 
يف  واألمن  السلم  وهتدد  ومرفوضة  باطلة  إجراءات  هي  منها 
املنطقة والعامل، وخاصة القانون العنصري الذي أصدرته إسرائيل 
حتت مسمى قانون الدولة القومية، وقرار اإلدارة األمريكية نقل 
السفارة األمريكية إىل مدينة القدس، وقطع التمويل عن األونروا. 
هذه كلها إجراءات باطلة تنتهك قرارات هذا اجمللس وقرارات 

اجلمعية العامة ذات الصلة.
اجلوالن  أرضنا يف  من  غاليا  إسرائيل حتتل جزءا  زالت  ما 
السوري. وما زال أهلنا هناك يعانون من احتالهلا ومن ممارساهتا 
القمعية والعدوانية. تلك املمارسات اليت وصلت، كما تعرفون، 
الدعم  تقدمي  خالل  من  اإلرهابية  التنظيمات  محاية  حد  إىل 
االعتداءات  وشن  هلا،  املباشر  العسكري  واإلسناد  اللوجسيت 
املتكررة على األراضي السورية، وانتهاك اتفاق فض االشتباك بني 
القوات لعام 1٩74، وتعريض وحدات قوة األمم املتحدة ملراقبة 
فض االشتباك للخطر الشديد على يد اإلرهابيني الذين ترعاهم 
سلطة االحتالل اإلسرائيلية يف اجلوالن السوري احملتل. وهنا أشري 
إىل قيام سلطات االحتالل يوم االثنني 8 تشرين األول/أكتوبر 
اجلاري، بإصدار حكم جائر غري قانوين حبق املناضل السوري 
صدقي املقت، مانديال سوريا، يقضي بسجنه 11 عاما. ختيلي، 
سيديت الرئيسة، سبب احلكم على هذا املناضل ب 11 عاما هو 
أنه وثق بالصوت والصورة تعاون سلطات االحتالل مع تنظيم 
جبهة النصرة اإلرهايب يف منطقة فصل القوات يف اجلوالن احملتل.

إن االعتداءات اإلسرائيلية اليت تستهدف املنشآت العلمية 
واملرافق املدنية يف سوريا تشكل دليال دامغا على انتقال إسرائيل 
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الدولة، حبيث أصبحت  إرهاب  إىل مرحلة جديدة من ممارسة 
تنظيمي  للمدنيني  وقتلها  وإرهاهبا  إجرامها  يف  تنافس  إسرائيل 
إسرائيل  هتريب  عن  ناهيك  اإلرهابيني،  النصرة  وجبهة  داعش 
اإلرهابية  البيضاء  اخلوذ  منظمة  يسمى  ما  عناصر  من  ملئات 
إىل الدول اليت رعتهم وقدمت هلم كل اإلمكانيات الستهداف 
عينا  جيد  مل  األرعن  التصعيد  هذا  فإن كل  ولألسف،  سوريا. 
املنظمة  هذه  موظفي  تقارير كبار  يف  تسمعه  أذنا  وال  ترصده 
الذين، كما مسعنا هذا الصباح، متكنوا من رصد طائرة ورقية تأيت 
من غزة لكنهم عجزوا عن تسجيل تعاون إسرائيل مع املنظمات 
اإلرهابية يف منطقة فصل القوات يف اجلوالن السوري احملتل. هذه 

هي تقارير األمانة العامة.

مت  والذي   ،)1٩81( قراره 4٩7  يف  جملسكم  أكد  لقد 
اعتماده باإلمجاع، بأن قرار إسرائيل الصادر بتاريخ 17 كانون 
األول/ديسمرب 1٩81، والقاضي بفرض قوانني إسرائيل وواليتها 
وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل الغ وباطل وليست له أي 
إسرائيل،  أنتم،  قراركم  القرار،  وطالب  اإلطالق.  على  شرعية 
القوة القائمة باالحتالل، أن تلغي قراراهتا وإجراءاهتا يف اجلوالن 
األول/ شهر كانون  يف  الكالم كان  هذا  فورا.  احملتل  السوري 

ديسمرب 1٩81. لقد طلب هذا القرار من األمني العام آنذاك 
تنفيذ  حول  أسبوعني  األمن خالل  جملس  إىل  تقريرا  يقدم  أن 
أن  إسرائيل،  امتثال  عدم  حال  أنه، يف  جملسكم  وقرر  القرار، 
 5 تتجاوز  ال  مدة  ويف  استثنائية،  بصورة  األمن  جملس  جيتمع 
كانون الثاين/يناير 1٩82، للنظر يف اختاذ اإلجراءات املالئمة 
الدويل أن  القانون  ملبادئ  املتحدة. وحيق  ميثاق األمم  مبوجب 
تسأل جملسكم الكرمي هذا اليوم، بعد مرور 37 عاما على اختاذ 
هذا قراركم 4٩7 )1٩81(، ماذا حدث هلذا القرار؟ وملاذا مل 
ينفذ؟ وملاذا مل يتم إرغام إسرائيل على إهناء احتالهلا للجوالن 
بشهر كانون  قرارا  جملسكم  يتخذ  أن  املفروض  السوري؟ كان 
تطبيق  ننتظر  وحنن  عاما  وثالثون  سبعة   .1٩82 الثاين/يناير 

اجمللس لقراره 4٩7 )1٩81(، مث يتساءل بعض املنظرين من 
الزمالء، ما هي أسباب احلروب يف الشرق األوسط؟ ملاذا هناك 
الشرق  العنف يف  الشرق األوسط؟ ما هي أسباب  حروب يف 
األوسط؟ هم ال يعرفون أننا ننتظر 37 عاما لتنفيذ قرار جملس 
األمن بتحرير اجلوالن من االحتالل اإلسرائيلي، وحترير القدس 
الفلسطينية،  الدولة  وإقامة  اإلسرائيلي،  االحتالل  من  احملتلة 
وتطبيق قرارات جملس األمن. هذه هي أسباب احلروب. هذه 

هي أسباب العنف.

القوة  إسرائيل،  قرار  قاطعا  رفضا  السورية  احلكومة  ترفض 
القائمة باالحتالل، بإجراء انتخابات ملا يسمى باجملالس احمللية 
يف اجلوالن السوري احملتل. ولقد جدد أهلنا يف اجلوالن رفضهم 
وإجراءاته  القمعية  اإلسرائيلي  االحتالل  ممارسات كيان  كل 
الباطلة اليت حياول فرضها عليهم، مبا يف ذلك التحضري إلجراء 
انتخابات ملا يسمى باجملالس احمللية يف هذا الشهر. باملناسبة، 
يف هذا الشهر. والسيد مالدينوف مل يسمع هبذا املوضوع ومل 

يعلق عليه.

والدول  املتحدة  األمم  تعامل  يكون  أن  حيتمل  يعد  مل 
أو  روتينيا  تعامال  البغيض  االحتالل  هذا  مع  فيها  األعضاء 
تضامنيا دون أي حترك جدي يثمر عن نتائج حقيقية، ال سيما 
بعد التصرحيات اليت أدىل هبا رئيس حكومة الكيان اإلسرائيلي 
واليت  أيام،  قبل  الشهر  هذا  األول/أكتوبر،  تشرين   8 بتاريخ 
تثبت أن إسرائيل غري معنية مبيثاق األمم املتحدة، وأهنا مصممة 
قال   .)1٩81(  4٩7 القرار  فيها  مبا  قراراتكم،  انتهاك  على 
نتنياهو: “إن وجود إسرائيل يف اجلوالن هو واقع مربر مبين على 
حقوق قدمية. إن السيادة اإلسرائيلية على اجلوالن هي عبارة عن 
واقع جيب على اجملتمع الدويل االعرتاف به، وطاملا كان األمر 
منوطا يب، سيبقى اجلوالن حتت السيادة اإلسرائيلية إىل األبد”. 
لألسف هذا التصريح اخلطري وما يرافقه من تطورات خطرية يف 
اجلوالن مل تسرتع انتباه السيد مالدينوف الذي جتاهل كل هذه 
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أي  إىل  اإلشارة  جتاهل  اإلعالمية، كما  إحاطته  يف  التطورات 
قرار من قرارات األمم املتحدة العديدة واليت تطلب من السلطة 
القائمة باالحتالل إهناء احتالهلا لألراضي العربية. ولذلك، حنن 
لعملية  اهلام كمنسق  دوره  حول  مالدينوف  السيد  أن  نأسف 

السالم إىل جمرد مراسل إعالمي.

 3314 العامة  اجلمعية  قرار  أن  السادة،  أيها  لنتذكر، 
العدوانية.  )د-2٩( اعترب االحتالل على رأس قائمة األعمال 
هو شريك يف  االحتالل  هذا  على  يصمت  من  فإن  وبالتايل، 
العدوان على شعوبنا. ونقول هلؤالء الذين حياولون حتويل هذه 
اجللسات إىل جلسات إعالمية استعراضية إلعاقة اختاذ إجراءات 
العربية،  لألراضي  اإلسرائيلي  االحتالل  إلهناء  حامسة  قانونية 
بديلة يف  لفتح حروب  الساعني بشكل حمموم  ونقول ألولئك 
تتحملون  إنكم  هلم  نقول  شعوبنا،  طاقات  تستنزف  منطقتنا 
ما ستؤول إليه األمور ألننا مصممون على حترير أرضنا بكافة 
الوسائل اليت تضمنها لنا أحكام امليثاق وقرارات جملسكم هذا 
مهما طال الزمن أم قصر. فاحلق إىل جانبنا والقانون إىل جانبنا.

الرئياة )تكلمت باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثلة 
ناميبيا.

الايدة سكوت )ناميبيا( )تكلمت باإلنكليزية(: أهنئكم، 
سيديت الرئيسة، على تويل على تويل بلدكم رئاسة جملس األمن 
لشهر تشرين األول/أكتوبر، وأشكركم على تنظيم هذه املناقشة 
بشأن املوضوع اهلام للحالة يف الشرق األوسط مبا يف ذلك قضية 
فلسطني. كما أود أن أشكر املنسق اخلاص نيكوالي مالدينوف 
وحجاي إلعاد املدير التنفيذي ملنظمة بتسيلم على إحاطتيهما 

اإلعالميتني الشاملتني واملفصلتني.

يؤيد وفد بلدي البيان الذي سيديل به ممثل فنزويال بالنيابة 
عن حركة بلدان عدم االحنياز.

إن الناميبيني يشعرون بقلق عميق إزاء التقرير األخري للسيد 
مالدينوف، الذي ينص على أن التوسع االستيطاين اإلسرائيلي 
أبلغنا  وقد  الشرقية.  القدس  فيها  مبا  الغربية،  الضفة  مستمر يف 
املوافقة  متت  وحدة،   2  800 لنحو  خطط  اقرتحت  قد  بأنه 
على حنو ٩00 وحدة إضافية، وأعلن عن مناقصات ألكثر من 
700 1 وحدة سكنية. وكما أؤكد من جديد يف القرار 2334 
القانون  مبوجب  قانونية  غري  املستوطنات  تلك  فإن   ،)201٦(
الدويل ومتثل عقبة خطرية أمام حل الدولتني وتقوض آمال حتقيق 
املستمر  اإلسرائيلية  السلطات  تدمري  أيضا  ونالحظ  السالم. 
للمباين اململوكة للفلسطينيني على مدى األشهر اخلمسة املاضية، 

مما أدى إىل تشريد 145 فلسطينيا، من بينهم 82 طفال.

مسرية  احتجاجات  إن  السالم.  أمام  عائقا  العنف  ميثل 
السياج احلدودي بني غزة وإسرائيل  الكربى على طول  العودة 
بالعودة إىل  الفلسطينيني وأحفادهم  بالسماح لالجئني  تطالب 
األرض اليت نزحوا منها. وتشعر ناميبيا بالقلق من أن العنف على 
قتل  حيث  آذار/مارس،  شهر  منذ  متواترا  السياج كان  امتداد 
املتناسب  وغري  املفرط  االستخدام  أعقاب  يف  العشرات  وجرح 
األقل،  على  مناسبات  ثالث  ويف  إسرائيل.  جانب  من  للقوة 
زادت حدة التوترات بشكل كبري. ونشكر مصر واألمم املتحدة 

على تدخلهما لتهدئة التوترات.

السياج  طول  على  والتوترات  العنف  استمرار  أدى  لقد 
احلدودي إىل تفاقم احلالة يف غزة، اليت ال تزال على شفا االهنيار. 
تستمر احلالة اإلنسانية واالقتصادية العامة يف التدهور. أكثر من 
53 يف املائة من السكان عاطلون عن العمل، واألسر املعيشية 
حتصل على الكهرباء ملدة ثالث إىل أربع ساعات يف اليوم، ومل 
تتحسن إمكانية الوصول إىل املياه النظيفة، مما يشكل ضغوطا 

كبرية على النظام الصحي.

الذي  األخري  القرار  بسبب  غزة  يف  احلالة  تفاقمت  لقد 
املتحدة  األمم  لوكالة  متويلها  بإهناء  املتحدة  الواليات  اختذته 
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إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن، واليت 
شكلت عامل استقرار يف مجيع أحناء املنطقة من خالل توفري 
التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية - شريان احلياة لالجئني 
الفلسطينيني. واالقرتاح األخري الذي تقدم به رئيس بلدية القدس 
بالغ.  قلق  مصدر  املدينة  يف  الوكالة  تديرها  اليت  الربامج  إلزالة 
بالفعل لالجئني  القاسية  األوضاع  تفاقم  إىل  نفذ فسيؤدي  إن 

الفلسطينيني.

متويل  لوقف  املتحدة  الواليات  إدارة  اختذته  الذي  القرار 
الوكالة أعقب قرارات أخرى متثل عائقا أمام السالم وعقبة أمام 
احلل القائم على وجود دولتني. ويف كانون األول/ديسمرب 2017 
أعلنت الواليات املتحدة اعرتافها بالقدس عاصمًة إلسرائيل. ويف 
أيار/مايو، نقلت الواليات املتحدة رمسيًا سفارهتا من تل أبيب 
العامة  اجلمعية  قرار  يف  القرار  ذلك  إدانة  مت  وقد  القدس.  إىل 
والذي   2017 األول/ديسمرب  املؤرخ كانون  دإط-10/1٩ 
اختذته الدول األعضاء بأغلبية ساحقة. يشري ذلك القرار إىل أن 
“مسألة القدس هي إحدى مسائل الوضع النهائي اليت يتعني 
املتحدة ذات  املفاوضات وفقا لقرارات األمم  حلها عن طريق 
الصلة.” إن القرار الذي اختذته الواليات املتحدة يف سبتمرب/

أيلول بإغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يف واشنطن، 
خطوات  تتخذ  مل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  أن  ذريعة  حتت 
إسرائيل  مع  وجمدية  مباشرة  مفاوضات  بدء  يف  قدمًا  للمضي 
احلوار  إجراء  هو  فاملطلوب  عكسية.  نتائج  إىل  أيضا  يؤدي 

ال فرض املزيد من العزلة.

ناضلت  املتحدة  األمم  فتية يف  دولة  بوصفها  ناميبيا،  إن 
بال كلل من أجل استقالهلا، ستدعم دائما فلسطني يف كفاحها 
اليت جرت قبل بضعة  املناقشة  من أجل تقرير املصري. وخالل 
أسابيع، أعاد معظم رؤساء الدول واحلكومات تأكيد دعمهم 
يف  لفلسطني  الدعم  ظهر  الفلسطينية. كما  للقضية  القوي 

انتخاهبا كرئيس جملموعة الـ 77 والصني لعام 201٩.

ويف اخلتام، ندعو احلكومة اإلسرائيلية إىل وقف مجيع أعمال 
الفلسطينية.  التحتية  والبىن  املنازل  ووتدمري  املستوطنات  بناء 
من  املشروط  وغري  الكامل  إسرائيل  انسحاب  إىل  ندعو  إننا 
األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية. إننا حنث 
مجيع األطراف على العودة إىل طاولة املفاوضات لضمان متكن 
الشعب الفلسطيين من ممارسة حقوقه غري القابلة للتصرف يف 
وكعضو  الشرقية،  القدس  وعاصمتها  املستقلة،  فلسطني  دولة 

شرعي يف األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة.

الرئياة )تكلمت باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثلة 
باكستان.

الايدة لودها )باكستان( )تكلمت باإلنكليزية(: نشكر 
الرئاسة البوليفية على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة.

جنتمع يف منعطف حرج بشكل خاص يف التاريخ السياسي 
للشرق األوسط. واليوم، يف الذكرى اخلامسة والعشرين التفاقات 
أوسلو، اإلحساس باألمل والتفاؤل الذي أوجده حل الدولتني 
األساسية  املبادئ  أن  ومبا  والبؤس.  اليأس  ليحل حمله  تبدد  قد 
حلل الدولتني يتم تفكيكها بشكل منهجي وعلى مرأى ومسمع 
املنطقة  الناس يف  الدويل، فال غرابة يف أن قلة من  من اجملتمع 
يعتقدون أن السالم ميكن حتقيقه خالل حياهتم. بينما يساور 
الكثري الشك حيال إن كان حتقيق السالم ممكنا على اإلطالق.

وقد أدى تتابع األحداث املؤسف إىل تفاقم هذا اإلحساس 
بشأن  الراسخة  األمن  جملس  قرارات  جتاهل  مت  إذ  باليأس. 
بناء  يف  القانوين  غري  التوسع  يستمر  وتنحيتها.  القدس  مكانة 
املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة بكثافة ويف إفالت من 
البدوي  بتفكيك اجملتمع  القرار اإلسرائيلي األخري  إن  العقاب. 
يف خان األمحر هو جمرد مظهر آخر لسياسة االحتالل القائمة 
للفلسطينيني  القسري  التهجري  يف  تتمثل  واليت  بعيد  أمد  منذ 
من أراضيهم. يتخذ هذا التدبري هدفًا جديداً يف اقتالع جذور 
القتل يف  الفلسطينية ووجودهم كشعب. ال تزال حقول  اهلوية 
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غزة غارقة بدماء الفلسطينيني األبرياء - فقد ُقتل أكثر من 200 
مدين منذ بدء االحتجاجات السلمية يف شهر آذار/مارس، مبا 

يف ذلك سبعة آخرين يف 12 أكتوبر/تشرين األول.

مل يلق قرار الواليات املتحدة بوقف مجيع أشكال الدعم 
املايل لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
استدامة  حيال  الشك  من  عميقة  بظالل  األدىن  الشرق  يف 
الكثري من أنشطتها احليوية على املدى الطويل فحسب، مبا يف 
ذلك التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية، بل خياطر بتدمري 
املهمة.  الوكالة  تلك  عمل  خالل  من  املكتسبة  السالم  فوائد 
منذ نشأهتا، عملت الوكالة كوسيلة لتحقيق االستقرار السياسي 

والتماسك االجتماعي يف مناطق عملها.
لالجئني  اإلنسانية  باالحتياجات  التضحية  جيب  وال 
الفلسطينيني لتحقيق املصاحل السياسية واملصاحل الضيقة، خاصة 
عندما تظل آفاق التوصل إىل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية 
اجملتمع  يف  أعضاء  وباعتبارنا  مضى.  وقت  أي  من  اآلن  أبعد 
على سالمة  للحفاظ  بشكل مجاعي  نسعى  أن  الدويل، جيب 
اخلدمات األساسية اليت تقدمها الوكالة إىل 5.3 ماليني الجئ 

فلسطيين.
وثابت.  راسخ  الفلسطينيني  بأشقائنا  باكستان  التزام  إن 
للوكالة  إضافية  مسامهة  باكستان  ستقدم  تضامننا،  عن  تعبريا 
هذا العام. وجيب على اجملتمع الدويل أيضا أن يواصل دعم حل 
الدولتني، استنادا إىل املعايري املتفق عليها وحدود عام 1٩٦7، 

مع القدس الشريف عاصمة للدولة الفلسطينية.
 ومبا أن عدم االستقرار والعنف ال يزاالن جيتاحان أجزاء كثرية 
من الشرق األوسط، فإن حتمية التوصل إىل حلول دبلوماسية 
أكثر إحلاحًا اآلن من أي وقت مضى. يعمل أصحاُب املصلحِة 
السوريون من أجل تشكيل جلنة دستورية شاملة، ونشيد باجلهود 
الدؤوبة اليت بذهلا على مدى السنوات اخلمس املاضية املبعوث 
اخلاص لألمني العام املنتهية واليته، السيد ستافان دي ميستورا، 

سعيًا لتحقيق هدف التوصل إىل تسوية عن طريق التفاوض يف 
سورية.

ستواصل باكستان تقدمي دعمها لتسوية متفاوض عليها يف 
اليمن، تستند إىل أطر متفق عليها ومن خالل املشاركة السياسية 
الشاملة. جيب أن تظل التدابري الفورية لتخفيف املعاناة اإلنسانية 

للشعب اليمين أولوية دولية ملحة بنفس القدر.

وعلى مر السنني، ومع تعثر وإخفاق اجلهود الدولية املبذولة 
إلهناء معاناة الشعب الفلسطيين كان ال مفر من أن يؤدى مرجل 
الغضب وتفشي الشعور بالظلم إىل زرع بذور العداوة والعنف 
يف املنطقة بأسرها، مسببا عدم االستقرار وتزايد انعدام األمن يف 

مجيع أحناء الشرق األوسط.

وإذا كنا نريد أن خنمد نريان الصراع هذه، فال بد لنا من 
اختاذ إجراءات حامسة ضد الظلم والقهر يف مجيع أحناء املنطقة 
ويف مجيع أحناء العامل. لقد آن األوان لوضع حد ملأساة فلسطني. 
للمنطقة  املتبادل  والتعايش  السالم  أمال  إلنعاش  األوان  وآن 

برمتها.

وعلى الرغم من الصعوبات اجلمة، ينبغي أن جندد حماوالتنا 
لتحقيق هذا املسعى اهلام مبزيد من العزم والتصميم.

الكلمة اآلن ملمثل  باإلسبانية(: أعطي  )تكلمت  الرئياة 
اململكة العربية السعودية.

الايد المعلما )اململكة العربية السعودية(: أود يف البداية 
أعمال  رئاسة  على جهودكم يف  الرئيسة،  السيدة  أشكركم  أن 
جملس األمن هلذا الشهر، وعلى دعوتكم لعقد هذا االجتماع 
اهلام، كما أود أن أشكر السيد نيكوالي مالدينوف منسق األمم 
املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط على إحاطته 

القيمة. 

أم  سنة،   45 عمرها  فلسطينية  عربية  امرأة  حممد  عائشة 
لثمانية أطفال، بعمر الزهور، قتلت بدم بارد على يد جمموعة 
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من املستوطنني اإلسرائيليني يوم اجلمعة املاضي. قضت بأبشع 
طريقة ميكن وصفها، حيث رميت باحلجارة وهي برفقة زوجها 
لتفارق احلياة تاركة أطفاهلا يواجهون مصريهم بعيدا عن حضن 
اليت قتلت فقط لكوهنا فلسطينية. هذه احلادثة اإلجرامية  األم 
هي حالة من حاالت ال حصر هلا حتدث بشكل مستمر ضمن 
املستوطنون واجلنود اإلسرائيليون حبق  اليت ميارسها  االنتهاكات 
الشعب الفلسطيين األعزل. مل يكفهم احتالل األرض بل تعدى 
األمر لالعتداء على أرواح الفلسطينيني وممتلكاهتم ومقدساهتم. 

اإلخالء  هو  اآلن  إسرائيل  عليه  تقوم  ما  أبشع  من  وكان 
الغربية  بالضفة  الفلسطينيني يف اخلان األمحر  للسكان  القسري 
باإلضافة إىل احلصار اجلائر الذي تستمر إسرائيل يف فرضه على 
قطاع غزة. كل ذلك أصبح يتطلب أن جندد مطالبتنا للمجتمع 
الدويل وجملس األمن بتوفري احلماية للشعب الفلسطيين وممارسة 

الضغط على إسرائيل لتنفيذ القرارات الدولية. 

إن اململكة العربية السعودية إذ تدين االنتهاكات اإلسرائيلية 
املشروعة  باحلقوق  املساس  إىل  الرامية  احملاوالت  وترفض كل 
للشعب الفلسطيين لتؤكد على اهلوية العربية واإلسالمية للقدس 
الشريف وعلى حق دولة فلسطني يف السيادة على كل األرض 
الشريف. كما  القدس  فيها  مبا  عام 1٩٦7  احملتلة  الفلسطينية 
تدين بالدي املمارسات اإلسرائيلية يف اجلوالن العريب السوري 
اجلوالن  لضم  القانونية  غري  إسرائيل  حماوالت  وترفض  احملتل، 
لسيادهتا. وتشدد اململكة على أمهية السالم الشامل الدائم يف 
الشرق األوسط خيارا اسرتاتيجيا إلهناء الصراع العريب اإلسرائيلي 
ومبادرة  الدولية  للمرجعيات  وفقا  الدولتني،  حل  أساس  على 
السالم العربية لعام 2002 اليت تتضمن قيام الدولة الفلسطينية 
على حدود الرابع من حزيران/يونيه 1٩٦7، وعودة الالجئني، 
وإهناء إسرائيل احتالهلا جلميع األراضي العربية مبا فيها اجلوالن 

العريب السوري واألراضي اللبنانية. 

ال يزال الشعب السوري الشقيق يعاين من ويالت اجلرائم 
شرعيته  فقد  نظام  هبا  قام  اليت  اإلنسانية  ضد  واالنتهاكات 
)انظر  املوقر  جملسكم  أمام  ذكرته  مبا  وأكتفي  إنسانيته.  وفقد 
الدستورية  اللجنة  تشكيل  بضرورة  أمس  يوم   ،)S/PV.8373

لصياغة دستور سوري وطين  أعماهلا  والبدء يف  بشكل عاجل 
السياسية  العملية  مسار  نقطة حتول يف  يشكل  بشكل  جديد 
األطراف  من  املسلحة  املمارسات  عن  سورية  ويبعد  السورية 
كافة، ويلتزم بتحقيق انتقال سلمي للسلطة إىل ممثلي الشعب 
ولقرار  ،املرفق(،   S/2012/522(  1 جنيف  لبيان  وفقا  السوري 

جملس األمن 2254 )2015(. 

تكريس  يف  اإليرانية  احلكومة  استمرار  بالدي  وتستنكر 
احتالهلا للجزر اإلماراتية الثالث: طنب الكربى وطنب الصغرى 
اإلمارات  دولة  سيادة  وانتهاك  العريب،  اخلليج  يف  موسى  وأبو 
املنطقة ويؤدي  يزعزع األمن واالستقرار يف  املتحدة، مبا  العربية 
دولة  سيادة  على  ونؤكد  الدوليني.  والسلم  األمن  هتديد  إىل 
وتأييد  الثالث،  جزرها  على  الكاملة  املتحدة  العربية  اإلمارات 
مجيع اإلجراءات والوسائل السلمية اليت تتخذها دولة اإلمارات 

الستعادة سيادهتا على جزرها احملتلة. 

لقد عانت كثري من الدول وما زالت تعاين من التدخالت 
اإليرانية السافرة يف شؤوهنا الداخلية مما أدى إىل حالة من عدم 
االستقرار يف املنطقة. وكان من بني ذلك دعم إيران للمليشيات 
االنقالبية يف اليمن، وعدم التزامها بالقرارات الدولية وباألخص 
قرار جملس األمن رقم 221٦ )2015(، والقرار رقم 2231 
البحرية  املالحة  حركة  بإغالق  املستمر  وهتديدها   ،)2015(
وباألخص مضيق هرمز ومناوشاهتا حول باب املندب والتمركز 

يف جنوب البحر األمحر وحبر العرب عرب زوارقها وسفنها.

ولعلكم تدركون ما تقوم به السفينة املسجلة جتاريا اليت يبلغ 
طوهلا 150 مرتا وحتمل على متنها رشاشات وزوارق عسكرية، 
ورادارات وأجهزة تنصت، وجتوب جنوب البحر األمحر تستقبل 
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تكون  بأن  العقل  يقبل  ال  مبواد  السريعة حمملة  الزوارق  وترسل 
عمليات  تعمل كغرفة  سافيز  اإليرانية  السفينة  هذه  جتارية. 
دعم  عن  فضال  الدولية  املالحة  وسالمة  أمن  هتدد  عسكرية 
إيران املستمر للجماعات اإلرهابية املسلحة اليت تسعى لزعزعة 
اإلرهايب يف مجيع  اهلل  مثل حزب  املنطقة  واالستقرار يف  األمن 

بقاع العامل. 

الشؤون  يف  الثوري  النظام  هذا  تدخل  على  األدلة  إن 
الداخلية لدول املنطقة والعامل أمجع ودعمها لإلرهاب واضحة 
وبينة للجميع، ومنها على سبيل املثال ال احلصر، ما جاء يف 
التحليلي  الدعم  لفريق  والعشرين  الثاين  التقرير  من  الفقرة 10 
لرصد اجلزاءات )انظر S/2018/705(، املقدم عمال بقرار جملس 
األمن رقم 23٦8 )2017( بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية يف 
من  هبما  يرتبط  وما  القاعدة  وتنظيم  )داعش(.  والشام  العراق 

أفراد وكيانات: 

“لقد ازداد بروز قادة تنظيم القاعدة املوجودين يف 
مجهورية إيران اإلسالمية، فهم يعملون مع أمين الظواهري، 
قبل.  ذي  من  فعالية  أكثر  حنو  على  سلطته  وجيسدون 
وقد أثر هؤالء يف جمريات األحداث يف اجلمهورية العربية 
السورية حيث عارضوا سلطة أيب حممد اجلوالين وتسببوا 
تشكيالت  وظهور  واندماجات  انفصاالت  إحداث  يف 
لتنظيم  املوالية  املختلفة  اجلماعات  أوساط  يف  جديدة 

القاعدة يف إدلب”.

املدعومة  االنقالبية  احلوثية  املليشيات  تستمر  اليمن  ويف 
من قبل إيران بتجاهل النداءات الدولية واألممية وتتعمد بشكل 
األزمة  أمد  إلطالة  يسعى  من  هي  بأهنا  للشك  جماال  يدع  ال 
القائمة يف اليمن حيث استهرتت هذه اجلماعة املسلحة بدعوة 
املبعوث األممي للجلوس على طاولة احلوار يف مشاورات السالم 
استمرت  املنصرم، وكذلك  أيلول/سبتمرب  اليمنية يف جنيف يف 
يف إعاقتها إليصال املساعدات اإلنسانية واالستيالء عليها وزرع 

األلغام وإعاقة الطرق، فضال عن االستمرار يف إطالق الصواريخ 
املليشيات  قبل  من  أطلقت  صاروخ   200 عددها  جتاوز  اليت 
العربية  اململكة  يف  بالسكان  اآلهلة  املناطق  على  االنقالبية 
السعودية. وهي الصواريخ اليت صنعت يف إيران ونقلت من إيران 
مجيع  احلائط  بعرض  ضاربة  إيران،  يد  على  مطلقوها  وتدرب 
قدمت  بالدي  فإن  املقابل،  الدولية. ويف  والقوانني  االعتبارات 
مساعدات سخية للجمهورية اليمنية الشقيقة منذ عام 2012 
مبا يفوق 13 بليون دوالر يف خمتلف اجملاالت للمحافظة على 

حياة الشعب اليمين وأمنه ورفاهيته. 

يقوم بلدي بدور أساسي وحموري من أجل حل األزمات 
والقضايا اإلقليمية والدولية بالطرق السلمية، متشيا مع ما نصت 
عليه املواثيق واملعاهدات الدولية، ويسعى بلدي على العمل على 
ترسيخ مبادئ فض النزاعات بالطرق واألدوات السلمية، وطرح 

املبادرات اليت تسعى إىل إجياد تسويات سلمية للنزاعات.

 ولقد شهدنا مؤخرا توقيع اتفاقية السالم التارخيية بني إثيوبيا 
وإرترييا يف مدينة جدة يف اململكة العربية السعودية قبل أسابيع 
قليلة، برعاية كرمية من خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
السيد  املتحدة  لألمم  العام  األمني  العزيز، وحبضور معايل  عبد 
أنطونيو غوترييش. كما شهدنا بدء مسرية املصاحلة بني جيبويت 
يف  البلدين  رئيسي  بني  تارخيية  قمة  عقد  طريق  عن  وإريترييا، 
املصاحلة  حتقيق  إىل  القمة  هذه  تؤدي  أن  ونأمل  أيضا.  جدة 
على  العمل  يف  اململكة  تستمر  وسوف  اجلارين،  البلدين  بني 
احلفاظ على أمن حوض البحر األمحر، حىت يغدو واحة للسالم 

والتعاون والرخاء بني الدول العربية واألفريقية املطلة عليه. 

الكلمة اآلن ملمثل  باإلسبانية(: أعطي  )تكلمت  الرئياة 
تركيا.

الايد سينيرلا أوغلو )تركيا( )تكلم باإلنكليزية(: كانت 
أنه  يف  باألمل  فيها مجيعا  مفعمني  التاريخ كنا  يف  هناك حلظة 
سيكون هناك سالم يف إسرائيل وفلسطني. مل يعد األمر كذلك. 



9/43 1832799

S/PV.8375 (Resumption 1) السالة ةا اللر  األوسب  طما ةا قلش ا ية ةلاحين 18/10/2018

مل تكن اآلمال يف تسوية عادلة ودائمة متدنية أبدا إىل هذا احلد. 
غري أنه كان ميكن جتنب هذه الصورة القامتة. إهنا مل تكن حتمية 

وهي نتيجة خلطوات متعمدة.

اليومية  احلياة  نواحي  على  متزايدا  ضغطًا  نرى  حنن 
األمن  وقوات  احلصار.  حتت  غزة  تزال  وال  للفلسطينيني. 
الفلسطينيني  املدنيني  ضد  املفرطة  القوة  تستخدم  اإلسرائيلية 
بشكل متزايد. وهناك قيود على املسلمني الذين يرغبون يف زيارة 
احلرم الشريف. لقد شهدنا مؤخراً تشريد البدو يف خان األمحر 
يتجاهل  الذي  اليهودية،  القومية  الدولة  بقانون  العمل  وبدء 
احلقوق األساسية للشعب الفلسطيين. واهلدف من هذه التدابري 
من  الراهن  الوضع  يقبلوا  لكي  الفلسطينيني  على  الضغط  هو 

خالل فرض املشاق واإلذالل.

كما نشهد بذل جهود منتظمة ترمي إىل تقويض حقوق 
لتغيري  حماولة  وهذه  للتصرف.  القابلة  غري  الفلسطيين  الشعب 
األمل يف حل  على  والقضاء  األوسط،  الشرق  نزاع  مرجعيات 
الدولتني. من حقنا أن تكون لنا آراؤنا ولكن ليس من حقنا أن 
تكون لنا حقائق نفرتضها. وفقًا للقانون الدويل، فإن للفلسطينيني 
احلق يف إقامة دولتهم على أساس حدود عام 1٩٦7 وعاصمتها 
القدس الشرقية. هذا احلق ال ميكن تغيريه. ووفقًا لقرارات األمم 
ميكن  وال  وطنهم.  إىل  العودة  يف  احلق  للفلسطينيني  املتحدة، 
حجب ذلك. إن احلصول على مركز الالجئ بالنسبة للشعب 
الفلسطيين هو حق مشروع، وال ميكن استخدامه كورقة مساومة. 
واملستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة غري قانونية وال ميكن 

جتاهلها. هذه حقائق تستند إىل القانون الدويل.
الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  إن 
أحدث هدف يف  )أونروا( هي  األدىن  الشرق  الفلسطينيني يف 
اجلهود الرامية إىل معاقبة الفلسطينيني بصورة مجاعية. واخلدمات 
األساسية  االحتياجات  لتلبية  ضرورية  األونروا  تقدمها  اليت 
تقوم  منسيني. كما  ليسوا  أهنم  الفلسطينيني وإلظهار  لالجئني 

الشهر  املنطقة. يف  استقرار  األمهية يف  بالغ  بدور  أيضا  الوكالة 
األطفال  من  اآلالف  ملئات  املدارس  فتح  إعادة  مت  املاضي، 
الفلسطينيني يف مجيع أحناء فلسطني واألردن ولبنان وسورية. من 
الذي سيستفيد إذا تعرض الفلسطينيون للمزيد من الصعوبات؟

اللجنة  رئيس  بوصفها  الوكالة،  عمل  بدعم  تركيا  وتفخر 
االستشارية لألونروا والفريق العامل املعين بتمويل األونروا، وقد 
املاحنة  اجلهات  من  طلبنا  السنوية. كما  مسامهتها  من  زادت 
قاعدة  توسيع  على  نعمل  وحنن  مسامهاهتا،  زيادة  التقليدية 
اجلهات املاحنة لألونروا. خالل األسبوع الرفيع املستوى، شاركنا 
يف استضافة اجتماع تارخيي مجعنا خالله 122 مليون دوالر. 

وحنن نتوقع من مجيع البلدان أن تكثف مساعدهتا لألونروا.

لقد حان الوقت للوقوف إىل جانب العدالة ومحاية املعايري 
الراسخة لتحقيق السالم الدائم يف فلسطني. وجيب على اجملتمع 
على  تركيا  إن  األخالقية.  مسؤولياته  يتحمل  أن  أيضا  الدويل 

استعداد لالضطالع بدورها.

الكلمة اآلن ملمثل  باإلسبانية(: أعطي  )تكلمت  الرئياة 
اليابان.

الايد طياو )اليابان( )تكلم باإلنكليزية(: أود أن أشكركم 
سيديت الرئيسة على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة وأشكر مقدمي 

اإلحاطات اإلعالمية على إحاطاهتم.

ال تزال اليابان ملتزمة بدعم حل الدولتني. وال نزال نعتقد 
أن احلل األكثر واقعية للنزاع هو احلل القائم على وجود دولتني 
بالسيادة وتعيشان جنبا إىل جنب داخل حدود آمنة  تتمتعان 
يتحققا  أن  ميكن  ال  الدائمني  واألمن  السالم  إن  هبا.  معرتف 
القليل  هناك  أن  بيد  الطرفني.  بني  املفاوضات  خالل  من  إال 
من الثقة بني الطرفني يف الوقت احلايل، وحنن ال نرى زمخا حنو 
جتديد املفاوضات املباشرة. لكل منا دور يؤديه يف التغلب على 

هذا املأزق.
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من جانبنا، فإن اليابان ملتزمة مبواصلة تدابريها الفريدة لبناء 
الثقة من أجل هتيئة مناخ يفضي إىل إجراء مفاوضات جمدية. 
الدويل  اجملتمع  على  هاما. جيب  املتحدة  الواليات  دور  ويظل 
العمل مع الطرفني إلجراء مفاوضات سالم جمدية صوب إجياد 
حل يتماشى مع قرارات جملس األمن ذات الصلة واملعايري املتفق 
القيادة من كال الطرفني.  عليها دوليا. إن إحراز تقدم يتطلب 
ويف الوقت نفسه، جيب علينا العمل من أجل احلفاظ على ثقة 
أسلط  أن  أود  سياسية.  تسوية  إىل  التوصل  إمكانية  الناس يف 

الضوء على ثالث نقاط.

أوال، إن احلالة االقتصادية واإلنسانية اخلطرية يف غزة حباجة 
املنسق  يبذهلا  اليت  باجلهود  اليابان  تشيد  عاجلة.  معاجلة  إىل 
األنشطة  العنف وتوفري  فتيل  نزع  اخلاص مالدينوف وفريقه يف 
االقتصادية واإلنسانية. حنن ملتزمون بدعم تنفيذ اجملموعة املتفق 
املساعدة  الدولية  لتنسيق  املخصصة  االتصال  جلنة  يف  عليها 
املقدمة إىل الشعب الفلسطيين. ونطلب دعم إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية لكفالة أن يستفيد سكان غزة من جمموعة األنشطة. 

وعودة السلطة الفلسطينية إىل غزة بالغة األمهية.

ثانيا، إن استمرار األنشطة االستيطانية وهدم املباين اململوكة 
للفلسطينيني يقضي على أمل الشعب الفلسطيين ويقوض احلل 
القائم على وجود دولتني. إن اليابان حتض مرة أخرى إسرائيل 

بقوة على وقف تلك األنشطة.

ثالثا، نعتقد أن االستثمار يف اجليل القادم أمر مهم. وكما 
املاضي،  الشهر  يف  العامة  املناقشة  يف  آيب  الوزراء  رئيس  ذكر 
سنبدأ برناجما جديدا تتم مبوجبه دعوة معلمي املدارس االبتدائية 
واإلعدادية من غزة لزيارة اليابان كل سنة. وفيما يتعلق باالستثمار 
يف اجليل املقبل، ال يزال دور وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 
الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن )األونروا( هاما. تسعدنا 
أيلول/  27 يف  املعقود  الوزاري  لالجتماع  امللموسة  النتيجة 

خالل  اخلارجية كونو.  وزير  رئاسته  يف  شارك  الذي  سبتمرب، 

االجتماع، أعلنت اليابان عن مساعدة جديدة لألونروا قدرها 
4.5 ماليني دوالر للمساعدة يف سد نقص إمدادات الكهرباء 
يف غزة، باإلضافة إىل املساعدة اليت مت االلتزام هبا بالفعل وصرفها 
هذا العام. كما أن اليابان مستمرة يف برناجمها طويل األمد لدعوة 
السنوية  الذكرى  تصادف  الذي  فلسطني،   - إسرائيل  شباب 
العشرين له هذا العام. جيب على اجملتمع الدويل أن يقف صفا 
سياسية  تسوية  حتقيق  إمكانية  على  احلفاظ  أجل  من  واحدا 
طويلة األجل. واليابان على استعداد لتعزيز مشاركتها السياسية 

مع كال الطرفني.

ويف سورية، أسفر االتفاق بني روسيا تركيا عن وقف إطالق 
نار مؤقت يف إدلب، وجيب أن يصبح وقفا دائما نظرا للمخاطر 
بالعملية  النهوض  إن  مدين.  ماليني   3 من  أكثر  تواجه  اليت 
اليت  اجلهود  بقوة  اليابان  تؤيد  لذلك  أساسي.  أمر  السياسية 
بذهلا املبعوث اخلاص لألمني العام دي مستورا على مر السنني، 
اليابان  الدستورية. ستواصل  اللجنة  إنشاء  أجل  من  وال سيما 
يواجهون  الذين  السوريني  مجيع  إىل  اإلنسانية  املساعدة  تقدمي 

صعوبات، بغض النظر عمن يسيطر على املنطقة.

الرئياة )تكلمت باإلسبانية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثلة 
األردن.

الايدة طسوث )األردن(: السيدة الرئيسة، يسرين بداية أن 
أتقدم لِك خبالص الشكر والتقدير ولبلدك، ملا تبذلونه من جهد 
خالل فرتة رئاستكم جمللس األمن، للحفاظ على الدور احملوري 

للمجلس يف حفظ السلم واألمن الدوليني. 

الشرق  يف  السالم  لعملية  اخلاص  املنسق  أشكر  كما 
الشاملة،  إحاطته  على  مالدينوف،  نيكوالي  السيد  األوسط، 

وجلهوده يف سبيل حتقيق تقدم يف عملية السالم يف  املنطقة.

مستمرة  الفلسطيين  الشعب  هبا  مير  اليت  املعاناة  تزال  وال 
نتيجة استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وغياب 
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املستمرة  فاملعاناة  وشامل.  ودائم  عادل  حلل  السياسي  األفق 
مع  بالتزامن  املشروعة،  للحقوق  وسلبا  منهجية  انتهاكات  من 
قطاع  يف  خصوصا  القاسية  واالجتماعية  االقتصادية  الظروف 
الفقر واحلرمان من أبسط  غزة، أدت إىل ارتفاع كبري يف حدة 
حجم  يؤكد  الذي  األمر  وكرامته،  باإلنسان  تليق  اليت  احلقوق 
الظلم التارخيي الذي وقع وال يزال يقع على هذا الشعب، مما 

يتطلب حتركا دوليا إجيابيا ينهي هذه املأساة.

ويؤكد األردن من جديد على مركزية القضية الفلسطينية، 
وضرورة إجياد حل عادل وشامل للنزاع الفلسطيين - اإلسرائيلي 
والدولة.  والكرامة  احلرية  يف  الفلسطيين  الشعب  حق  يضمن 
إىل  ورسالتنا  وراسخ،  ثابت  الفلسطينية  القضية  جتاه  فموقفنا 
الفلسطيين  الشعب  الظلم عن  إنه ال بد من رفع  العامل أمجع: 
الشقيق وإقامة دولته املستقلة ذات السيادة؛ وإن حل الدولتني، 
وفقا للقانون الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة ومبادرة 
وإقامة  النزاع  بإهناء  الكفيل  الوحيد  السبيل  هو  العربية  السالم 
دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة على خطوط 

الرابع من حزيران/يونيه 1٩٦7، وعاصمتها القدس الشرقية.

الوصاية اهلامشية على املقدسات اإلسالمية واملسيحية  إن 
يف القدس واجب يفخر األردن حبمله، ولن يألو بلدي جهدا 
يف التصدي ألية حماوالت لتغيري اهلوية التارخيية العربية اإلسالمية 

واملسيحية هلذه املدينة املقدسة. 

واالستفزازات  االنتهاكات  العبارات  بأشد  اململكة  وتدين 
اإلسرائيلية املستمرة ضد املسجد األقصى املبارك/احلرم القدسي 
الشريف، وخصوصا اقتحامات املتطرفني واملستوطنني االستفزازية 
منهجي  بشكل  جتري  اليت  الشريف،  القدسي  احلرم  لباحات 

حبماية الشرطة اإلسرائيلية.

حرمة  تنتهك  واملرفوضة  املدانة  املمارسات  هذه  مثل  إن 
هذا املكان املقدس وتستفز مشاعر املصلني واملسلمني يف مجيع 
أرجاء العام. كما متثل انتهاكا اللتزامات إسرائيل، كدولة قائمة 

الدويل،  اإلنساين  والقانون  الدويل  القانون  مبوجب  باالحتالل، 
وانتهاكا أيضا جلميع األعراف واملواثيق الدولية اليت تؤكد على 

ضرورة احرتام أماكن العبادة للديانات كافة.

كما يستنكر بلدي عمليات التهجري والرتحيل القسرية اليت 
جتري ضد سكان خان األمحر والتوسع االستيطاين، وهو األمر 
وتقويض  الواقع  األمر  لفرض  من خالله  إسرائيل  تسعى  الذي 

حل الدولتني، مما يهدد مبزيد من عدم االستقرار يف املنطقة.

إن العجز املايل اخلطري لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 
الالجئني يف الشرف األدىن )أونروا( يشكل هتديدا كبريا الستمرار 
تقدمي اخلدمات اإلنسانية ملاليني الالجئني واحلفاظ على استقرار 
اجملتمعات املضيفة، األمر الذي يضعنا أمام خيارين، مها تنشئة 
جيل إجيايب من الشباب، أو تركهم فريسة لقوى التطرف واليأس.

أسهم يف  دعم  لتقدمي  الدويل  اجملتمع  من جهود  وبالرغم 
تقليص العجز الذي وصل إىل 44٦ مليون دوالر يف بلدية هذا 
العام ليبلغ حاليا ٦4 مليون دوالر، فإننا سنواجه هذه املشكلة 
من جديد مع بداية كل عام. ولذلك علينا اخلروج بأفكار خالقة 
ومبادرات بناءة لضمان متويل مستدام هلذه الوكالة مبا ميكنها من 
االستمرار بتكليفها األممي وحيرتم حق الالجئني يف العيش بكرامة 
ويضمن حق أكثر من 500000 طفل الجئي يف الذهاب إىل 
هلم  األساسية  اخلدمات  تقدمي  يف  أيضا  واالستمرار  مدرسهم 

وألسرهم.

احلل  يزال  الثامن، وال  عامها  السورية  األزمة  لقد دخلت 
سوريا  استقرار  يضمن  حل  هلا،  الوحيد  السبيل  هو  السياسي 
تطلعاته  ويليب  السوري  الشعب  يقبله  حل  أراضيها،  ووحدة 
جنيف  وبيان   )2015(  2245 األمن  جملس  قرار  وفق 

)S/2012/522، املرفق(.

املتحدة يف سبيل  بالدور احملوري واهلام لألمم  ونشيد هنا 
إحراز تقدم حنو حل سياسي لألزمة يف سوريا. كما نشري إىل 
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البيان الصادر عن الفريق املصغر التابع للتحالف العاملي، الذي 
شدد على ضرورة اإلسراع بتشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها 
بدون تأخري، للشروع يف عملية سياسية تشمل كافة األطراف 

واملكونات السورية وحتت إشراف األمم املتحدة.

ويسرين يف هذا اليوم أيضا أن أتقدم لدولة العراق الشقيق 
الربملانية،  انتخاباهتا  جناح  مبناسبة  واملباركة  التهنئة  آيات  بأمسى 
واختيار الرئاسات الثالث فيها مؤخرا، األمر الذي سيصب يف 
مصلحة العراق واملنطقة ككل. وأشدد هنا على حرص اململكة 
اجلديدة.  العراقية  احلكومة  مع  والتنسيق  التعاون  استمرار  على 
وقد وقف بلدي إىل جانب العراق وهو يواجه حتدي مكافحة 
جناح  بأن  الراسخ  إميانه  من  انطالقا  البناء،  وإعادة  اإلرهاب 
العراق جناح للجميع، وأن بناء عراق موحد ودميقراطي وآمن هو 

مصلحة لشعبه واملنطقة والعامل.

إن غياب احلل العادل للقضية الفلسطينية واستمرار األزمة 
يف سوريا، فضال عن التحديات اليت تواجه بعض دول املنطقة 
البناء، كلها قضايا تفرض  يف ترسيخ األمن واالستقرار وإعادة 
علينا العمل اجلاد بإرادة مشرتكة لتجاوز هذه التحديات. وهذه 
موحدة  اسرتاتيجية  رؤية  بلورة  تستدعي  االستثنائية  الظروف 
من  الدوليني  والسلم  األمن  حلماية  وطاقاتنا  إمكانياتنا  وتعزيز 

خالل مأسسة العمل املشرتك وترمجته إىل واقع ملموس.

للمراقبة  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
عن االحتاد األورويب.

الايدة آدماون )تكلمت باإلنكليزية(: تستمر احلالة يف 
األرض الفلسطينية احملتلة يف التدهور وال تزال آفاق احلل القائم 
شيئا  للتفكيك  تتعرض  وفلسطني  إسرائيل  دولتني  وجود  على 
موغرييين  فيديريكا  السامية  املمثلة  ذكرته  ما  حنو  على  فشيئا، 
املعقود  املتوسط  الثالث لالحتاد من أجل  اإلقليمي  املنتدى  يف 
يف برشلونة يف 8 تشرين األول/أكتوبر. ويشعر االحتاد األورويب 
بقلق عميق من احلالة يف غزة. فغزة موطن ملليوين شخص يعانون 

من  يكفي  وما  األساسية،  اخلدمات  على  احلصول  سبيل  يف 
إمدادات املياه والكهرباء.

ويف األسابيع القليلة املاضية، ومع استمرار تدهور األحوال 
يف  املستمرة  العنف  وأعمال  االحتجاجات  اشتدت  املعيشية، 
اجلهاد  وحركة  محاس  تؤججها  اليت  غزة،  يف  احلدودي  السياج 
اإلسالمي الفلسطينية، وتوسع طابعها. وأدت إىل زيادة تفاقم 
إطالق  واستمر  وحوله.  غزة  قطاع  يف  أصال  املضطربة  احلالة 
الطائرات الورقية والبالونات احلارقة حاليا ألكثر من نصف عام. 
وتسبب يف إحلاق ضرر فادح باجملتمعات احمللية اإلسرائيلية الواقعة 
بالقرب من غزة، وجيب أن يتوقف. وخالل الفرتة نفسها، قتل 
أكثر من 200 فلسطيين وُأصيب أكثر من 000 21، جنمت 
الغاز.  احلية واستنشاق  الذخرية  معظم إصاباهتم من استخدام 
وذلك يثري تساؤالت خطرية بشأن االستخدام املتناسب للقوة، 

األمر الذي جيب معاجلته بإجراء حتقيقات مستقلة وشفافة.

تبذل  أن  على  غزة  يف  الواقع  األمر  سلطات  من  ونتوقع 
قصارى جهدها ملنع مزيد من التصعيد. إن االحتاد األورويب يناشد 
ضبط  درجات  بأقصى  التصرف  املعنية  الفاعلة  اجلهات  مجيع 
النفس لتجنب املزيد من اخلسائر يف األرواح، ومنع أي تصعيد 
املظاهرات  استغالل  وعدم  العنف،  أعمال  إىل  اللجوء  وتثبيط 
الستخدام وسائل أخرى. ويف حني نشري إىل حق إسرائيل يف 
أن  اإلسرائيلية  السلطات  من  نتوقع  فإننا  النفس،  عن  الدفاع 
حترتم مبدأ الضرورة والتناسب يف استخدامها للقوة. لقد ثارت 
تساؤالت جدية بشأن االستخدام املتناسب للقوة، األمر الذي 
جيب معاجلته بإجراء حتقيقات مستقلة وشفافة. وحييط االحتاد 
األورويب علما بآلية تقصي احلقائق والتقييم اليت أنشأها جيش 
الدفاع اإلسرائيلي الستعراض إجراءاته بالذات وباحلوادث احملددة 
اليت وقعت على حدود إسرائيل مع غزة منذ 30 آذار/مارس. 
كما جيب الوقوف على احلقائق فيما يتعلق بالتقارير الواردة عن 

شن هجمات عنيفة ضد إسرائيل حتت ستار االحتجاجات.
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يضطلع  الذي  للعمل  دعمه  األورويب  االحتاد  وسيواصل 
السيد  األوسط،  الشرق  يف  السالم  لعملية  اخلاص  املنسق  به 
حدة  من  للتخفيف  جبهوده  نشيد  إننا  مالدينوف.  نيكوالي 
األزمة اإلنسانية يف غزة، مبا يف ذلك صفقة إيصال الوقود الذي 
وندعو  مشاركته.  بفضل  املاضي  األسبوع  يف  إليها  التوصل  مت 
التعاون مع املنسق اخلاص وندعو اجملتمع الدويل  األطراف إىل 
واالقتصادية  اإلنسانية  التدخالت  تفعيل  دعمه يف  إىل  الواسع 
املقرتحة من أجل غزة، ويف مواصلة التنسيق الوثيق مع السلطة 
أخرى،  أمور  ضمن  والتنسيق،  التأمني  أجل  من  الفلسطينية، 
إيصال  إمكانية  وزيادة  للحياة،  املنقذة  الصحية  الرعاية  لتقدمي 
االقتصادية  األحوال  وحتسني  والطاقة،  النظيفة  املياه  إمدادات 
العامة وتعزيز الظروف اليت متكن من حتقيق الوحدة بني الفصائل 

الفلسطينية.

وجيب أن تكون األولوية الفورية للتخفيف من حدة التوتر 
وجتنب نشوب نزاع آخر يف غزة. وعودة السلطة الفلسطينية إىل 
قطاع غزة أمر ال غىن عنه إذا ما أردنا حتسني الظروف واحلالة 

اإلنسانية على حنو قابل لالستمرار.
وال بد للمجتمع الدويل أن يبذل مزيداً من اجلهود املالية. 
أساسي  تغيري  إدخال  فإن  دائمة،  نتائج  حتقيق  لضمان  ولكن 
بالغ األمهية. وينبغي أن يشمل ذلك  على الوضع يف غزة أمر 
شواغل  معاجلة  مع  فتحا كاماًل،  املعابر  وفتح  احلصار  إهناء 
باستمرار  نرحب  ذلك،  ضوء  ويف  املشروعة.  األمنية  إسرائيل 
األورويب  االحتاد  سيواصل  ذلك،  غضون  ويف  رفح.  معرب  فتح 
إعادة  إىل  الرامية  املصرية  واملساعي  املتحدة  األمم  دعم جهود 
شرعية  فلسطينية  سلطة  راية  حتت  الغربية  والضفة  غزة  توحيد 
هذه  حتقيق  العمل صوب  األورويب  االحتاد  وسيواصل  واحدة. 
اجلهات  ومع  والفلسطينيني،  اإلسرائيليني  شركائنا،  مع  الغاية 
الفاعلة اإلقليمية وشركائنا ضمن اجملموعة الرباعية املعنية بالشرق 
للسالم يف  املتحدة  الواليات  تكون خطة  أن  ونأمل  األوسط. 

الشرق األوسط إسهامًا آخر يف هذا الصدد.

عنها  غىن  ال  اليت  اإلنسانية  املساعدة  تتجاوز  أن  جيب 
االنقسامات السياسية. إن إيقاف األنشطة اهلامة لوكالة األمم 
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 
)األونروا( ميكن أن يتسبب يف زعزعة االستقرار ويف خلق فراغ 
جيد فيه املتطرفون ضالّتهم. وهلذا السبب، ميثل االحتاد األورويب 
األونروا.  ميزانية  أكرب مساهم يف  فيه جمتمعًة  األعضاء  والّدول 
وحنن ندعم الوكالة دعمًا قويًا وموثوقًا وميكن التنبؤ به، وسنظل 
كذلك. وقبل بضعة أسابيع، زاد االحتاد األورويب دعمه املايل 
لألونروا بواقع 40 مليون يورو، مما رفع جمموع املسامهات املقدمة 

إىل الوكالة إىل 14٦ مليون يورو منذ بداية هذا العام.

 وخالل االجتماع الوزاري الذي اشرتك يف رئاسته االحتاد 
األورويب إىل جانب عضويه، السويد وأملانيا، وشركاء آخرون يف 
الكامل  الدعم  أمهية  على  املشاركون  أكد  أيلول/سبتمرب،   27
لقدرة األونروا على تنفيذ واليتها بفعالية يف مساعدة الالجئني 
الشفافية  الوكالة كفالة  تواصل  فيما  ومحايتهم،  الفلسطينيني 
واملساءلة يف إطار براجمها. وستعيش األونروا السنة املقبلة أوقاتًا 
أشّد صعوبة. ويف هذا السياق، علينا أن نؤكد مرة أخرى على 
واجلهات  الوكالة  جهود  تكثيف  يكتسيها  اليت  البالغة  األمهية 
املاحنة من أجل حتقيق استقرار وضع الوكالة املايل، فيما يتواصل 
لضمان  جهدنا  قصارى  بذل  وسنواصل  واليتها.  على  الرتكيز 
استمرار عمل األونروا وموظفيها املشهود هلم بالتفاين ريثما يتم 
التوصل يف هناية املطاف إىل حّل عادل ومنصف وواقعي ومتفق 

عليه حملنة الالجئني الفلسطينيني.

بعد مضي 25 عامًا على توقيع اتفاقات أوسلو، ال يزال 
مفتقداً  والفلسطينيني  اإلسرائيليني  بني  والدائم  العادل  السالم 
بشدة. ومع أن اتفاقات أوسلو مل حتقق هدفها العام، فإن قيام 
املؤسسات الفلسطينية ميثل أحد إجنازاهتا الرئيسية. ومن مصلحة 
الفلسطينيني واإلسرائيليني على حّد سواء احلفاظ على استقرار 

تلك املؤسسات.
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وسيواصل االحتاد األورويب حث الطرفني على االمتناع عن 
تعرض  أو  املفاوضات  استئناف  انفرادية تقوض  اختاذ إجراءات 
إمكانية حتقيق حل الدولتني للخطر. وال يوجد أي مربر للتحريض 
الواقع، وال  احلالة على أرض  بقلق شديد  نتابع  والعنف. وحنن 
سيما اهلدم املزمع لقرية اخلان األمحر البدوية، مبا يف ذلك مدرسة 
التواصل  على  للحفاظ  اسرتاتيجيي  موقعها  أن  حيث  القرية، 
الذي  القرار  عن  فضاًل  املستقبلية،  الفلسطينية  للدولة  اجلغرايف 
اختذته السلطات اإلسرائيلية يوم األحد املاضي باملضي قدمًا يف 
خطط التوسع االستيطاين يف اخلليل. وقد حث االحتاد األورويب 
مرارا إسرائيل على العدول عن تنفيذ قرار هدم جتمع اخلان األمحر 
على  الشديد  اعرتاضه  تأكيد  اليوم  ويكرر  سكانه  تشريد  أو 
سياسة إسرائيل االستيطانية وإجراءاهتا املتخذة يف هذا السياق، 
مبا يف ذلك عمليات اهلدم واملصادرة، اليت تشمل بعض املشاريع 
اليت ميّوهلا االحتاد األورويب، وعمليات اإلخالء والنقل القسري. 
إن املستوطنات غري قانونية مبوجب القانون الدويل وتشكل عقبة 

أمام السالم وهتدد جبعل حل الدولتني أمرا مستحيال.

وجيب أن نعمل معا لعكس مسار التطورات السلبية الراهنة 
طريق  عن  التوصل  عن  بعيدا  تقودنا  واليت  الواقع  أرض  على 
التفاوض إىل حل يقوم على أساس وجود دولتني على أن تكون 
القدس العاصمة املستقبلية للدولتني. إن حل الدولتني على أساس 
حدود عام 1٩٦7، الذي يليب االحتياجات األمنية اإلسرائيلية 
والفلسطينية والتطلعات الفلسطينية إلقامة دولة وحتقيق السيادة 
يبقى  النهائي،  الوضع  مسائل  مجيع  ويسوي  االحتالل  وينهي 
السالم  وإحالل  النزاع  الوحيدة إلهناء  والواقعية  اجملدية  الوسيلة 
العادل والدائم. وسيواصل االحتاد األورويب العمل صوب حتقيق 
بدءا  والدوليني،  اإلقليميني  وشركائه  الطرفني  مع  الغاية  هذه 

باجملموعة الرباعية املعنية بالشرق األوسط.

خمّلفًا  أعوام  سبعة  من  أكثر  منذ  سورية  يف  النزاع  يستمر 
بلدان  إىل  اللجوء  إىل  املاليني  اضطر  وقد  املعاناة.  من  كثرياً 

املسلحة  واهلجمات  واحلصار  اجملاعة  ويالت  ذاقوا  أو  أخرى 
واملستمرة حلقوق  الصارخة  االنتهاكات  عن  فضال  بلدهم،  يف 
خاص  بوجه  يقرتفها  اليت  اإلنساين  الدويل  والقانون  اإلنسان 
الكارثية  اإلنسانية  احلالة  عن  املسؤولية  وتقع  السوري.  النظام 

ومعاناة الشعب السوري يف املقام األول على النظام السوري.

بتوقيع مذكرة إلبرام وقف إلطالق  وينوه االحتاد األورويب 
النار يف إدلب، ويدعو اجلهات الضامنة لعملية أستانا إىل كفالة 
النار هذا وإىل احلفاظ على آخر منطقة  التقّيد بوقف إطالق 
أهنا  األورويب  االحتاد  ويتوقع  التوتر يف سورية.  لتخفيف  متبقية 
ستفي بالتزامها وأهنا ستكفل أيضًا محاية أرواح املدنيني واهلياكل 
املساعدات  إيصال  إمكانية  ضمان  عن  فضال  األساسية، 
مجيع  إىل  عوائق  دون  ومن  ومستمر  آمن  حنو  على  اإلنسانية 

أحناء سورية.

ويعرب االحتاد األورويب عن دعمه الكامل لوالية املبعوث 
اخلاص لألمم املتحدة إىل سورية واجلهود اليت يبذهلا بغرض إنشاء 
جلنة دستورية واليت ستكون مبثابة اخلطوة األوىل حنو إجياد حل 
سياسي مستدام وموثوق وشامل للجميع يف سورية وفقًا للقرار 
2254 )2015( وبيان جنيف )S/2012/522، املرفق(. ويتعهد 
االحتاد األورويب بأن يظل يف طليعة اجلهود الدولية الرامية إىل حتقيق 
املساءلة والعدالة يف سورية. وال بد من حماسبة مجيع املسؤولني عن 
انتهاكات القانون الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، اليت 
قد يشكل بعضها جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية. ونكرر 
جمّدداً إدانتنا الستخدام النظام السوري وتنظيم داعش لألسلحة 
آلية  أّكدته  ما  حنو  على  سورية،  يف  متكررة  بصورة  الكيميائية 
التحقيق املشرتكة بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم 
املتحدة. ويساورنا بالغ القلق إزاء استمرار التقارير اليت ُتصدرها 
الكيميائية  األسلحة  حظر  ملنظمة  التابعة  احلقائق  تقصي  بعثة 
يف اجلمهورية العربية السورية واليت تشري إىل استخدام األسلحة 

الكيميائية يف مواقع شىت من سورية يف األشهر األخرية.
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مؤمتر  اختذه مؤخراً  الذي  بالقرار  األورويب  االحتاد  ويرحب 
وختزين  وإنتاج  استحداث  حظر  اتفاقية  يف  األطراف  الدول 
بتعزيز  األسلحة،  تلك  وتدمري  الكيميائية  األسلحة  واستعمال 
قدرة منظمة حظر األسلحة الكيميائية على حتديد هوية املسؤولني 
عن استخدام األسلحة الكيميائية يف سورية. وقد فرض االحتاد 
املستوى وعلماء  رفيعي  تقييدية على مسؤولني  تدابري  األورويب 
استخدام  عامليا جديدا خيص  جزاءات  نظام  واعتمد  سوريني، 

األسلحة الكيميائية.

النزاع  أطراف  مجيع  إىل  دعواتنا  نكرر  نفسه،  الوقت  ويف 
النظام  وخاصة  عليها،  النفوذ  ذات  الفاعلة  اجلهات  ومجيع 
اإلنسانية  املساعدات  إيصال  كفالة  إىل  وحلفاءه،  السوري 
مجيع  إىل  مستمر  حنو  وعلى  عوائق  دون  من  الطيب  واإلجالء 
السوريني الذين هم يف حاجة إىل ذلك. واحلالة يف خميم الركبان 
أصحاب  مجيع  األورويب  االحتاد  ويدعو  خاص.  بوجه  مروعة 
املصلحة إىل تيسري إمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية على 

الفور.

إىل  العودة  يف  السوريني  حقوق  األورويب  االحتاد  ويؤيد 
ديارهم طوعا ويف ظل ظروف آمنة وكرمية، وفقا للقانون الدويل 
اإلنساين، عندما تسمح الظروف بذلك. ويدعو االحتاد األورويب 
الوثائق  على  ومتكافئة  آمنة  بصورة  احلصول  إمكانية  توفري  إىل 
املدنية اخلاصة باإلسكان وحقوق امللكية للتأكد من أن حقوق 
للمشردين  مهيئة  األساسية  الظروف  وأن  حمفوظة  السوريني 
وطوعية،  وآمنة  بطريقة كرمية  ديارهم  إىل  العودة  من  ليتمكنوا 

عندما تسمح الظروف بذلك. 

ومع ذلك، فإن االحتاد األورويب يوافق على تقييم مفوضية 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني الذي يفيد بأن ظروف العودة 
املهم  بعُد. ومن  مهّيأة  ليست  الوطن  إىل  القسرية  اآلمنة وغري 
املعنية،  الفاعلة  التنسيق بصورة جيدة مع مجيع اجلهات  للغاية 
تلك  لتهيئة  هبا  املضطلع  األعمال  يف  املفوضية،  وال سيما 

الظروف. وسُينظم االحتاد األورويب مؤمتر بروكسل الثالث بشأن 
دعم مستقبل سورية واملنطقة يف األسبوع األخري من آذار/مارس 
األمم  تقودها  اليت  السياسية  العملية  دعم  أجل  من   ،201٩
أصوات  إلمساع  منرب  وإتاحة  للنزاع  حل  إىل  للتوصل  املتحدة 
اجملتمع املدين السوري والتماس تعهدات من الدول األعضاء يف 

االحتاد األورويب واجلهات املاحنة الدولية.

مستعدا  يكون  لن  أنه  األورويب  االحتاد  يكرر  وأخرياً، 
تنفيذ  جبدية  عندما جيري  إال  سورية  بناء  إعادة  يف  للمساعدة 
عملية انتقال سياسي شاملة وحقيقية وجامعة تتفاوض بشأهنا 
األطراف السورية يف النزاع، على أساس القرار 2254 )2015( 

وبيان جنيف لعام 2012.

الكلمة اآلن ملمثل  باإلسبانية(: أعطي  )تكلمت  الرئياة 
الربازيل.

الايد ةييرا )الربازيل( )تكلم باإلنكليزية(: تود الربازيل أن 
تعيد تأكيد تأييدها الثابت لتنفيذ حل الدولتني للنزاع اإلسرائيلي 
- الفلسطيين، والذي تعيش مبوجبه فلسطني وإسرائيل جنبا إىل 
جنب يف سالم وأمن داخل حدود معرتف هبا دوليا ومتفق عليها 
للقانون  ووفقا   1٩٦7 عام  حدود  أساس  على  اجلانبني،  بني 
واملبادئ  الصلة  ذات  وقراراهتا  املتحدة  األمم  وميثاق  الدويل 
التوجيهية املعمول هبا يف إطار علمية السالم. ويتعني علينا، يف 
صميم تلك الصيغة، أن نعمل من أجل إهناء االحتالل وإقامة 
دولة فلسطينية كاملة السيادة ومتصلة األراضي ومتلك مقومات 

البقاء اقتصاديا، وعاصمتها القدس الشرقية.

يف  اإلسرائيلية  املستوطنات  توسيع  فإن  الصدد،  هذا  ويف 
فلسطني، وهو أمر غري مشروع مبوجب القانون الدويل، فضاًل عن 
خطاب التحريض والتصرحيات املؤججة للمشاعر من اجلانبني، 
كلها عوامل ال تزال حتول دون حتقيق السالم الدائم يف املنطقة. 
وتؤكد احلكومة الربازيلية فهمها بأنه ينبغي حتديد الوضع النهائي 
ملدينة القدس يف إطار مفاوضات جتري بني إسرائيل وفلسطني، 
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على أساس قرارات جملس األمن ذات الصلة، وال سيما القرارين 
478 )1٩80( و 2334 )201٦(. 

اإلنسانية  احلالة  إزاء  عميق  بقلق  تشعر  الربازيل  تزال  وال 
املرتدية يف قطاع غزة. ويؤكد تصاعد العنف على مدى األشهر 
للنزاع،  القليلة املاضية احلاجة امللحة للتوصل إىل حل سياسي 

يتضمن حتقيق املصاحلة فيما بني الفلسطينيني. 

املتحدة  األمم  لوكالة  احلرجة  املالية  احلالة  أن  شك  وال 
الفلسطينيني يف الشرق األدىن وتأثري  إلغاثة وتشغيل الالجئني 
العجز املتكرر يف متويل الوكالة على قدرهتا على تلبية احتياجات 
الالجئني الفلسطينيني تطور آخر يثري القلق يف املنطقة. وبوصفنا 
عضوا يف اللجنة االستشارية لألونروا، نشدد على الدور احليوي 
الذي تضطلع به الوكالة يف كفالة اخلدمات الصحية والتعليمية 
وغريها من اخلدمات األساسية ملا يقرب من 5.3 مليون الجئ. 
يعّرض  قد  عمل  أي  عن  االمتناع  إىل  األطراف  مجيع  وندعو 

للخطر قدرة األونروا على حتقيق مقصدها.
وتشعر الربازيل ببالغ القلق إزاء احلالة يف سورية، وترحب 
باالتفاق الذي مت التوصل إليه فيما يتعلق بإنشاء منطقة منزوعة 
السالح بني املعارضة والقوات احلكومية يف حمافظة إدلب. وحنث 
مجيع األطراف املعنية على االمتثال الكامل هلذا االتفاق. ونود 
أيضا أن نؤكد جمددا دعمنا الكامل للجهود اليت يبذهلا املبعوث 
بني  السياسية  املفاوضات  يف  ميستورا  دي  ستافان  اخلاص 
األطراف السورية يف جنيف. ونتطلع إىل إنشاء اللجنة الدستورية 
سوتشي،  إليها يف  التوصل  مت  اليت  االتفاقات  مع  يتماشى  مبا 
ونؤكد من جديد تأييدنا للتوصل إىل حل سياسي شامل لألزمة 
قرارات جملس  عليها يف  املنصوص  املعايري  إىل  استنادا  السورية 
مع   ،)2015(  2254 القرار  سيما  وال  الصلة،  ذات  األمن 
االستفادة الكاملة من الظروف اليت هيأهتا عملية أستانا. وجندد 
األمم  من  بوساطة  سياسية  عملية  تيسري  يسفر  أن  يف  أملنا 
املتحدة وبقيادة الشعب السوري عن إهناء احلرب والتوصل إىل 

حل سلمي للنزاع. 

ميستورا  دي  ستافان  اخلاص  املبعوث  بقرار  يتعلق  وفيما 
الثاين/نوفمرب، تود الربازيل أن تشكره  بالتنحي يف هناية تشرين 
الرامية إىل تعزيز الظروف املواتية للتوصل  على جهوده الدؤوبة 
إىل حل سياسي شامل وذي مصداقية هلذا النزاع الطويل األمد.

وتشّكل احلرب األهلية يف اليمن، اليت دخلت عامها الرابع، 
احلكومة  وتشعر  احلايل.  وقتنا  يف  العامل  يف  إنسانية  أزمة  أكرب 
انتهاكات  بشأن  املتكررة  االدعاءات  إزاء  باالنزعاج  الربازيلية 
القانون اإلنساين الدويل يف اليمن. وال تزال الربازيل تشعر بقلق 
بالغ إزاء احلالة يف مدينة احلديدة الساحلية، وتدعو مجيع األطراف 
إىل كفالة استمرار التشغيل الكامل للميناء تفاديا لتحمُّل الشعب 
الوحيد  السبيل  ويكمن  اإلنسانية.  العواقب  من  مزيد  اليمين 
عليها.  متفاوض  تسوية  إىل  التوصل  يف  البلد  مستقبل  لضمان 
وتعرب الربازيل عن تأييدها الكامل للخطة اليت قدمها املبعوث 
وتنفيذ  السياسية  املفاوضات  غريفيث الستئناف  مارتن  اخلاص 
تدابري بناء الثقة. وحنث مجيع األطراف على املشاركة الكاملة يف 

اجلهود املبذولة الرامية للتوصل إىل حل تفاوضي للنزاع.

الرئياة )تكلمت باإلسبانية(: أعطي الكلمة اآلن للمراقب 
الدائم عن الكرسي الرسويل لدى األمم املتحدة.

المونانيور غريزا )الكرسي الرسويل( )تكلم باإلنكليزية(: 
يتوجه الكرسي الرسويل بالشكر جلمهورية بوليفيا ولرئاستها جمللس 
األمن على عقد مناقشة اليوم املفتوحة بشأن موضوع يعود بنا 
إىل األيام األوىل لألمم املتحدة، وعلى وجه التحديد، حني ُقسم 
إقليم فلسطني اخلاضع لالنتداب مبوجب القرار 181 )د-2( 
لعام 1٩47 إىل دولتني، إحدامها يهودية واألخرى عربية. وعلى 
مدى أكثر من 70 عاما، ظلت قضية فلسطني موضوع العديد 
من التقارير واملناقشات والقرارات يف قاعة جملس األمن ويف غريه 

من هيئات األمم املتحدة.

وما برح الكرسي الرسويل يؤيد حل الدولتني منذ البداية، 
ويؤكد وفد بلدي مرة أخرى إميان الكرسي الرسويل الراسخ بأن 
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إىل حتقيق  بالتطلعات  للوفاء  الوحيد  السبيل  الدولتني هو  حل 
السواء،  على  والفلسطينيني  اإلسرائيليني  بني  السلمي  التعايش 
وخطة السالم الوحيدة املمكنة اليت من شأهنا أن تتيح للدولتني 

العيش جنبا إىل جنب داخل حدود آمنة ومعرتف هبا دوليا. 

املنسق  يعرضها  اليت  الواقع،  أرض  على  احلقائق  وتشّكل 
اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط على جملس األمن على 
أساس شهري، مصدرا مستمرا للقلق البالغ. ويتحمل القادة يف 
كال اجلانبني املسؤولية األكرب عن توجيه شعوهبما حنو التوصل 
لتسوية متفق عليها بصورة متبادلة، بدال من دفعهما إىل غور 
النزاع. ويدعو الكرسي الرسويل كال من إسرائيل وفلسطني إىل 
إظهار احلكمة واملسؤولية واإلرادة السياسية الالزمة للتوصل إىل 
الشعبني.  لكال  املشروعة  التطلعات  يليب  تارخيي  سالم  اتفاق 
احلسنة  والنوايا  املثابرة  بروح  يتسم  الذي  احلوار  أن حيل  وجيب 
حمل اخلطابة املؤججة للمشاعر والعنف والنزاع. وجيب أال يصبح 
العسكرية  لألعمال  أو  لإلرهاب  هدفا  أبدا  األبرياء  املدنيون 

اجلاحمة. 

فيما  واالنقسامات  الفلسطيين   - اإلسرائيلي  اخلالف  إن 
واملصاحل  اخلارجية  القوى  بفعل  أيضا  تتفاقم  الفلسطينيني  بني 
الكرسي  يود  ولذلك،  األخرى.  للبلدان  السياسية  اجلغرافية 
الرسويل حث البلدان اجملاورة يف املنطقة وغريها من الدول املعنية 
من خارج املنطقة على تيسري عملية السالم وتعزيزها، بدال من 

عرقلتها أو نسفها من أجل مصاحلها اخلاصة.

الوضع  على  جديد  من  التأكيد  الرسويل  الكرسي  ويود 
الصلة،  ذات  املتحدة  األمم  لقرارات  وفقا  للقدس،  التارخيي 
ورفض أي تدابري انفرادية هتدف إىل تغيريه. ويف الوقت نفسه، 
يهيب باألمم املتحدة النظر بعناية يف وضع القدس على النحو 
الذي أوصى به قرار اجلمعية العامة 181 )د-2( لعام 1٩47. 
ويؤمن وفد الكرسي الرسويل بأن املدينة املقدسة ينبغي أن تكون 
الثالث،  التوحيدية  الديانات  أتباع  والسالم وأن  الوفاق  ملتقى 

إمكانية  هلم  ُيكفل  أن  ينبغي  واإلسالم،  واملسيحية  اليهودية 
الوصول دوما وحبرية ودون عائق إىل األماكن املقدسة املوجودة 
األمم  تكفل  بأن  األّويل  االقرتاح  فإن  ذلك،  على  وبناء  فيها. 
املتحدة وضعا دوليا للقدس ال يزال يكتسي أمهية كربى يف تلبية 
النداء الفريد للمدينة. ومما ال شك فيه أن ملدينة القدس الشريف 
فحسب،  املدينة  سكان  قلوب  يف  ليس  جدا،  خاصة  مكانة 
بل أيضا لدى أتباع الديانات التوحيدية الثالث يف مجيع أحناء 

العامل. فهل ستصبح حقا امسا على مسمى: مدينة السالم.

ويالحظ وفد الكرسي الرسويل بقلق شديد احلالة اإلنسانية 
وتقدم  واألونروا.  الفلسطينيون  الالجئون  يواجهها  اليت  املرتدية 
 5.٦ حلوايل  األساسية  الدعم  خدمات  من  جمموعة  الوكالة 
مبعظم  متدهم  إذ  املسجلني،  الفلسطينيني  الالجئني  من  مليون 
والرعاية  والتعليم  السكن  األساسية من  اإلنسانية  االحتياجات 
مؤشرات  وجود  لعدم  ونظرا  االجتماعية.  واخلدمات  الصحية 
على حل هذه احلالة على وجه االستعجال، فال يزال استمرار 
األونروا يف العمل بكامل طاقتها أفضل السبل ملنع تفاقم احلالة 
يف املنطقة على حنو يرجح أن يكبد اجملتمع الدويل املزيد اخلسائر 

من حيث التكلفة والنفقات.

اخلريية  العمل  أفرقة  العديد من  توفر  األونروا،  وعلى غرار 
واملنظمات التابعة للكنيسة الكاثوليكية خدمات التعليم والرعاية 
الفلسطينيني  الالجئني  إىل  االجتماعية  واخلدمات  الصحية 
والفلسطينيني بوجه عام. ويأمل الكرسي الرسويل أن يتم التوصل 
للنزاع اإلسرائيلي -  عاجال وليس آجال إىل حل عادل ودائم 
الفلسطيين من خالل استئناف مفاوضات الوضع النهائي، بغية 
التوصل إىل حل الدولتني، إسرائيل ودولة فلسطينية تعيشان جنبا 

إىل جنب يف سالم وأمن ضمن حدود معرتف هبا دوليا.

الرئياة )تكلمت باإلسبانية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثلة 
إندونيسيا. 
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الايدة كريانامورثا )إندونيسيا( )تكلمت باإلنكليزية(: 
تكون  قد  فلسطني  بشأن  املفتوحة  اليوم  مناقشة  أن  يبدو  إذ 
األخرية يف جملس األمن هذا العام، أود أن أغتنم هذه الفرصة 
لإلعراب عن تقدير حكومة إندونيسيا لوفد بوليفيا على دعمه 

الصادق والثابت لقضية فلسطني خالل فرتة واليته. 

ولألسف، وبدال من أن تشّكل هذه املناقشة الفصلية بشأن 
الشرق األوسط فرصة لتعزيز فهمنا أو تقدمي إسهامات يف حتقيق 
األنشطة  لعرض  حمفال  أصبحت  فقد  النزاع،  وتسوية  السالم 
غري القانونية للسلطة القائمة باالحتالل يف األرض اليت تواصل 
احتالهلا وضد السكان هناك، مبن فيهم النساء واألطفال. ويبدو 
أننا قد أصبحنا جمرد متفرجني يشاهدون سلسلة من املآسي اليت 
أو  قوة  متزايد، وال حول هلم وال  االنزعاج بشكل  تبعث على 

ضمري لوقفها. 

ومستعدين  متأثرين،  وغري  مبالني  غري  أصبحنا  أننا  يبدو 
يف كل  أننا  ويبدو  مألوف.  أمر  أنه  على  املوقف  مع  للتعامل 
جلسة نتوصل بأخبار عن مستوطنات غري شرعية جديدة وأكثر 
اجتاها للتوسع، وهدم املنازل واملمتلكات، إىل جانب فرض القيود 
واالعتقاالت  للقوة  املفرط  االستخدام  عن  ونسمع  واحلصار. 
التعسفية وغري القانونية األخرى، اليت تبدو كذلك كما رأينا يف 
التقارير السابقة. والتقرير املعروض علينا )S/2018/614( بشأن 
تنفيذ القرار 2334 )201٦( هو تقرير آخر. لكن احلقيقة هي 
إهنا  احمللية.  واجملتمعات  بالناس واألسر  تتعلق  التقارير  تلك  أن 
تتعلق بأرواح بشرية وببشر مثلنا، يرغبون فقط يف العيش حياة 
طبيعية وهادئة، ولكنهم يواجهون تلك األعمال العنيفة وإنكار 

حقوقهم كل يوم.

جيب أن تكرر إندونيسيا ما كانت تقوله منذ وقت طويل، 
طويال.  وقتا  استغرقت  قد  فلسطني  احتالل  قضية  أن  وهو 
واملسؤولية عن ذلك تقع على عاتق اجمللس، وحنن نعارض أي 
حماولة لصرف االنتباه عنها يف هذا الوقت احلاسم. وبينما ندرك 

آلية  للمجلس  يوفر  ال  املتحدة  األمم  ميثاق  أن  تأكيد  بكل 
لإلنفاذ لضمان الوفاء بقراراته، فإننا نأمل أن يدرك اجمللس أن 
الفلسطينيني يستحقون أيضا العيش يف سالم، وأن هذا اجلهاز 
ميكن أن يقوم بأكثر بكثري مما قام به حىت اآلن يف هذا الصدد.

ونؤكد جمددا على مبادئ امليثاق، اليت تضع معايري واضحة 
وتقرير  للدول،  املتساوية  احلقوق  مثل  جماالت  يف  للمجلس 
املصري، واحرتام حقوق اإلنسان، وعدم استخدام القوة والسالمة 
األطراف،  لتعددية  قوية  داعية  إندونيسيا  وبوصف  اإلقليمية. 
اهليئة  يشكل  يزال  وال  اجمللس كان  أن  جديد  من  تؤكد  فإهنا 
من  بل  العاملي،  السالم  مبدأ  على  احلفاظ  ليس جملرد  الرئيسية 
أجل منع االستخدام األحادي للعنف من جانب أي دولة ضد 
املدنيني أو الدول األخرى. ويف الواقع، من املفرتض أن يكون 
قوة لتحقيق السالم يف العامل من خالل كونه ضمانة ضد الظلم 

واإلفالت من العقاب يف أي مكان يف العامل.

وتريد إندونيسيا اإلشارة إىل املذحبة املستمرة اليت ترتكبها 
القوات اإلسرائيلية منذ بدء احتجاجات مسرية العودة الكربى 
يف شهر أيار/مايو. وقتل ما ال يقل عن 1٩8 فلسطينيا، بينهم 
وصحفيان  طبيني،  مسعفني  وثالثة  معوقني  وثالثة  طفال   31
 20  000 من  أكثر  أصيب  ذلك،  إىل  وباإلضافة  اثنان. 
شخص، بعضهم مصاب جبروح أدت إىل إصابته بالشلل. ويف 
28 سبتمرب/أيلول، ُقتل سبعة فلسطينيني، بينهم طفالن، يف يوم 
واحد خالل املظاهرات، وأصيب املئات جبروح. ووفقًا ملكتب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية، فإن هذه األرقام متثل أعلى عدد من 
الوفيات يف يوم واحد منذ تاريخ 14 أيار/مايو، عندما ُقتل 42 
فلسطينيًا. وحنن ندين هذا العنف الذي ال معىن له ونؤيد الدعوة 
إىل محاية الشعب الفلسطيين، مبا يف ذلك من خالل إرسال قوة 

محاية دولية.

وفيما يتعلق بسورية، فإننا نرحب بإنشاء منطقة عازلة منزوعة 
السالح يف حمافظة إدلب. وهذا دليل على أن الدبلوماسية قد 
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حققت تقدما إجيابيا يف اجلهود املبذولة لتجنب وقوع إصابات 
مطلقة  أولوية  املدنيني  محاية  تشكل  أن  وجيب  املدنيني.  بني 
بالنسبة جلميع أصحاب املصلحة، وتعتقد إندونيسيا أن التوصل 
احلل  يشكل  والتفاوض،  احلوار  تسوية سياسية من خالل  إىل 

األفضل.
إزاء  بالقلق  إندونيسيا  تشعر  باليمن،  يتعلق  وفيما  أخريا، 
الدويل إىل  التدهور اخلطري يف احلالة اإلنسانية، وندعو اجملتمع 
نطاق  ملنع حدوث جماعة على  إجراءات سريعة ومنسقة  اختاذ 
األطراف  بني  احلوار  الستئناف  خطوات  اختاذ  وجيب  واسع. 
ملعاجلة املخاوف العاجلة وإحراز تقدم، يف اجتاه تسوية سياسية 

للنزاع.
النزاع  وامسحوا يل أن أهني كالمي بدعوة كال الطرفني يف 
االستفزازية  األعمال  عن  االمتناع  إىل  اإلسرائيلي  الفلسطيين 
والتحريض واخلطاب املتشدد، كما هو منصوص عليه يف القرار 
2334 )201٦(. ويف رأينا، ينبغي توجيه هذه الدعوة أيضا إىل 
الدول األعضاء األخرى. وحنتاج ألن نذكر أنفسنا بأن بياناتنا 
أو أعمالنا االستفزازية لن تسهم إال يف تصعيد احلالة امليدانية. 
وندعو الدول األعضاء إىل هتيئة الظروف الالزمة لتعزيز السالم 
وإعادة بناء الثقة. ونأمل أيضا أن ميتنع اجمللس عن أي ممارسات 
أن تقوض مصداقيته وسلطته. وندعوها  املعايري ميكن  مزدوجة 
إىل تنفيذ قراراته امللزمة، مبا يف ذلك القرار 2334 )201٦(، 

وهو أمر حاسم األمهية للنهوض بالسالم.

للسيد  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
الفلسطيين  الشعب  مبمارسة  املعنية  اللجنة  رئيس  نيانغ،  شيخ 

حلقوقه غري القابلة للتصرف.
الايد نيانغ )تكلم بالفرنسية(: يف البداية، أود أن أشيد 
هذا  األمن  جملس  أعمال  هبا  تقود  اليت  الفعالية  على  ببوليفيا 
الشهر، وعلى دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وحلل الدولتني، 
كما تبني خالل فرتة واليتها يف اجمللس، واعرتافها بدولة فلسطني 

يف عام 2010.

تتيح لنا املناقشة املفتوحة اليوم فرصة، بالنيابة عن اللجنة 
املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف، 
مناشدة هذا اجلهاز املكلف بصون السلم واألمن الدوليني مرة 
أخرى، للتصرف وتصحيح احلالة املتدهورة باستمرار يف األرض 
الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية. ويعد ذلك أمرا ملحا 
للغاية، ألنه بعد مرور 70 عاما على احلرب العربية اإلسرائيلية 
أي  منلك  ال  نزال  ال  اإلسرائيلي،  االحتالل  على  عاما  و 51 
آفاق سياسية واضحة لتحقيق حل عادل ودائم وسلمي للنزاع.

إن توسيع املستوطنات اإلسرائيلية، يشكل انتهاكا لقرارات 
جملس األمن ذات الصلة، مبا يف ذلك القرار 2334 )201٦(، 
أيضا  ولكن  الفلسطينية  األرض  ترابط  فحسب  يقوض  وال 
ذلك،  إىل  وباإلضافة  الفلسطيين.  للشعب  األساسية  احلقوق 
استمرت السلطة القائمة باالحتالل يف حماوالهتا لتهجري املدنيني 
الفلسطينيني قسرا واالستيالء على أراضيهم. ويف هذا الصدد، 
نشجب اخلطط الرامية إىل هدم قرية اخلان األمحر البدوية، مما 
صريح  بشكل  أدانته  الدويل  اإلنساين  للقانون  انتهاكا  يشكل 
تستنكر  اللجنة  أن  الدويل. كما  اجملتمع  من  رئيسية  قطاعات 
التدابري األحادية اليت من احملتمل أن تقوض اإلمجاع الدويل على 

قضايا الوضع النهائي، مبا يف ذلك قضية القدس.

ويف تقرير حديث، أعلن البنك الدويل أن الوضع االجتماعي 
ذلك  وال يأخذ  للغاية،  سيتدهور  غزة  قطاع  يف  واالقتصادي 
بعني االعتبار التدهور املستمر للحالة اإلنسانية، وكلها عوامل 
تشكل خطورة وتذكي تصعيدا عسكريا جديدا. لذلك، تدعو 
النفس وختفيف حدة  اللجنة مجيع األطراف إىل ممارسة ضبط 
التوتر. ويف هذا السياق، ويف الوقت الذي تدعم فيه وكالة األمم 
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 
لتهديدات  األحيان  من  يف كثري  يتعرضون  الذين  وموظفيها، 
األعضاء  الدول  مجيع  إىل  العاجلة  دعوهتا  جتدد  فإهنا  خطرية، 
لالستمرار يف دعمها وتعزيزه، لكي تتوفر للوكالة املوارد الكافية 
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والقابلة للتنبؤ والدائمة اليت حتتاجها لضمان استمرارية اخلدمات 
اللجنة  حتث  الفلسطينيني. كما  لالجئني  تقدمها  اليت  احليوية 
عاما،  منذ 11  غزة  على  املفروض  احلصار  رفع  على  إسرائيل 
إعادة  الفلسطينيني هبدف  السياسيني  وتدعو إىل املصاحلة بني 

توحيد شعوهبم.
وبينما ال يزال اجملتمع الدويل مشلوال، أسفرت املظاهرات 
احلالية عن وقوع العديد من اإلصابات بني املدنيني الفلسطينيني، 
مبن فيهم األطفال، ال سيما يف القدس وحدود غزة مع إسرائيل. 
أبدا  العنف ال ميكن  بأن  راسخا  اعتقادا  نعتقد  نزال  وألننا ال 
إنشاء  الرامية إىل  اللجنة تؤيد اجلهود  النزاع، فإن  أن حيل هذا 
السالم  إحياء عملية  متعدد األطراف موسع يهدف إىل  إطار 
على أساس املنابر القدمية يف هذا اجملال، بغية الوصول إىل حل 
الدولتني. وتعتقد اللجنة أنه يتعني علينا، كمجتمع دويل، أن نعيد 
النظر يف الطريقة اليت نؤدي هبا بصورة مجاعية مسؤولياتنا فيما 
يتعلق مبيثاق األمم املتحدة. ويف هذا الصدد، متثل االنتهاكات 
قرارا و 705  البالغ عددها 8٦  األمن  لقرارات جملس  اليومية 
قرارات من قرارات اجلمعية العامة هتديدا ملصداقية األمم املتحدة 

وسيادة القانون.

لقد أتاح األسبوع الرفيع املستوى للجمعية العامة يف دورهتا 
الثالثة والسبعني لغالبية زعماء العامل فرصة إلعادة تأكيد التزامهم 
املتحدة يف حل  لألمم  احملوري  الدور  على  والتأكيد  بالتعددية 

القضية الفلسطينية.
ويسرنا أن نالحظ أن 13٩ دولة من الدول األعضاء قد 
الدول  اللجنة  وتشجع  فلسطني.  بدولة  رمسيا  اليوم،  اعرتفت، 
الدول األعضاء يف االحتاد  اليت مل تفعل ذلك بعد، وال سيما 
األورويب، على اتباع هذا االجتاه لكي تربهن، مثلما فعلت مع 
دولة إسرائيل، على التزامها بالشرعية الدولية واحلل القائم على 

وجود دولتني.

يف  بأغلبية كبرية   5/73 القرار  باعتماد  اللجنة  وترحب 
لدولة  مؤقتة  إضافية  امتيازات  مينح  فالقرار  العامة.  اجلمعية 

الـ 77 والصني  الرئاسة السنوية جملموعة  فلسطني، اليت ستتوىل 
ابتداء من كانون الثاين/يناير 201٩. وتشكل رئاسة اجملموعة، 
اليت تضم 134 دولة من الدول األعضاء، شهادة جديرة بالذكر 

على الثقة املتنامية اليت يضعها اجملتمع الدويل يف فلسطني.

أن  علينا  فإن  اجلماعي،  عملنا  على  احلفاظ  أردنا  وإذا 
نتبع أقوالنا بأفعالنا ونضع حدا للظلم التارخيي الذي يعاين منه 
الشعب الفلسطيين ونعزز احلل القائم على وجود دولتني، استنادا 
األمم  لقرارات  وفقا  قبل حزيران/يونيه 1٩٦7،  ما  إىل حدود 

املتحدة ذات الصلة والقانون الدويل.

الكلمة اآلن ملمثل  باإلسبانية(: أعطي  )تكلمت  الرئياة 
جنوب أفريقيا.

الايد موليفا )جنوب أفريقيا( )تكلم باإلنكليزية(: تشكر 
جنوب أفريقيا بوليفيا على تنظيم هذه املناقشة الفصلية املفتوحة 
اهلامة بشأن احلالة يف الشرق األوسط، مع الرتكيز بشكل خاص 
ملنسق  تقديرنا  عن  ونعرب  الفلسطينية/اإلسرائيلية.  احلالة  على 
األوسط على  الشرق  السالم يف  لعملية  اخلاص  املتحدة  األمم 

إحاطته اإلعالمية.

املتدهورة يف  احلالة  إزاء  عميق  قلق  أفريقيا  يساور جنوب 
فلسطني، اليت تزداد سوءا نتيجة لعدم إحراز أي تقدم يف عملية 
للنزاع ضرورة أن  السالم. تكمن يف صميم إجياد حل حقيقي 
يعمل الطرفان معا للبت يف املسائل األكثر إثارة للخالف بينهما. 
التزام  للثقة وإظهار  بناء عملية  بعد  إال  وال ميكن حتقيق ذلك 
حقيقي بالسالم. وال ميكن ألطراف خارجية فرض حل ملسائل 
الالجئني  ومصري  القدس  وضع  ذلك  يف  مبا  النهائي،  الوضع 
الفلسطينيني واملستوطنات اإلسرائيلية، فضال عن مسائل احلدود 
واألمن. فمفاوضات السالم عمليات دقيقة وصعبة تتطلب بناء 
الثقة وحسن النية بني الطرفني لكي تكون ناجحة. ونشدد على 
أنه ال ميكن تقرير مصري طريف هذه العمليات من قبل جهات 

خارجية.
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واستمرار  اإلسرائيلية  املستوطنات  توسيع  فإن  لألسف، 
اإلسرائيلية  الدفاع  قوات  جانب  من  العسكري  العدوان 
ال يساعدان على إجياد الثقة وحسن النية الالزمني للمضي قدما 
بالعملية. فهما ال يعمالن إال على تعزيز اآلثار اخلارجية السلبية، 

مثل استمرار أزمة الالجئني الفلسطينيني.

العمل  بأمهية  الصدد،  ذلك  أخرى، يف  مرة  نقر  أن  ونود 
الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  به  تقوم  الذي 
الفلسطينيني يف الشرق األدىن )األونروا(، اليت قدمت مساعدات 
اجتماعية - اقتصادية بالغة األمهية لالجئني الفلسطينيني على 
مدى عقود. من شأن التخفيضات يف ميزانية األونروا أن يهدد 
وأن  للخطر  الضعفاء  األشخاص  من  العديد  حياة  بتعريض 
حال  بأي  ميكن  ال  للنزاع.  تسوية  حتقيق  يف  ثقة  أي  يقوض 
من األحوال تصور أن معاقبة املدنيني من خالل قطع التمويل 
اإلنساين يشكل دفعا للعملية إىل األمام. فخفض التمويل يكاد 
ظل  يف  تعيش  أن  اختارت  قد  الناس  أن  إىل  تلميحا  يشكل 
بالتعهدات  أفريقيا  جنوب  وترحب  الظروف.  ظروف كتلك 
الظروف  يهيئ  اإلنساين  الدعم  أن هذا  وتؤكد  األونروا،  بدعم 
اليت ميكن يف يوم من األيام أن تساعد على تقرير املصري الكامل 

للشعب الفلسطيين وازدهاره يف هناية املطاف.

عمرها  فلسطني  سكان  من  العظمى  الغالبية  قضت  لقد 
عاما   50 الـ  مدى  وعلى  اإلسرائيلي.  االحتالل  بكامله حتت 
حقوقهم  ومن  بكرامة  العيش  من  الفلسطينيون  ُحرم  املاضية 
بل حىت  الصحية،  والرعاية  والتعليم  التنقل  حرية  األساسية يف 
يف  تقدم  إحراز  دون  من  األمد  طال  وكلما  احلياة.  يف  احلق 
عملية السالم يف الشرق األوسط كلما زادت صعوبة السيطرة 
على اآلثار السلبية، ال بالنسبة للشعب الفلسطيين فحسب، بل 

واملنطقة والعامل.

الدويل،  اجملتمع  إىل  يتطلع  الفلسطيين  الشعب  يزال  ال 
يف  حقه  إعمال  على  ملساعدته  املتحدة،  األمم  وال سيما 

املتحدة،  األمم  اتفقنا، حنن،  املطاف  ففي هناية  تقرير مصريه. 
إسرائيل  دولة  مستقلتني،  دولتني  إنشاء  على   1٩47 عام  يف 
املستقلة ودولة فلسطني احلرة املستقلة، تعيشان جنبا إىل جنب. 
الدولة  تظل  عاما  بعد 71  ولكن  إسرائيل،  دولة  أنشئت  وقد 
نفعل كل ما يف وسعنا  أن  الفلسطينية جمرد حلم. جيب علينا 
للشعب  ومستدام  عادل  حل  صوب  والعمل  تضامننا  لتعزيز 

الفلسطيين.

تود جنوب أفريقيا التأكيد على أمهية زيادة إشراك املرأة يف 
عملية السالم، ألن مثة اعرتاف متزايد بأن نشاط املرأة وقيادهتا 
تسرع جهود السالم األولية وبأن من شأن هتميش املرأة أن يوهن 
آفاق السالم. كما إننا نقر بالدور الذي يضطلع به نشاط املرأة 
غري العنيف من أجل السالم يف كال اجملتمعني، ونعتقد أنه ينبغي 
االستفادة من هذه املبادرات إلجياد حسن النية وااللتزام اللذين 

متس احلاجة إليهما لتعزيز آفاق السالم.

األوسط  الشرق  أحناء  يف  واألمن  السالم  أن  الواضح  من 
لن يتحقق من دون إحالل السالم بني إسرائيل وفلسطني، إذ 
يظل مصدرا رئيسيا للخالف والنزاع فيما بني شعوب املنطقة. 
ونعيد التأكيد على أن املسؤولية عن حتقيق السالم تقع يف املقام 
األول على شعيب فلسطني وإسرائيل. ويتعني علينا حنن، اجملتمع 
مت  لقد  املسعى.  ذلك  يف  وتشجيعهما  الطرفني  دعم  الدويل، 
تشمل  وهي  املفاوضات.  لتلك  الدويل  القانوين  اإلطار  حتديد 
ومبادئ  الصلة،  ذات  األمن  وجملس  العامة  اجلمعية  قرارات 
وضعتها  اليت  الطريق  وخريطة  العربية  السالم  ومبادرة  مدريد، 
اجملموعة الرباعية، على سبيل املثال ال احلصر. ومع ذلك، ينبغي 
لنا أيضا أن نقر بأن احلالة ال ميكن أن تستمر كاملعتاد وأن هناك 
ضرورة إلجياد زخم متس احلاجة إليه إلعادة عملية السالم إىل 

مسارها الصحيح.

يظالن  واملفاوضات  احلوار  أن  بلدي  وفد  يعتقد  ختاما، 
للنزاع اإلسرائيلي -  الوحيد إلجياد حل دائم  السبيل  يشكالن 
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الفلسطيين. وأود أن أؤكد، عالوة على ذلك، التزام وفد بلدي 
مبواصلة العمل بشأن هذا األمر يف إطار األمم املتحدة واملنتديات 
املتعددة األطراف األخرى من أجل إجياد سُبل للتصدي بطريقة 
السلم  على  النزاع  هذا  له  يشكِّ الذي  للخطر  ومنصفة  عادلة 

واألمن الدوليني.

الكلمة اآلن ملمثل  باإلسبانية(: أعطي  )تكلمت  الرئياة 
بنغالديش. 

الايد طن مؤمن )بنغالديش( )تكلم باإلنكليزية(: يشرفين 
منظمة  يف  األعضاء  الدول  باسم  األمن  جملس  أخاطب  أن 
التعاون اإلسالمي، اليت ظلت القضية متثل هلا، وال تزال، مسألة 
يف  مبا  اجلماعي،  العمل  أولوية  تقتضي  وهي  األمهية.  غاية  يف 
ذلك من قبل جملس األمن، وفقا للقانون الدويل وميثاق األمم 
املتحدة،  األمم  عن  الصادرة  الصلة  ذات  والقرارات  املتحدة 

واملبادئ األساسية للعدالة والبشرية.

بالنسبة  حامسة  مرحلة  يف  تعقد  املفتوحة  املناقشة  هذه 
للقضية الفلسطينية، اليت تشهد حتديات وجودية غري مسبوقة، 
ال سيما بسبب االفتقار إىل أي إجراءات سياسية وقانونية جادة 
من قبل هذه اهليئة إلنفاذ قراراهتا القائمة الرامية إىل إهناء احتالل 
إسرائيل األجنيب غري القانوين الذي دام عقودا وانتهاكاهتا حلقوق 
اإلنسان للشعب الفلسطيين. إن انعدام املساءلة والعمل اجلادين 
زاد من شدة املأزق السياسي، وفاقم املعاناة اإلنسانية للشعب 

الفلسطيين، وأنشأ حالة ال ميكن استدامتها وشديدة التقلب. 

وحتذر منظمة التعاون اإلسالمي من أن اجلمود السياسي 
أنه  نعتقد  حنن  لالستمرار.  قابل  هو  وال  مقبول  هو  ال  احلايل 
ينبغي جمللس األمن أال يظل مراقبا بينما تواصل هذه احلالة اهلشة 
أصال التدهور وتزيد من زعزعة االستقرار، مع استمرار إسرائيل 
يف سياساهتا االحتاللية غري املشروعة واملدمرة، اليت تقوض وحدة 
تراب ومقومات بقاء دولة فلسطني وهتدد احتماالت حتقيق حل 
الدولتني على أساس حدود ما قبل 1٩٦7، ناهيك عن حقيقة 

أن سياسات إسرائيل وتدابريها تشكل انتهاكا صارخا لقرارات 
األمم املتحدة وحقوق الفلسطينيني املشروعة وترقى يف كثري من 

احلاالت إىل جرائم حرب. 

اجلماعي  لعزمنا  اختبارا حقيقيا  الفلسطينية  القضية  وتظل 
الدوليني  والنظام  القانون  يف  الثقة  استعادة  على  للمساعدة 
وإمكانية حتقيق السالم والعدالة. لقد أضحت املشاركة املتعددة 
األطراف للمجتمع الدويل، وفقا للقرارات ذات الصلة، مبا فيها 
القرار 2334 )201٦(، ضرورية اآلن أكثر من أي وقت مضى 
إلنقاذ حل الدولتني وإنعاش عملية السالم اليت وصلت إىل طريق 
مسدود، هبدف التوصل إىل حل شامل يستند إىل املعايري املتفق 
عليها دوليا، مبا يف ذلك قرارات األمم املتحدة ومبادئ مدريد 

ومبادرة السالم العربية.

لقد لفتت منظمة التعاون اإلسالمي انتباه اجملتمع الدويل 
الشرقية  القدس  يف  االستعمارية  إسرائيل  سياسات  إىل  مرارا 
العمل بصورة غري قانونية على تغيري طابع  احملتلة، اليت تواصل 
املدينة ووضعها وتركيبتها السكانية وعزهلا عن حميطها الفلسطيين 
األقصى  املسجد  على  املتكررة  االعتداءات  أن  الطبيعي. كما 
وعلى املصلني املسلمني من قبل الشرطة اإلسرائيلية واملستوطنني 
بعيدة  بعواقب  يهدد  مما  التوترات،  تفاقم  إىل  تؤدي  فتئت  ما 
األثر ومدمرة تزيد من تقويض آفاق السالم وهتدد جبعل القدس 
عاصمة للكراهية والتعصب والعنف عوضا عن أن تكون عاصمة 

للتسامح والتعايش والسالم كما جيب أن تكون.

البشرية مستمرة  الفظائع واخلسائر  الوقت نفسه، فإن  ويف 
يف االزدياد بشكل مأساوي نتيجة للهجوم العسكري اإلسرائيلي 
الوحشي املستمر ضد الشعب الفلسطيين يف قطاع غزة احملاصر. 
فيهم  مبن  السلميني،  احملتجني  على  االعتداءات  زالت  وما 
األطفال، ترتكب على مرأى من اجملتمع الدويل. ونكرر دعوتنا 
جمللس األمن إىل التصرف مبسؤولية ملعاجلة األزمة واملطالبة برفع 
احلصار اإلسرائيلي غري القانوين. ومن امللح أن يتخذ إجراءات 
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األرض  يف  الفلسطيين  للشعب  احلماية  بضمان  بالتزامه  للوفاء 
الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة احملاصر.

إن من املؤمل رؤية املاليني من الالجئني الفلسطينيني الذين 
يعانون من التهجري والظلم لعقود بينما تستمر إسرائيل يف إنكار 
حيث  مأساوي  بشكل  حالتهم  وتتدهور  املشروعة.  حقوقهم 
تواجه وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
يف الشرق األدىن )أونروا( أزمة متويل مل يسبق هلا مثيل، مما يعرض 
املساعدة اإلنسانية واإلمنائية اليت ال غىن عنها لالجئني للخطر، 
مبا يف ذلك املساعدات احليوية يف جمايل التعليم والصحة وبرامج 
اإلغاثة واخلدمات االجتماعية، ما يسبب بالغ القلق واالنشغال 

ويهدد باملزيد من عدم االستقرار.

وإننا نؤكد، يف هذا الصدد، أن دعم األونروا يف هذه املرحلة 
العصيبة من قبل كل اجلهات الفاعلة الدولية أمر ال بد منه لنقل 
الالجئني  وتطلعات  حبقوق  مجاعي  سياسي  والتزام  أمل  رسالة 
الفلسطينيني، لكفالة تلبية احتياجاهتم املتزايدة على حنو كاف 
واحلفاظ على حقهم يف العودة، متاشيا مع القرارات ذات الصلة، 

وال سيما قرار اجلمعية العامة 1٩4 )د-3(، واحرتامه.

وباسم منظمة التعاون اإلسالمي، أكرر مرة أخرى نداءنا 
للشعب  الدعم  من  املزيد  لتقدمي  الدويل  للمجتمع  اجلماعي 
الفور  على  والتصرف  الصمود،  على  ملساعدته  الفلسطيين 
الواضحة  واألخالقية  والقانونية  السياسية  التزاماتنا  أساس  على 
الوطنية  وتطلعاته  حقوقه  إدراك  من  ومتكينه  حمنته  لتخفيف 
دولته  واستقالل  املصري  تقرير  يف  احلق  ذلك  يف  مبا  املشروعة، 
فلسطني ذات السيادة والقادرة على البقاء، داخل حدود عام 

1٩٦7، وعاصمتها القدس الشرقية.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
مجهورية فنزويال البوليفارية.

)تكلم  البوليفارية(  فنزويال  )مجهورية  مونكادا  الايد 
باإلسبانية(: يتشرف وفد مجهورية فنزويال البوليفارية بأن يأخذ 

الكلمة نيابة عن الدول الـ 120 األعضاء يف حركة بلدان عدم 
االحنياز يف مناقشة اليوم. 

إن احلالة على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس 
الشرقية، حرجة للغاية وال حُتتمل بكل وضوح. ويف هذا الصدد، 
االحتالل  أن  على  التأكيد  احلركة  يف  األعضاء  الدول  تكرر 
اإلسرائيلي الراهن والنزاع الفلسطيين - اإلسرائيلي يرمته ما زاال 
الذي  األمر  الدوليني،  واألمن  للسلم  خطريا  هتديدا  يشكالن 
يتطلب االهتمام واحلل العاجلني، وفقا للقانون الدويل وقرارات 
األمم املتحدة ذات الصلة وميثاق األمم املتحدة، بالطبع، فضال 
عن األدوات اليت توفرها الدبلوماسية املتعددة األطراف. وجملس 
بالتزاماته  الوفاء  عليه  ويتعني  واضحة.  مسؤولية  يتحمل  األمن 
مبوجب امليثاق، وإنفاذ قراراته، اليت ال تشكل األساس للتوصل 
ملزمة  إهنا  بل  فحسب،  للنزاع  ودائم  وعادل  سلمي  حل  إىل 

قانونا جلميع الدول األعضاء يف املنظمة.

وما زلنا ملتزمني باإلسهام يف التوصل إىل حل سلمي وعادل 
ودائم للنزاع، على حنو ما تكرر تأكيده يف 2٦ أيلول/سبتمرب، 
بيانا  بفلسطني  املعنية  للحركة  الوزارية  اللجنة  اعتمدت  عندما 
عاما بشأن القضية بتأييد األعضاء باإلمجاع. ونغتنم هذه الفرصة 
أيضا للدعوة إىل بذل اجلهود الالزمة وتكثيفها على الصعيدين 
اإلقليمي والدويل دعما لتلك األهداف، والقصد النهائي منها 
وضع حد للظلم؛ وأكثر من 51 عاما من االحتالل األجنيب 
اإلسرائيلي لفلسطني، مبا فيها القدس الشرقية؛ وأكثر من 70 
أبعادها  بكل  بالنا  عن  تغيب  أال  اليت جيب  النكبة،  من  عاما 
الفلسطيين  بالشعب  حلت  اليت  واملأساة  الكارثة   - اإلنسانية 
يف عام 1٩48، وفقد خالهلا وطنه واقُتِلع غالبية الفلسطينيني 
من ديارهم قسرا، وأصبحوا نازحني والجئني. وال تزال معاناهتم 

مستمرة حىت اليوم.

وما فتئت حركة بلدان عدم االحنياز تعترب أن القرار 2334 
)201٦( هو املسار األكثر مالءمة للسالم. وهو حيدد املتطلبات 
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واملعايري األساسية لتحقيق حل عادل ميكن من خالله حتقيق حل 
مع  متشيا   ،1٩٦7 عام  قبل  ما  حدود  أساس  على  الدولتني 
قرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛ ومبادئ مدريد، مبا فيها مبدأ 
الطريق  وخارطة  العربية  السالم  ومبادرة  السالم؛  مقابل  األرض 
للمجموعة الرباعية، بغية ضمان أن يتمكن الشعب الفلسطيين 
القابلة للتصرف. وجيب أن يصر جملس  التمتع حبقوقه غري  من 
األمن على احرتام القرار 2334 )201٦(، ال سيما من جانب 
يف  األعضاء  الدول  تكرر  وباملثل،  باالحتالل.  القائمة  السلطة 
احلركة دعوهتا إىل االحرتام الكامل جلميع القرارات األخرى ذات 
الصلة يف هذا الصدد وتنفيذها، ألن من شأهنا أن هتيئ الظروف 
الالزمة إلهناء االحتالل وإجياد حل عادل للنزاع من مجيع جوانبه، 

وجعل السالم واألمن بني إسرائيل وفلسطني ممكنا. 

ونغتنم هذه الفرصة لإلشارة إىل أزمة التمويل العميقة احلالية 
الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  تواجهها  اليت 
الفلسطينيني يف الشرق األدىن والتشديد على ضرورة أن يقدم 
انقطاع،  ودون  به  التنبؤ  ميكن  والذي  املستمر  الدعم  للوكالة 
خصوصا بعد القرار العقايب وغري املربر حلكومة الواليات املتحدة 
األمريكية بإهناء مسامهاهتا للوكالة. وهذا ال يؤثر على الشرحية 
املساعدة  تقدمي  ويقوض  الفلسطينيني  السكان  من  األضعف 
املنطقة  استقرار  يهدد  بل  احليوية فحسب،  اإلنسانية واإلمنائية 
برمتها أيضًا. وباملثل، فإننا نكرر بيانات األونروا يف اإلعراب عن 
القلق إزاء اإلعالنات األخرية غري املسؤولة من قبل السلطات 
اإلسرائيلية بشأن إغالق مكاتب الوكالة يف األرض الفلسطينية 

احملتلة.

وما زالت احلالة يف غزة مصدر قلق كبري للحركة، ال سيما 
يومية،  بصورة  التدهور  املستمرة يف  اخلطرية  اإلنسانية  األوضاع 
الكامل  الرفع  مع األسف. ويف هذا الصدد، نكرر دعوتنا إىل 
يزال  والذي ال  قطاع غزة،  املفروض على  اإلسرائيلي  للحصار 
يفرض معاناة إنسانية واجتماعية واقتصادية ال توصف على أكثر 

من مليونني من األطفال والنساء والرجال الفلسطينيني. ونؤكد 
مرة أخرى على ضرورة معاجلة األزمة يف غزة بطريقة شاملة، وفقا 
وقانون  اإلنساين  الدويل  القانون  ذلك  يف  مبا  الدويل،  للقانون 
حقوق اإلنسان، فضال عن قرارات األمم املتحدة ذات الصلة. 

إسرائيل  أن  اعتبارها  يف  تضع  إذ  االحنياز،  عدم  وحركة 
قد ختلت بوضوح عن التزاماهتا كدولة احتالل حبماية السكان 
الرابعة،  جنيف  اتفاقية  ألحكام  امتثاال  الفلسطينيني،  املدنيني 
فإهنا حتث اجملتمع الدويل على كفالة محاية املدنيني الفلسطينيني 
يف قطاع غزة ويف مجيع أحناء األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها 
احملتلني  للسكان  األمن  انعدام  معاجلة  الشرقية، هبدف  القدس 

بصورة مؤسفة، ومنع سقوط املزيد من األرواح البشرية الربيئة.

ويف هذا الصدد، فإن الدول األعضاء يف حركة عدم االحنياز 
مجيع  عن  املساءلة  عدم  إزاء  العميق  قلقها  عن  جمدداً  تعرب 
االنتهاكات اليت ترتكبها إسرائيل، األمر الذي يعزز اإلفالت من 
العقاب ويزعزع االستقرار على أرض الواقع، مع احلد من فرص 
إحالل السالم. وهذا هو السبب يف أننا نكرر الدعوة إىل العمل 
الدويل، وال سيما من جانب جملس األمن، من أجل ضمان تقدمي 
العدالة حملاسبتهم  املسؤولني عن ارتكاب هذه االنتهاكات إىل 
القائمة  السلطة  اليت ترتكبها  أفعاهلم، ووقف االنتهاكات  على 
باالحتالل. وجيب على إسرائيل أن تفي بالتزاماهتا ومسؤولياهتا 

يف إطار القانون الدويل.

ونشدد على أن عدم توفري احلماية للشعب الفلسطيين لن 
يؤدي إال إىل املزيد من تصعيد العنف، مما سيؤدي، لألسف، 
العديد من  الدماء، كما اتضح من وقوع  إىل املزيد من سفك 
أطفال،  فيهم  مبن  الفلسطينيني،  املدنيني  من  واجلرحى  القتلى 
قلقنا من أن جملس  خالل األسابيع األخرية. كما نؤكد جمدداً 
األمن ما فتئ غري قادر على الوفاء بواليته بشأن هذه املسألة 
أحد  جانب  من  النقض  حق  استخدام  بسبب  األمهية  البالغة 

األعضاء الدائمني.
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نؤكد من  احملتل،  السوري  باحلالة يف اجلوالن  يتعلق  وفيما 
جديد أن مجيع التدابري واإلجراءات اليت اختذهتا إسرائيل، السلطة 
القائمة باالحتالل، أو قد تتخذها، على غرار القرار غري القانوين 
الصادر يف 14 كانون األول/ديسمرب 1٩81، الذي سعى إىل 
تغيري الوضع القانوين والطابع املادي والتكوين الدميغرايف للجوالن 
السوري احملتل وهيكله املؤسسي، فضاًل عن التدابري اإلسرائيلية 
الرامية إىل تنفيذ واليتها القضائية وإدارهتا يف هذه املنطقة، الغية 
هذا  ويف  قانوين.  أثر  أو  هلا صالحية  تكون  أن  دون  وباطلة، 
الصدد، ومتشيًا مع مواقفنا املبدئية، نطالب مرة أخرى بأن متتثل 
بشكل كامل  تنسحب  وأن   )1٩81(  4٩7 للقرار  إسرائيل 
من اجلوالن السوري احملتل إىل خطوط الرابع من حزيران/يونيه 

1٩٦7، وفقًا للقرارين 242 )1٩٦7( و 338 )1٩73(.

يف اخلتام، تؤكد حركة عدم االحنياز جمدداً تضامنها الدائم 
مع الشعب الفلسطيين لتشجيع التوصل إىل حل عادل ودائم 
وشامل وسلمي على أساس قرار اجلمعية العامة 1٩4 )د-3(.

البطل  الفلسطيين  للشعب  دعمنا  جديد  من  نؤكد  كما 
القابلة  غري  حقوقه  وإعمال  العدل  حتقيق  أجل  من  سعيه  يف 
للتصرف وحتقيق تطلعاته الوطنية املشروعة، مبا يف ذلك احلق يف 
تقرير املصري واحلرية واالستقالل يف دولة فلسطني املستقلة وذات 
السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود ما قبل 

عام 1٩٦7.

الكلمة اآلن ملمثل  باإلسبانية(: أعطي  )تكلمت  الرئياة 
املغرب.

الايد أطلاا )املغرب(: أود يف البداية، سيديت الرئيسة، 
أن أهنئكم على ترؤس بالدكم جمللس األمن هلذا الشهر وأشكركم 
الشرق  يف  “احلالة  ملناقشة  اجللسة  هذه  بعقد  مبادرتكم  على 
السيد  أشكر  فلسطني”. كما  قضية  ذلك  يف  مبا  األوسط، 
املنسق اخلاص لعملية السالم يف الشرق  نيكوالي مالدينوف، 

القيمة  العام، على إحاطته  الشخصي لألمني  األوسط واملمثل 
خبصوص هذا املوضوع.

يسعدين أن أستهّل كلميت اليوم بنربة متفائلة وذلك ألهنئ 
وفد فلسطني على التزكية اليت حصلْت عليها بالده من طرف 
جمموعة الـ 77 لرئاسة اجملموعة، وذلك خالل انعقاد االجتماع 
الوزاري للمجموعة يف شهر أيلول/سبتمرب املاضي، وكذا التأكيد 
لتخويلها  العامة  اجلمعية  من  أمس  أول  عليه  حصلت  الذي 
الصالحيات واالمتيازات الالزمة للتحّدث وإلقاء بيانات باسم 
دولة  إلقامة  انفراج  بادرة  ذلك  يكون  أن  ونتمىن  اجملموعة. 
من  الرابع  حدود  على  الشرقية  القدس  وعاصمتها  فلسطني، 
حزيران/يونيه 1٩٦7، واليت تعيش جنبًا إىل جنب مع إسرائيل 

يف سالم ووئام وتعايش.

وعلى الرغم من التفاؤل، فإن األحداث املتالحقة والتوترات 
جراء  قامتة  بصورة  تفاؤلنا  تطارد  املتتالية  واالنزالقات  املتتابعة 
عامة،  األوسط  الشرق  منطقة  تشهدها  اليت  الصعبة  الظروف 
والقضية الفلسطينية خاصة. فالوضع يف فلسطني احملتلة ال يزداد 
إال سوءاً واهنياراً من جراء سياسات التهويد واالستيطان والقمع 
الفلسطيين من طرف سلطات  الشعب  بشكل ممنهج يف حق 
االحتالل اإلسرائيلي، مما يكّرس االحتقان وينذر باألسوأ، بل 
والعمل على إطالق  الوضع  أمام أي حترك حللحلة  عائقًا  ظّل 

عملية السالم املتعثرة منذ أربع سنوات. 

ما كانت القوة ضد املدنيني الُعزّل يومًا مفتاحًا للسالم وما 
كان استمرار االستيطان، خمالفًة لقرارات األمم املتحدة، وخاصة 
القرار 2334 )201٦(، بوابة إلطالق العملية السياسية، بل 
أن  الدويل. كما  الفلسطينيني واجملتمع  استفزاز  استمرار يف  هو 
انعدام شروط العيش الكرمي مل يكن يومًا مساعداً خللق جو الثقة 
واإلطار املناسب لتوفري الشروط املالئمة إلطالق عملية السالم. 

إن املساس بالوضع القانوين والتارخيي املتعارف عليه للقدس 
لن يؤّدي إال للزّج بالقضية الفلسطينية يف متاهات الصراعات 
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الدينية. إن للقدس الشريف ُحظوة ومكانة خاصة، ليس لدى 
املقدسيني وحسب بل ملعتنقي الديانات السماوية الثالث، فهي 
بليون ونصف  بالنسبة ألكثر من  القبلتني وثالُث احلرمني  أوىل 
جيوز  ال  خاص  قانوين  وضع  له  ويبقى  املسلمني،  من  البليون 
املساس به بأي شكل من األشكال، طبقًا لقرارات جملس األمن 

والشرعية الدولية. 

لذا، فإن اململكة املغربية، اليت يرأس عاهلها جاللة امللك 
على  احلفاظ  على ضرورة  تشدد  القدس،  جلنة  السادس  حممد 
األمم  مطالبًة  للقدس،  والسياسي  والقانوين  التارخيي  الوضع 
املتحدة، وخاصة األعضاء الدائمني يف جملس األمن واجملموعة 
الرباعية، باالضطالع مبسؤوليتهم كاملة لتجّنب كل ما من شأنه 
النزاع  لتسوية  الدولية  اجلهود  تعطيل  أو  الوضع  هبذا  املساس 

الفلسطيين - اإلسرائيلي. 

وعليه، دعا صاحب اجلاللة يف أكثر من مناسبة إىل اإلحجام 
القائم ملدينة القدس، على  عن كل ما ميس بالوضع السياسي 
اعتبار أن موضوع القدس يقع يف صلب قضايا الوضع النهائي. 
ومن هنا، أصبح لزامًا على اجملتمع الدويل أن يتحّمل مسؤولياته 
كاملة للدفع باألطراف للرجوع إىل طاولة املفاوضات إلطالق 
عملية السالم على أساس حّل الدولتني، والذي بات يتهدده 
التالشي والتناسي، فاحتًا الباب على مصراعيه لالنفالت والعنف 
والكراهية. وهو ما نّبه إليه جاللة امللك يف رسالته للمشاركني 
يف املؤمتر الدويل اخلامس حول القدس والذي احتضنته اململكة 
املغربية يف العاصمة الرباط يف الفرتة من 2٦ إىل 28 حزيران/

يونيه 2018 حتت شعار “القضية الفلسطينية بعد 50 سنة من 
االحتالل و 25 سنة من اتفاقية أوسلو”، حيث قال،

“من واجب املنتظم الدويل اإلسراع بتوحيد اجلهود 
من أجل وضع هذا امللف على طاولة التسوية التفاوضية 
املنصفة واآلمنة وفق مسار حمكم، يقوم على رؤية واقعية 

القائمة،  املرجعيات  إىل  ويستند  حمددة،  زمنية  وجدولة 
وينخرط فيه الطرفان جبدية وإرادة ومسؤولية’’. 

الفلسطينية هو دعم ال مشروط  للقضية  املغرب  إن دعم 
ومتواصل، وهو ما أكده جاللته يف رسالته السالفة الذكر، حيث 

قال: 

“نؤكد جمدداً أن ارتباطنا بالقضية الفلسطينية، دعمًا 
موصواًل ومساندة مطلقة وتضامنًا وثيقًا، هو عهد أخذه 
املغرب على نفسه، عهد ال رجعة فيه، إىل أن يسرتجع 
للتصرف،  القابلة  غري  حقوقه  الفلسطيين كل  الشعب 
وحقائق  الدويل  القانون  بقوة  مشروعة  حقوقًا  باعتبارها 

األرض وشهادة التاريخ’’. 

وختامًا، يبقى موقف اململكة املغربية من هذا الصراع ثابتًا 
ومرجعيات  ومبادئ  وأسس  العربية  السالم  مبادرة  على  يرتكز 
حتقيق السالم على أساس قيام دولة فلسطني مستقلة، وعاصمتها 
 ،1٩٦7 حزيران/يونيه  من  الرابع  حدود  على  الشرقية  القدس 

تعيش جنبًا إىل جنب مع إسرائيل يف سلم وأمان ووئام. 

الرئياة )تكلمت باإلسبانية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثلة 
كوبا.

الايدة رودريغيث كاميخو )كوبا( )تكلمت باإلسبانية(: 
نؤيد البيان الذي أدىل به ممثل مجهورية فنزويال البوليفارية باسم 

حركة بلدان عدم االحنياز.

هذه  بشأن  مفتوحة  مناقشة  آخر  منذ  ألنه  تأسف كوبا 
النهوض  يف  تقدم  أي  حيرز  مل   ،)S/PV.8244 )انظر  املسألة 
من  العكس  على  بل  الفلسطيين.  للشعب  العادلة  بالقضية 
التدهور، مع صدور  األرض آخذة يف  احلالة على  فإن  ذلك، 
قرارات تعسفية، مثل قرار إحدى الدول األعضاء بوقف متويل 
الفلسطينيني يف  الالجئني  املتحدة إلغاثة وتشغيل  األمم  وكالة 
للغاية أن جملس األمن، وبسبب  الشرق األدىن. ومن املؤسف 
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بإدانة تصاعد  املتكررة من أحد أعضائه، مل يقم حىت  اإلعاقة 
العنف واألحداث املأساوية اليت وقعت يف قطاع غزة منذ 30 
رفضها  على  العبارات  بأشد  جمددا  وتؤكد كوبا  آذار/مارس. 
ضد  إسرائيل  جانب  من  للقوة  والعشوائي  املفرط  لالستخدام 
املدنيني الفلسطينيني يف األرض احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، 
األمم  مليثاق  انتهاك صارخ وفاضح  قطاع غزة، يف  وخباصة يف 
املتحدة والقانون اإلنساين الدويل. ومرة أخرى ندين بناء وتوسيع 
املستوطنات اإلسرائيلية غري القانوين يف األرض الفلسطينية احملتلة 
التدابري،  الفلسطينية ومصادرهتا. ومجيع هذه  املمتلكات  وهدم 
اتفاقية  تنتهك  غزة،  قطاع  على  املفروض  احلصار  جانب  إىل 
القائم على وجود  إمكانية تطبيق احلل  الرابعة وتقوض  جنيف 
دولتني. وتكرر كوبا على وجه السرعة دعوهتا جمللس األمن للوفاء 
واألمن  السلم  صون  يف  امليثاق  مبوجب  به  املنوطة  باملسؤولية 
تنهي  بأن  إسرائيل  يطالب  أن  اجمللس  على  وجيب  الدوليني. 
واملمارسات  والسياسات  الفلسطينية،  لألراضي  احتالهلا  فورا 
العدوانية لالستعمار، وأن تلتزم بقرارات جملس األمن ذات الصلة 
بشأن احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك القضية الفلسطينية، 

وال سيما القرار 2334 )201٦(.

ونؤكد جمددا تأييدنا املطلق ألي حل شامل وعادل ودائم 
للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيين، على أساس إقامة دولتني، مما ميكن 
والتمتع  املصري  تقرير  يف  حقه  ممارسة  من  الفلسطيين  الشعب 
بدولة مستقلة ذات سيادة، يف إطار حدود ما قبل عام 1٩٦7، 
وعاصمتها القدس الشرقية، واحلق يف عودة الالجئني. ونرفض 
متثيلها  بإقامة  املتحدة  الواليات  جانب  من  االنفرادي  اإلجراء 
الدبلوماسي يف مدينة القدس، األمر الذي ال يؤدي إىل لزيادة 
تفاقم التوترات يف املنطقة. وندعو إىل دعم االقرتاح املقدم من 
دويل  مؤمتر  بعقد   )S/PV.8183 )انظر  عباس  حممود  الرئيس 
للسالم، استنادا إىل املعايري واالختصاصات املتفق عليها. ونعرب 
عن تضامننا الثابت مع احلكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيين 

ودعمنا لقبول فلسطني باعتبارها عضوا كامل العضوية يف األمم 
املتحدة.

وغري  الكامل  االنسحاب  إىل  أخرى  مرة  وتدعو كوبا 
األراضي  ومجيع  احملتل  السوري  اجلوالن  من  إلسرائيل  املشروط 
هتدف  إجراءات  أو  تدابري  أي  أن  إىل  ونشري  احملتلة.  العربية 
إىل تغيري الوضع القانوين واملادي والدميوغرايف واهليكل املؤسسي 
ملمارسة  إسرائيل  تدابري  عن  فضال  احملتل،  السوري  للجوالن 
القانون  تنتهك  وحكمه،  اإلقليم  هذا  على  القضائية  واليتها 

الدويل وميثاق األمم املتحدة.

وأخريا، ندعو إىل احرتام التعددية وامليثاق، وإهناء التدخل يف 
الشؤون الداخلية لآلخرين، والعدوان األجنيب، ودعم اجلماعات 
الشرق  يف  والنزاعات  االستقرار  عدم  تعزيز  أجل  من  اإلرهابية 
األوسط، فضال عن اختالق ذرائع ونظريات يف اجمللس يف حماولة 
إلضفاء الشرعية على االستخدام االنفرادي للقوة والعدوان ضد 

دول ذات سيادة.

الرئيس )تكلم باإلسبانية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثلة قطر.
خبالص  لكم  أتقدم  أن  أود  )قطر(:  ثانا  آل  الايدة 
التهنئة على توليكم رئاسة اجمللس هذا الشهر، ونتمىن أن تكلل 
هذه  لعقد  تقديرنا  عن  هنا  نعرب  أن  ونود  بالنجاح.  جهودكم 
املناقشة املفتوحة اهلامة، مقرونا بالشكر اجلزيل للسيد نيكوالي 
األوسط  الشرق  يف  السالم  لعملية  اخلاص  املنسق  مالدينوف، 
واملمثل اخلاص لألمني العام، على إحاطته اإلعالمية الوافية أمام 
إلعاد على مشاركته صباح  السيد حجاي  اجمللس. كما نشكر 

اليوم.

وغري  حرجة  حالة  يف  األوسط  الشرق  منطقة  زالت  ما 
مستقرة نتيجة لصراعات قائمة مل جتد حلوال، األمر الذي يضع 
لغة  إىل  االحتكام  يتم  مل  ما  احملك  على  املنطقة وسلمها  أمن 
العقل واحلكمة وااللتزام بالقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة. 
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إن هذه التحديات تستلزم املناخ والظروف املواتية للتصدي هلا، 
التطرف  ملكافحة  اجلميع  قبل  من  اجلهود  توحيد  ذلك  يف  مبا 
العنيف واإلرهاب ومعاجلة جذوره ومسبباته والبحث يف خلفياته 

السياسية واالجتماعية والثقافية.

منذ  األمن  جملس  نظر  قيد  الفلسطينية  القضية  زالت  ما 
عقود، يف ظل عجز اجملتمع الدويل عن التوصل إىل تسوية هلذه 
على  إجيابا  تنعكس  أن  شأهنا  من  اليت  التسوية  وهي  القضية، 
القضية  الدوليني، كون  واألمن  السلم  وحالة  املنطقة  استقرار 

الفلسطينية هي القضية املركزية لألمة العربية واإلسالمية.

إن حتقيق السالم الدائم والعادل والشامل جيب أن يكون 
ومبادئ  املتحدة  األمم  وميثاق  الدويل  القانون  أساس  على 
ضم  جواز  وعدم  املصري،  تقرير  حبق  املتمثلة  الدولية  الشرعية 
أراضي الغري بالقوة. وهذا ما يستدعي التوصل إىل تسوية لقضايا 
احلل النهائي من خالل التفاوض اجلاد بني اجلانبني، الفلسطيين 
فيها  مبا  عليها،  املتفق  املرجعيات  أساس  وعلى  واإلسرائيلي، 
القابلة للحياة  الفلسطينية  العربية، وإقامة الدولة  مبادرة السالم 
وإهناء  الشرقية،  القدس  وعاصمتها   1٩٦7 عام  حدود  على 
اجلوالن  فيها  مبا  احملتلة،  العربية  لألراضي  اإلسرائيلي  االحتالل 
والكامل  الفوري  والوقف  احملتلة،  اللبنانية  واألراضي  السوري 
الشعب  واسرتجاع  الالجئني،  وعودة  االستيطانية،  لألنشطة 
على  التأكيد  مع  للتصرف،  القابلة  غري  حلقوقه  الفلسطيين 
ضرورة عدم املساس بالوضع القائم للقدس الشريف واملقدسات 
اإلسالمية واملسيحية، وخاصة املسجد األقصى. وهذا ما يضمن 

أن يعيش الطرفان جنبا إىل جنب بأمن وسالم.

على  املفروض  اجلائر  احلصار  يصبح  أن  املعقول  غري  من 
قطاع غزة واملستمر لعامه احلادي عشر حالة مسلما هبا. ويف 
فإنه،  القطاع،  سكان  منها  يعاين  اليت  اإلنسانية  املأساة  ظل 
وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن محد آل 
ثاين، أمري دولة قطر، مت تقدمي مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 

150 ماليني دوالر. كما مت تزويد القطاع بالوقود الالزم لتأمني 
الكهرباء. ومؤخرا احتفلت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 
الالجئني الفلسطينيني يف الرق األدىن بالعودة إىل املدارس هذا 
يف  دوالر  مليون   50 مببلغ  قطر  مسامهة  حيث كانت  العام، 
برنامج الوكالة التعليمي عنصرا حيويا يف قرار فتح املدارس دون 
تأخري. وتأيت هذه اجلهود من دولة قطر يف إطار سعيها للقيام 

بدور إجيايب لصاحل االستقرار الضروري لتحقيق السالم.

إن اآلثار اخلطرية لألزمة السورية حتتم التوصل عاجال إىل 
حل سياسي وفق بيان جنيف )S/2012/522، املرفق( وقرارات 
جملس األمن، مبا فيها القرار 2254 )2015(، ومبشاركة شاملة 
املشروعة وحيفظ وحدة  يليب تطلعاته  السوري، مبا  الشعب  من 
سورية الوطنية واإلقليمية وسيادهتا واستقالهلا. وحىت يتم حتقيق 
اهتمام  إيالء  من  بد  ال  الوطنية،  واملصاحلة  السياسي  االنتقال 
للمساءلة عن اجلرائم املنتهكة للقانون الدويل والقانون اإلنساين 
الدويل. وهذا ما يؤكد أمهية دعم اآللية الدولية احملايدة واملستقلة 

بشأن اجلرائم األشد خطورة يف سورية.

لقد مضي ما يقارب العام وأربعة أشهر على احلصار غري 
القانوين على دولة قطر واألزمة املفتعلة اليت ُأريَد هبا سلب إرادة 
دولة قطر، واختطاف قرارها السياسي بافرتاءات وذرائع أكدت 
األيام مدى هزلّيتها. ومل تفلح هذه األزمة املفتعلة إال يف تقويض 
جملس التعاون لدول اخلليج العربية، تلك املنظومة اإلقليمية اليت 
حافظت ألكثر من ثالثة عقود على حُلمتها ومتاسكها. واليت 
من الضروري احلفاظ عليها يف ظل ما تشهده املنطقة من أزمات 

وحتديات تستوجب العمل اجلماعي ملواجهتها.

لقد خابت مساعي دول احلصار حيث أثبتت دولة قطر 
قدرهتا على التعامل مع هذه األزمة غري املسبوقة يف منطقة اخلليج 
العريب حبكمة عرب االستمرار يف سياسة االنفتاح وبناء الشراكات 
الثنائية واملتعددة األطراف يف خمتلف اجملاالت، وذلك على الرغم 
من  واألكاذيب  التزييف  ونشر  والتضليل  الكراهية  من محالت 
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قبل دول احلصار اليت تسعى عبثا لتربير اإلجراءات غري املسؤولة 
املتخذة ضد شعب دولة قطر واملقيمني فيها.

بالتعامل  التزامها  بداية األزمة  لقد أكدت دولة قطر منذ 
معها يف إطار القانون الدويل واالتفاقيات الدولية والثنائية ذات 
الصلة ويف إطار اآلليات الدولية القائمة حلل النزاعات، وعليه، 
املقدرة حلضرة صاحب  بالوساطة  التزامها  فإن دولة قطر جتدد 
السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح، أمري دولة الكويت 
الشقيقة، وتقديرها للدول اليت ساندت هذه الوساطة بغية حل 
هذه األزمة واستعدادها للجلوس على طاولة احلوار الذي حيرتم 
سيادهتا بدون إمالءات. كما أكدنا على ذلك يف حمافل عدة.

ومن أجل إجياد حلول ملا جنم عن هذه األزمة املفتعلة من 
وحرمان  األسر  تفكك  ذلك  يف  مبا  وإنسانية،  حقوقية  تبعات 
القسرية أحادية اجلانب  نتيجة اإلجراءات  الطلبة من دراستهم 
إىل  قطر  دولة  توجهت  احلصار،  دول  قبل  من  ُفرضت  اليت 
املاضي  متوز/يوليه  أمرا يف  أصدرت  اليت  الدولية  العدل  حمكمة 
باختاذ تدابري مؤقتة لصاحل دولة قطر ضد دولة اإلمارات العربية 
تضمن  العنصري.  التمييز  على  القضاء  اتفاقية  خلرقها  املتحدة 
إعادة مل مشل  اإلمارات ضمان  دولة  الطلب من  احملكمة  قرار 
ومنح  اإلمارات  دولة  من  املتخذة  التدابري  فرقتها  اليت  األسر 
الطالب القطريني املتأثرين بتلك التدابري فرصة إمتام دراستهم يف 
اإلمارات أو احلصول على سجالهتم التعليمية وضمان وصول 
القضائية  التدابري إىل احملاكم واألجهزة  بتلك  املتأثرين  القطريني 
يف اإلمارات. ويتبني من األمر الصادر عن حمكمة العدل الدولية 

قوة املوقف القانوين لدولة قطر حيال هذه األزمة املفتعلة.

دولة  أن  على  التأكيد  ألعيد  الفرصة  هذه  أغتنم  ختاما، 
القانون  قطر ماضية يف سياستها اخلارجية املستندة إىل مبادئ 
الدويل والعالقات الودية والتعاون البناء يف إطار املنظومة املتعددة 
األطراف، إميانا منا بأن هذا النهج هو األمثل لوضع حد ملختلف 
األزمات الدولية، مبا فيها األزمات يف منطقة الشرق األوسط. 

الرئياة )تكلمت باإلسبانية(: أعطي الكلمة اآلن للمراقب 
الدائم عن جامعة الدول العربية.

الايد عبد العزيز: تنعقد جلسة جملس األمن يف توقيت 
األطراف،  املتعدد  الدويل  النظام  باهنيار مصداقية  يهدد  دقيق. 
وبصفة خاصة مصداقية جملس األمن يف التعامل مع التعديات 
الثابتة  األسس  عن  الدفاع  ويف  الدولية  الشرعية  على  السافرة 
والراسخة اليت قامت عليها عملية السالم يف الشرق األوسط من 

اهلجمات الشرسة اليت تتعرض هلا. 

الذي  اجلسيم  اخلطر  من  حتذر  العربية  الدول  جامعة  إن 
املتحدة،  األمم  يف  السالم  لعملية  الرئيسية  املبادئ  له  تتعرض 
السالم  مقابل  األرض  ومبدأ  الدولتني  حل  مبدأ  رأسها  وعلى 
اليت تتعرض مجيعها هلجمات  النهائي اخلمس،  الوضع  وقضايا 
تغيري  إىل  تسعى  مسؤولة  غري  فردية  قرارات  خالل  من  شرسة 
تفاوض وعلى حنو  منفردة دون  بإرادات  األرض  احلقائق على 
يتناقض مع الشرعية الدولية الراسخة، سواء بالسعي إىل حسم 
لصاحل  النهائي  الوضع  قضايا  أهم  تعترب  اليت  القدس،  قضية 
إسرائيل، من خالل االعرتاف غري الشرعي هبا كعاصمة لدولة 
إسرائيل ونقل السفارة األمريكية إليها أو بوقف متويل وكالة األمم 
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 
العزل  الفلسطينيني  الالجئني  قدرة  على  سلبا  للتأثري  )األونروا( 
ألراضيهم  العودة  يف  للتصرف  القابل  غري  حقهم  ممارسة  على 
الوضع  ثانية من قضايا  الوقت بقضية  احملتلة وللعبث يف نفس 
النهائي على حنو يسهل من حسمها أيضا لصاحل إسرائيل، وهي 

قضية الالجئني.

تصاعد  الشرسة  اهلجمات  هذه  خطورة  من  يزيد  ومما 
املتظاهرين  مواجهة  يف  اإلنسانية  غري  اإلسرائيلية  املمارسات 
الفلسطينيني العزل منذ بدء مسريات العودة يف آذار/مارس من 
هذا العام، واليت أسفرت حىت اآلن عن ما يزيد عن 200 شهيد 
وما يقرب من 000 5 مصاب. وكان آخرها العدوان اإلسرائيلي 
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األخري الذي راح ضحيته سبعة شهداء، شرق خميم الربيج وسط 
جملس  من  احلاسم  التدخل  حتتم  املمارسات  تلك  غزة.  قطاع 
لوقف  الدولية  اجلنائية  اإلنسان واحملكمة  األمن وجملس حقوق 
انتهاكات إسرائيل اللتزاماهتا كسلطة قائمة باالحتالل، مبوجب 
الدويل  والقانون  الدويل  القانون  وقواعد  املتحدة  األمم  ميثاق 

اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان.

وهنا، فإن جملس األمن مطالب أيضا بأن يتدخل لتطبيق 
اتفاقية جنيف الرابعة. واملفاهيم اإلنسانية اجلديدة اليت تعارف 
عليها اجملتمع الدويل ال بد وأن ُتطبق على األراضي الفلسطينية 
اليت  احملتلة، خاصة مفاهيم مسؤولية احلماية واألمن اإلنساين، 
حلماية  استغالهلا  من  بد  ال  راسخة  أسسا  تشكل  أصبحت 
الشعب الفلسطيين من بطش سلطة االحتالل اليت تنتهك كافة 
حقوق الشعب الفلسطيين، مبا يف ذلك حقه يف التعبري السلمي 

عن مناهضته لالحتالل.

األمني  قدمه  الذي  األخري  التقرير  فإن  الصدد،  هذا  ويف 
العام بناء على طلب الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة املستأنفة 
للجمعية العامة يتضمن بدائل للتحرك حنو تنفيذ ذلك، ويشكل 
القضية  هذه  يف  املبادرة  لزمام  اجمللس  الستعادة  صلبا  أساسا 
تكفل  فاعلة  آلية  إقرار  حنو  العامة  اجلمعية  مع  وللعمل  اهلامة 
توفري احلماية بكافة أنواعها، احلماية اجلسدية من االعتداءات 
املسلحة على الشعب الفلسطيين األعزل، واحلماية التشريعية يف 
اليهودي، الذي  القومية للشعب  مواجهة ما يطلق عليه قانون 
ينفي عالقة الشعب الفلسطيين بوطنه التارخيي، ومحاية األرض 
الفلسطينية بوقف التغلغل االستيطاين اإلسرائيلي املخالف للقرار 
اخلان  قرية  هلدم  إسرائيل  مساعي  خاصة   ،)201٦(  2334
التواصل  حتقيق  هبدف  البدوية  اجملتمعات  من  وغريها  األمحر 
فلسطني،  دولة  عاصمة  الشرقية،  القدس  بني  الواهم  اجلغرايف 
الدينية  املقدسات  ومحاية  اجملاورة،  اإلسرائيلية  واملستوطنات 
للمصلني  يسمح  قانون  استصدار  إسرائيل  بالتصدي حملاوالت 

اليهود بالصالة يف املسجد األقصى يف تعد صارخ على ما متثله 
الشعب  محاية  وختاما،  األديان.  بني  للتعايش  القدس كرمز 
الفلسطيين يف غزة من اآلثار اإلنسانية املدمرة للحصار اخلانق 
الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة والذي يعيق اجلهود املصرية 

املضنية لتحقيق املصاحلة الفلسطينية املنشودة.

لقد طرح الرئيس الفلسطيين حممود عباس أمام اجمللس يف 
لتحقيق  واضحة  عملية  العام خطة  هذا  من  20 شباط/فرباير 
وفلسطني  إسرائيل  بني  املباشرة  املفاوضات  خالل  من  السالم 
على أساس حل الدولتني ومبدأ األرض مقابل السالم ومبادرة 
إىل  تقود  الدولية،  الشرعية  العربية وغريها من حمددات  السالم 
 ،1٩٦7 عام  حدود  على  املستقلة  الفلسطينية  الدولة  إقامة 
وعاصمتها القدس الشرقية، قبل مطلع العام القادم من خالل 
استثناء ودون  دون  النهائي  الوضع  قضايا  على كافة  التفاوض 
تدخالت خارجية متحيزة. وعاود التأكيد على هذه اخلطة يف 
كلمته أمام اجلمعية العامة يف مطلع الدورة 73. وجامعة الدول 
العربية تتطلع إىل كل الدعم الذي ميكن أن يقدمه جملس األمن 
واجلمعية العامة هلذه املبادرة وللبدء فورا يف تنفيذها إىل أن تقام 

الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

الكلمة اآلن ملمثل  باإلسبانية(: أعطي  )تكلمت  الرئياة 
النرويج.

السيد  أشكر  أن  أوال  أود  )النرويج(:  هاتريم  الايد 
بالشرق  السالم  لعملية  اخلاص  املنسق  مالدينوف،  نيكوالي 
األوسط، والسيد حجاي إلعاد، املدير العام ملنظمة بتسليم على 

ما قدماه من مسامهات.

غزة.  يف  العسكري  التصعيد  إزاء  عميق  بقلق  نشعر  إننا 
وندين أيضا إطالق الصواريخ من قطاع غزة صوب إسرائيل. إن 
على مجيع األطراف أن متارس ضبط النفس، وجتنب األعمال 
العنف.  تصاعد  من  مزيد  دون  احليلولة  أجل  من  االستفزازية 
ويساورنا أيضا بالغ القلق إزاء احملاوالت األخرية اليت شهدناها 



31/43 1832799

S/PV.8375 (Resumption 1) السالة ةا اللر  األوسب  طما ةا قلش ا ية ةلاحين 18/10/2018

لتأخري وتقويض تنفيذ برنامج جمموعة تدخالت األمم املتحدة 
اإلنسانية يف غزة بسرعة ودون عوائق، األمر الذي يكتسب أمهية 
بالنسبة لشعب غزة ولالستقرار يف املنطقة. لقد تولت النرويج 
رئاسة اجتماع وزاري يف نيويورك يف 27 أيلول/سبتمرب جملموعة 
لتنسيق  املخصصة  االتصال  وجلنة  لفلسطني،  الدوليني  املاحنني 
رحبت  اليت  الفلسطيين،  الشعب  إىل  املقدمة  الدولية  املساعدة 
إىل  لغزة، ودعت  اإلنسانية  املتحدة  األمم  تدخالت  مبجموعة 
الفلسطينية.  السلطة  مع  بالتنسيق  السرعة،  على وجه  تنفيذها 
وتدعم النرويج بقوة تلك اجلهود وستقدم مساعدة إضافية إىل 

األمم املتحدة.

واجتماعي.  وإنساين  اقتصادي  اهنيار  شفا  على  غزة  إن 
وهناك حاجة ملحة إىل حتسني فرص احلصول على املياه النظيفة 
للسكان والبضائع  العمل، وحرية احلركة  والطاقة، وإجياد فرص 
إىل قطاع غزة ومنه. وستواصل النرويج العمل عن كثب مع األمم 
أجل  من  الرئيسية  املاحنة  واجلهات  األورويب  واالحتاد  املتحدة 
ضمان التنفيذ التام جلميع عناصر اجملموعة اإلنسانية. ولتحقيق 
على  األطراف  املشرتكة، حنث مجيع  املساعي  هذه  النجاح يف 
الصدد،  الدولية. ويف هذا  بذل قصارى جهدها لدعم اجلهود 
من األمهية مبكان بالنسبة ملنظمة التحرير الفلسطينية التعاون مع 

األمم املتحدة واجملتمع الدويل.

وتتحمل محاس نصيبا كبريا من املسؤولية عن احلالة املرتدية 
إن  السياسية.  ومناوراهتا  استفزازاهتا  تنهي  أن  وجيب  غزة،  يف 
من  مها  محاس،  وليس  الدويل،  واجملتمع  الفلسطينية  السلطة 
يقدمان املساعدة إىل سكان غزة. وعالوة على ذلك، ينبغي أن 
تستعيد السلطة الفلسطينية حوكمتها يف غزة وأن تعيد مل مشل 
فلسطني حتت سلطة واحدة. ومع ذلك ففي الوقت نفسه، فإنه 
مما يؤدي إىل نتائج عكسية التوقف عن دعم غزة من الناحية 
املالية، وبالتايل زيادة إفقار السكان. وينبغي أن تستأنف إسرائيل 
الصيد  منطقة  وتوسيع  غزة،  إىل  الوقود  إمدادات  جانبها  من 

والتخلي عن نظام القيود املكثفة املفروضة على حركة األشخاص 
والبضائع إىل قطاع غزة ومنه.

إىل  أيضا  املخصصة  االتصال  جلنة  اجتماع  دعا  وقد 
االقتصاد  على  املخاطر  من  للتخفيف  عاجلة  إجراءات  اختاذ 
يف  الكبرية  التخفيضات  من  مزيج  أدى  وقد  الفلسطيين. 
اإليرادات  يف  الكبرية  واخلسائر  املاحنة،  اجلهات  مسامهات 
النامجة عن التسرب املايل واستمرار القيود املفروضة على وصول 
الفلسطينيني وتنقلهم إىل تراجع خطري يف االقتصاد الفلسطيين 
السنة  يف  مايل  اهنيار  حدوث  خطر  وهناك   .2018 عام  يف 
املقبلة ما مل نتخذ إجراءات متضافرة ملعاجلة املسائل املالية، مبا يف 
ذلك بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل. إن االقتصاد الفلسطيين 
القادر على البقاء شرط مسبق للحل القائم على وجود دولتني، 
وجبب على اجلهات املاحنة أن تزيد مسامهاهتا. وال غىن عن وكالة 
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق 
األدىن. وتقدم الوكالة اخلدمات األساسية ألكثر الفئات ضعفا 
من الالجئني الفلسطينيني وتسهم يف حتقيق االستقرار اإلقليمي. 

ومن األمهية مبكان أن يظل املاحنون ملتزمني بدعمها.

إن التطورات األخرية يف القدس الشرقية والضفة الغربية، مبا 
يف ذلك قرار هدم قرية اخلان األمحر، تثري قلقا بالغا. إن موقع 
اخلان األمحر مهم من الناحية االسرتاتيجية للحفاظ على وحدة 
ثابتا يف  النرويج شريكا  انفكت  املقبلة. وما  الفلسطينية  الدولة 
الشرق األوسط طوال عقود. ويستند  السالم واألمن يف  تعزيز 
التزامنا الطويل األمد باملساعدة على حل الصراع بني إسرائيل 
وفلسطني على دعمنا الثابت حلل الدولتني عن طريق التفاوض، 
على الرغم من أنه يبدو أن التغلب على العقبات اليوم أصعب 

منه يف أي وقت مضى.

الكلمة اآلن ملمثل  باإلسبانية(: أعطي  )تكلمت  الرئياة 
مجهورية إيران اإلسالمية.
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)تكلم  اإلسالمية(  إيران  )مجهورية  خوشرو  الايد 
باإلنكليزية(: أشعر باالمتنان الصادق للرئاسة البوليفية للمجلس 
على عقد هذه اجللسة، وأود أن أهنئها حبرارة على قيادة بوليفيا 
اإلحاطات  مقدمي  أشكر  أن  أيضا  وأود  للمجلس.  املثالية 

اإلعالمية.

كما أود أن أعرب عن تأييدي للبيانني اللذين أدىل هبما 
من قبل كل من ممثل فنزويال باسم حركة بلدان عدم االحنياز، 

وممثل بنغالدش، باسم منظمة التعاون اإلسالمي.

أعقاب  ويف  مستمر.  تدهور  يف  فلسطني  يف  احلالة  إن 
الفلسطينيني  املتظاهرين  عدد  بلغ  اجلديدة،  اإلسرائيلية  اجلرائم 
الذين قتلوا أكثر من 200 وعدد اجلرحى أكثر من 000 22. 
فلماذا حيتجون؟ إهنم حيتجون على االنتهاك املنهجي حلقوقهم 
غري القابلة للتصرف على مدى الـ 70 عاما املاضية، واحتالل 
أراضيهم، وحصار غزة طيلة عقد من الزمان، واالعرتاف بالقدس 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  جانب  من  إلسرائيل  عاصمة 
والعنصرية اليت أبديت جتاههم وإضفاء الطابع القانوين عليها يف 
القانون اإلسرائيلي يف اآلونة األخرية، وتدمري مساكنهم، وبناء 

املستوطنات اإلسرائيلية.

منازهلم  إىل  أجدادهم،  أراضي  إىل  العودة  يريدون  إهنم 
القدس  وعاصمتها  املستقلة  دولتهم  وإقامة  ومدهنم،  وقراهم 
تقتلهم جملرد كوهنم  إهنا  تقتلهم إسرائيل؟  ملاذا  الشريف. ولكن 
فلسطينيني، سواء كانوا أطفاال أو نساء، مزارعني أو صيادين. 
الفلسطينيني يف نظر إسرائيل ليس هلم حقوق - ال حق  ألن 
هلم يف التجمع، أو التعبري أو االحتجاج، أو العودة، أو إقامة 
دولتهم، أو حىت احلياة، ألن إسرائيل قد أدمنت القسوة، واجلرمية، 
واملوت، والدمار. ومع هذه احلقائق املعروضة علينا، لنستعرض 
ما قام به اجمللس من أجل محاية احلقوق واحلياة للفلسطينيني. 
من 300  أكثر  اجمللس  اعتمد  املاضية،  السبعة  العقود  خالل 
املتصلة  واملسائل  الفلسطينية  اإلسرائيلية  األزمة  بشأن  قرار 

اجللسات  ويف   .)201٦(  2334 القرار  عهدا  وأحدثها  هبا، 
السابقة، قال مجيع أعضاء اجمللس تقريبا إن إسرائيل قد انتهكت 
ذلك القرار. وبطبيعة احلال، ليس هذا إال واحدا من أكثر من 
للخروج  أمنوذج  فهي  إسرائيل،  انتهكتها  للمجلس  قرار   300

على القانون الدويل.

إلسرائيل  مشروطة  غري  محاية  املتحدة  الواليات  وتوفر 
على  األمثلة  ومن  اجمللس.  يتخذها  اليت  التدابري  من  أي  ضد 
مشاريع  من   44 اجمللس ضد  يف  النقض  حق  استخدام  ذلك 
القرارات بشأن إسرائيل. ومن حيث املمارسة العملية، جعلت 
الواليات املتحدة اجمللس غري فعال متاما فيما يتعلق بإسرائيل، 
وبذلك جترأت إسرائيل على ارتكاب مجيع اجلرائم الدولية األربع 
األساسية، وعلى شن أكثر من 15 حربا، واحتالل األراضي 
العربية، وغزو مجيع جرياهنا بال استثناء ومهامجة بلدان أخرى يف 
املنطقة وخارجها، وامتالك كل نوع من أسلحة الدمار الشامل. 
والقائمة تطول. إن املسألة املعروضة علينا اآلن هي ما إذا كان 
هناك أي خيار، إىل جانب اختاذ إجراء دويل، حملاسبة كل من 
الواليات املتحدة وإسرائيل على مجيع ما ارتكباه من خمالفات، 
وحرماهنما للفلسطينيني من حقوقهم غري القابلة للتصرف. وهلذا 
السبب نعتقد أن العامل ينبغي أن يستمر يف دعم إعمال حقوق 
والعدوان،  االحتالل،  من  املزيد  ورفض  الفلسطيين  الشعب 

والقمع أو التخويف.

فقط  ركزت  فقد  االجتماع،  هذا  أعمال  جلدول  وامتثاال 
على قضية فلسطني. وسوف أديل ببيان آخر فيما بعد للرد على 

مزاعم ممثل الواليات املتحدة، اليت ال صلة هلا باملوضوع.

الكلمة اآلن ملمثل  باإلسبانية(: أعطي  )تكلمت  الرئياة 
ملديف.

الايد مسمد )ملديف( )تكلم باإلنكليزية(: أود أن أشكر 
بوليفيا، على عقد هذه املناقشة املفتوحة اليوم بشأن احلالة يف 

الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني.
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وقد انقضى أكثر من نصف قرن منذ أن أوصت اجلمعية 
العامة حبل قائم على وجود دولتني حبدود حمددة على حنو واضح 

بني دولة فلسطني وإسرائيل.

وأعلن اجمللس من خالل قراريه 47٦ )1٩80( و 478 
)1٩80( أن االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني غري قانوين؛ وأن 
العاصمة  نقل  وأن  قانوين؛  غري  الشريف  القدس  املدينة  ضم 
اإلسرائيلية إىل القدس غري قانوين. كما أعلن اجمللس أنه من غري 
القانوين بالنسبة ألي بلد االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل، 
ولذلك فإن أي نقل لسفارته إىل القدس هو غري قانوين. وأهاب 
بالدول األعضاء، من خالل قراره 2334 )201٦(،  اجمللس 
أن متيز يف معامالهتا ذات الصلة بني إقليم دولة إسرائيل واألرض 
عدم  جديد  من  وأكد   ،1٩٦7 عام  منذ  احملتلة  الفلسطينية، 
شرعية االحتالل اإلسرائيلي واملستوطنات يف األرض الفلسطينية 

احملتلة.

حل.  بدون  الفلسطينية  القضية  زالت  ما  ذلك،  ومع 
وبصفتنا أعضاء مسؤولني يف اجملتمع الدويل، ال بد جلميع الدول 
أن  النزاع،  يف  الرئيسية  الفاعلة  اجلهات  سيما  وال  األعضاء، 
تتمسك بنص وروح قرارات جملس األمن ذات الصلة. إن شرعية 
السلم  صون  يف  املتحدة  األمم  ملصداقية  أساسي  أمر  اجمللس 

واألمن الدوليني.

العليا  العدل  حمكمة  رفضت  حتديدا،  املاضي  الشهر  ويف 
اإلسرائيلية التماسا للحيلولة دون هدم إحدى القرى يف الضفة 
الغربية، األمر الذي سيؤدي إىل نزوح املئات من الناس، وتركهم 
ألطفاهلم،  مدارس  وبدون  للعيش،  سبل  وبدون  مأوى،  بال 

وبدون احلصول على الرعاية الصحية األساسية.

إن أفراد الشعب الفلسطيين ال يزالون يعيشون يف ظروف 
عديدة  مناسبات  يف  الدويل  اجملتمع  ومسعنا  منازهلم،  يف  جائرة 
يدعو الشعب الفلسطيين إىل الصمود. وإذا واصلنا جمرد التعبري 
عن املشاعر بدال من مساءلة املسؤولني عن االنتهاكات املتعددة 

للقانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل، فإننا خنفي إخفاقاتنا 
ونتخلى عن مسؤوليتنا عن الناس الذين نزعم بأننا نساعدهم.

املستقلة،  وما فتئت ملديف ترى دوما أن دولة فلسطني 
وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود 1٩٦7، تعيش 
جنبا إىل جنب يف سالم ووئام مع إسرائيل، هو احلل األفضل 
لقرارات  الكامل  التنفيذ  إىل  إسرائيل  وندعو  للنزاع.  والوحيد 
اجمللس واحرتام التزاماهتا القانونية مبوجب ميثاق األمم املتحدة. 
جيب علينا مجيعا أن نتصرف حبسن نية وأن حنرتم املعايري الدولية 

اليت وضعناها للحفاظ على السالم يف الشرق األوسط.

ويف سورية، حنن على مشارف هناية السنة السابعة يف النزاع 
وإحدى اللحظات احلامسة يف مشال غرب حمافظة إدلب السورية، 
اليت سيؤدي اندالع النزاع فيها إىل أسوأ كارثة إنسانية يف هذا 
القرن. ويف هذه احلالة، سيتم تشريد أكثر من 3 ماليني شخص 
حيث لن جيدوا مالذا يف أي مكان وال غذاء أو رعاية صحية. 
ونرى وجوب أن تعطي مجيع اجلهات الفاعلة املشاركة يف النزاع 
األولوية حلقوق اإلنسان األساسية لألشخاص املتضررين قبل أي 
شيء آخر، وأن تسمح بوصول اإلغاثة اإلنسانية إىل من هم يف 

أمس احلاجة إليها.

إن النزاعات املعقدة بالفعل يف الشرق األوسط تزداد سوءا 
بسبب اجلماعات اإلرهابية اليت تتسبب يف الدمار ومتزيق النسيج 
أو  احلدود،  تعرف  ال  العملية. وهي  للمجتمع يف  االجتماعي 
متّيز بني الشباب واملسنني والنساء والرجال، أو حترتم أي دين 
أو ثقافة. وجيب علينا معاجلة العوامل اليت متكن اإلرهاب، من 
اليت  واالسرتاتيجيات  املعلومات  وتبادل  الدويل  التعاون  خالل 

تركز على مكافحة التطرف املصحوب بالعنف.

وميكن جمللس األمن، بل جيب عليه أن يتخذ إجراء ملعاجلة 
استخدام  على  اجمللس  وحنث  األوسط.  الشرق  يف  النزاعات 
األدوات واآلليات القائمة بالفعل داخل منظومة األمم املتحدة 
وشعب  حكومة  وتؤيد  النزاعات.  تلك  وحل  احلوار  ملواصلة 
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ملديف دائما، التوصل إىل حل سلمي ودائم للقضية الفلسطينية 
والنزاعات يف الشرق األوسط.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلمت  الرئيسة 
أوروغواي.

الايد طيرموديث ألباريث )أوروغواي( )تكلم باإلسبانية(: 
الشرق  يف  احلاالت  خمتلف  على  أمهية كربى  أوروغواي  تعلق 

األوسط املدرجة يف جدول أعمال اجمللس.

نشكر املنسق اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط، 
الزاخرة  اإلعالمية  إحاطته  على  مالدينوف،  نيكوالي  السيد 
عمله  وعلى  عديدة،  مرات  يف  ذلك  أكدنا  باملعلومات، كما 

املتفاين واملستمر. وميكنه أن يعوِّل على دعم أوروغواي.

األطراف  املتعددة  املبادرات  من  العديد  من  وبالرغم 
 - الفلسطيين  النزاع  إهناء  حملاولة  واالنفرادية  واإلقليمية 
التوصل إىل حل سلمي  بعيدين عن  فإننا ال نزال  اإلسرائيلي، 
ومقبول للطرفني. وال يزال حل الدولتني هو اخليار الوحيد القابل 
للتطبيق. وال توجد خطة بديلة عوضا عنه. وال بد لنا من العودة 
أن  ميكنها  اليت  املباشرة  املفاوضات  إىل  ممكن  وقت  أقرب  يف 
يستغرق  قد  األمر  هذا  أن  ندرك  حنن  املعلقة.  املسائل  توضح 
بعض الوقت، ولكن سيكون أسوأ من ذلك أن نظل غارقني يف 
الشلل والركود. ولتحقيق هذا اهلدف، جيب عكس االجتاهات 
الراهنة على أرض الواقع. وخبالف ذلك، سيكون من الصعب 

للغاية على فلسطني أن توحد أرض دولتها.

إسرائيل  دولة  مع  قوية  صداقة  عالقات  أوروغواي  ولدى 
ودولة فلسطني على السواء. ومرة أخرى نؤكد جمددا على حق 
إسرائيل وفلسطني يف العيش بسالم داخل حدود آمنة ومعرتف 
هبا، بـروح مـن التعاون املتجدد واخلايل من أي هتديد أو أعمال 
من شأهنا أن تقوض السالم. وميكننا أن نتوقف عند تفاصيل 
آخر األحداث - إطالق الصواريخ من قطاع غزة باجتاه إسرائيل، 

األمحر.  اخلان  لقرية  الوشيك  اهلدم  أو  إليه  تقود  الذي  والقمع 
مطالبة كال  على  اليوم  نركز  أن  ذلك  من  بداًل  نفضل  لكننا 
الطرفني باختاذ إجراءات وإطالق مبادرات من شأهنا أن تساعد 
بشكل  ذلك  وإن كان  التوترات،  حدة  وختفيف  التهدئة  على 

تدرجيي. وترى أوروغواي، أن هذه التدابري تشمل ما يلي. 

أوال، جيب وقف إطالق الصواريخ حملية الصنع أو الصواريخ 
الصناعية من قطاع غزة، إىل جانب أي عمل ميكن أن يعترب 
إرهابا ضد األهداف اإلسرائيلية. ثانيا، جتب ممارسة ضبط النفس 
بغية منع القمع غري املتناسب للمظاهرات أو االحتجاجات اليت 
حتدث يف قطاع غزة. ثالثا، جيب تعليق سياسة االستيطان يف 
األرض الفلسطينية احملتلة ألن املستوطنات غري قانونية مبوجب 
القانون الدويل. رابعا، جيب تعليق أوامر هدم املنازل الفلسطينية 
يف الضفة الغربية والقدس الشرقية. خامسا، جيب االعرتاف التام 
غزة.  على  املفروض  احلصار  إهناء  من  بد  وال  إسرائيل  بدولة 
سادسا، جيب إعادة السجناء العسكريني واملدنيني أو رفاهتم إىل 
ذويهم كبادرة دنيا إلظهار اإلنسانية يف النزاع. سابعا، جيب تعزيز 
اتفاقات املصاحلة بني فتح ومحاس من أجل الوحدة الفلسطينية. 
ثامنا، وهو أمر ال يقل أمهية، جيب على كال اجلانبني أن يراعيا 
االحتياجات العاجلة للسكان املدنيني. إن املدنيني الفلسطينيني 
ومن  السالم.  يريدون  وهم  األغلبية،  يشكلون  واإلسرائيليني 
السياسيني مييلون إىل إغفال تلك احلقيقة.  القادة  املؤسف أن 
والديين يف  والثقايف  التارخيي  الرتاث  احلفاظ على  تاسعا، جيب 
جو من التعايش. وإذ ساد التسامح فإن هناك جماال للجميع. 
وأخريا، جيب علينا أن نعمل على تطوير اإلمكانات االقتصادية 

للمنطقة وسبل التعاون الوثيق مبجرد انتهاء النزاع.

الكراهية  جتاوز  يف  للبدء  الوقت  حان  لقد  اخلتام،  ويف 
وقبل  واإلحباط.  واليأس  الوهم  من  والتحرر  عليها،  والتحريض 
سبعني عاما، اختذت اجلمعية العامة القرار 181 )د-2(. وميكن 
القول إنه، بفضل الزخم املتولد عن اإلجراءات القانونية الدولية 
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الناشئة عن هذه املنظمة، فقد وطدت إسرائيل وفلسطني هويتهما، 
وحقوقهما والتزاماهتما كدولتني بوصفهما كيانني قانونيني.

واليوم، وكما كان احلال قبل 70 عاما، فإن اجملتمع الدويل، 
الذي كان يراعي هذا احلل ويؤيده، ال يزال ينتظر بفارغ الصرب. 
ومن الضار وغري الصحي أن يرفض القادة قبول الطريق الذي 
اختاره اجملتمع الدويل وأيده حبسن نية. إن أي كسب لألراضي 
أو ممارسة للسيادة امُلساء فهما سيكونان بال طائل إن كان ذلك 
على حساب السالم وإن كان يطيل أمد معاناة الشعوب اليت 

تعيش يف تلك املنطقة.

املالحظات  بعض  أن أضيف  أود  بياين،  أختتم  أن  وقبل 
اخلاص،  املبعوث  عمل  تؤيد  أوروغواي  تزال  ال  سورية.  بشأن 
الذي  يكل  ال  الذي  املفاوض  ميستورا،  دي  ستافان  السيد 
نزاع  من  عديدة  سنوات  وبعد  مجيعا.  عنا  بالنيابة  بالعمل  قام 
ذي حدة نادرة مل جيلب سوى املوت والتدمري املادي والضرر 
بالنسيج االجتماعي يف سورية، فإن أقل ما بوسعنا الطموح إليه 
هو تشكيل جلنة دستورية موثوقة ومتوازنة وشاملة للجميع تضع 

األساس لدستور جديد، وفقا للقرار 2254 )2015(.

الرئياة )تكلمت باإلسبانية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثلة 
إكوادور.

باإلسبانية(: يف  )تكلمت  )إكوادور(  لوزا  يانيث  الايدة 
البداية، يعرب وفد بلدي عن تأييده للبيان الذي ُأديل به بالنيابة 
عن حركة بلدان عدم االحنياز ويرحب بأنه، بأغلبية األصوات، 
سيكون لفلسطني القدرات التقنية على تويل رئاسة جمموعة الـ 
77 والصني، ليس ملصلحة تلك اجملموعة اليت تسعى للتوصل 

إىل توافق اآلراء فحسب، بل ملصلحة مجيع الدول األعضاء.

املناقشة.  هذه  عقدها  على  الرئيسة،  سيديت  ونشكركم، 
املسألة  بشأن هذه  منتظمة  األمن جلسات  ويدل عقد جملس 
على أمهية إبقاء هذه املسألة مدرجة يف جدويل أعمال اجمللس 

واجلمعية العامة. كما يدل األمهية اليت يوليها هلا اجملتمع الدويل 
وضرورة إجياد حلول، نظرا ألن قضية فلسطني إحدى مسؤوليات 

اجملتمع الدويل املعلقة.

ويشكر وفد بلدنا املنسق اخلاص لعملية السالم يف الشرق 
األوسط، السيد نيكوالي مالدينوف، على إحاطته اإلعالمية. 
ونشيد جبهوده القيمة للغاية يف األعمال اليت نفذت مع مجيع 
ومصر  الفلسطينية  السلطة  مع  سيما  وال  املعنية،  األطراف 
وإسرائيل، بغية جتنب التصعيد يف غزة، ودعم املصاحلة فيما بني 

الفلسطينيني، ومعاجلة مجيع املشاكل اإلنسانية.

وباملثل، نعرب عن امتناننا لألمني العام على تقريره املعنون 
 ،)A/ES-10/794( الفلسطينيني”  املدنيني  السكان  “محاية 
املقدم عمال بقرار اجلمعية العامة دإط-20/10 بالعنوان نفسه 
ووافقت عليه اجلمعية العامة يف حزيران/يونيه بتأييد 120 دولة 
للقرار. ومن األمور املثرية للقلق أن نشري إىل أن مبادرات احلماية 
العديدة اليت تقوم األمم املتحدة بتنفيذها ليست كافية ملعاجلة 
الشواغل املتعلقة حبماية السكان املدنيني الفلسطينيني الواقعني 

حتت االحتالل اإلسرائيلي املذكورة يف القرار دإط-20/10.

الثالثة  الفصلية  اجمللس  مناقشة  أشهر، وخالل  قبل بضعة 
معظم  أعربت   ،)S/PV.8316 )انظر  الثانية  املسألة  بشأن هذه 
الدول األعضاء عن بالغ القلق حيال احلالة اخلطرية يف الشرق 
األوسط - وال سيما يف قطاع غزة، األمر الذي ميكن أن يسفر 
عن تصعيد آخر - وحيال احلاجة إىل الدبلوماسية الوقائية ومن 
أجل التوصل إىل حل سلمي للقضية الفلسطينية، وهي حاجة 
أكدهتا الدول األعضاء جمددا يف قرار اجلمعية العامة 14/72 
املعنون “تسوية قضية فلسطني بالوسائل السلمية”، الذي يربز 
وجود  على  القائم  احلل  حتقيق  آفاق  إلنقاذ  امللحة  “الضرورة 
تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم  دولتني، إسرائيل وفلسطني، 
وأمن داخل حدود معرتف هبا على أساس حدود ما قبل عام 
على  أخرى  مرة  إكوادور  الصدد، حتث  ذلك  ويف   .”1٩٦7
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أننا ينبغي أن حنرز تقدما ملموسا يف الدفع قدما بالتوصل إىل 
على  املنطقة،  تلك  يف  لألطراف  وعادل  هنائي  سياسي  حل 
أساس وجود دولتني، فلسطني وإسرائيل، باعتباره السبيل الوحيد 

لتحقيق السالم واالستقرار يف الشرق األوسط.

إن حملة إنسانية للضحايا الفلسطينيني يف قطاع غزة احملاصر 
األول/أكتوبر  تشرين  إىل 4  آذار/مارس  الفرتة من 30  تغطي 
اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب  وأصدرها 
تؤكد أن قطاع غزة “شهد زيادة هائلة يف اخلسائر يف صفوف 
على  جتري  اليت  اجلماهريية  املظاهرات  سياق  يف  الفلسطينيني 
طول سياج إسرائيل احلدودي مع غزة ويف سياق أعمال القتال. 
وأثار العدد الكبري للخسائر يف صفوف املتظاهرين الفلسطينيني 
العزل، مبا يف ذلك نسبة مئوية عالية من املتظاهرين الذين ُأصيبوا 
اإلسرائيلية  القوات  استخدام  حيال  شواغل  احلية،  بالذخرية 

املفرط للقوة”. 

وهو  لينك،  مايكل  أعلن  األول/أكتوبر،  تشرين   2 ويف 
خبري مستقل حلقوق اإلنسان واملقرر اخلاص الذي عينه جملس 
اإلنسان  حالة حقوق  بشأن  واإلبالغ  للرصد  اإلنسان  حقوق 
االحتجاجات  استمرار  مع  أنه  احملتلة،  الفلسطينية  األرض  يف 
تستمر كذلك  اإلسرائيلية،  السياسات  ضد  غزة  حدود  على 
مبن  الفلسطينيني،  املتظاهرين  يف صفوف  واإلصابات  الوفيات 
فيهم األطفال، اليت تقع على يد قوات األمن اإلسرائيلية. ويف 
اليت  للتحقيق،  املستقلة  الدولية  اللجنة  بأن  نثق  الصدد،  ذلك 
بدأها يف أيار/مايو جملس حقوق اإلنسان، ستكون قادرة على 
إجراء حتقيق شامل يف الوفيات واإلصابات اليت وقعت يف غزة 

خالل األشهر الستة املاضية.

تتغري احلقائق: فاألزمة اإلنسانية تزداد  وعاما بعد عام ال 
اهلياكل  تدمري  ويستمر  الغذائي،  األمن  انعدام  ويزداد  سوءا، 
األساسية وتدهور األحوال املعيشية. وجيتمع جملس األمن بصورة 
روتينية الكتساب الوعي بشأن احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف 

ذلك قضية فلسطني. وكل جلسة تربز تدهور احلالة اإلنسانية 
بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساين 
املدنيني  الرابعة بشأن محاية األشخاص  واتفاقية جنيف  الدويل 
األطفال  ويتأثر  الطفل.  حقوق  واتفاقية  احلرب،  وقت  يف 
واإلجراءات  االعتقال  بعمليات  خاص  بشكل  الفلسطينيون 
إن  املتحدة.  األمم  اتفاقية  مع  يتعارض  مبا  هلا،  يتعرضون  اليت 
إقرار إسرائيل تشريعات جديدة إقصائية ومتييزية الطابع واستمرار 
اخلطر  أمد  إطالة  االستيطاين ميكن بشكل خطري من  النشاط 

الكامن دائما على السالم واألمن الدوليني وزيادة هذا اخلطر.

وروح  بنص  التام  التزامها  أخرى  مرة  إكوادور  وتؤكد 
قرارات اجلمعية العامة اليت أكدت باستمرار احلقوق غري القابلة 
أي  أن  من  اجلمعية  قررتــه  وما  الفلسطيين  للشعب  للتصرف 
إجراءات تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، لفرض 
قوانينها وواليتها وإدارهتا على مدينة القدس الشريف إجراءات 
غري قانونية، ومن مث فهي الغية وباطلة وليست هلا أي شرعية 
على اإلطالق، مع جتديد التأكيد على دعوة اجمللس إسرائيل، 
إىل   ،)2000( قراراه 1322  يف  باالحتالل،  القائمة  السلطة 
التقيد بشكل صارم بالتزاماهتا ومسؤولياهتا مبوجب اتفاقية جنيف 

الرابعة بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب.

يعرض  الفلسطينية  األرض  إسرائيل يف  توسع  استمرار  إن 
على  القائم  احلل  عن  فضال  الدوليني  واألمن  السالم  للخطر 
وجود دولتني، الذي يلتزم به جملس. ونكرر التأكيد على أن من 
األمور الضرورية وامللحة أال يظل اجمللس بعد اآلن غري مكرتث 
وأن يفي مبسؤوليته ويعمل على تنفيذ التدابري الالزمة لالمتثال 

ألحكام قراراته بالذات.

ويف اخلتام، تشدد إكوادور على ضرورة مكافحة اإلفالت 
العنف  أعمال  على  وفعال  ونزيه  مستقل  بشكل  العقاب  من 
خالل النزاعات. ومع ذلك، فإن من األمور األكثر أمهية معاجلة 
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أسباب النزاعات نفسها ألن يف ذلك تكمن إمكانية بناء السالم 
احلقيقي.

الكلمة اآلن ملمثل  باإلسبانية(: أعطي  )تكلمت  الرئياة 
العراق.

الايد طسر العلوم )العراق(: يف البداية، نود أن هننئ دولة 
بوليفيا املتعددة القوميات على توليها رئاسة اجمللس لشهر تشرين 
األول/أكتوبر ونشكرها على عقد هذه اجللسة. والشكر موصول 
إىل السيد نيكوالي مالدينوف على إحاطته اإلعالمية القيمة. 

ويؤيد العراق بياين منظمة التعاون اإلسالمي وحركة بلدان 
عدم االحنياز يف هذا الشأن.

السالم واالستقرار  الرامية إىل حتقيق  العراق اجلهود  ويؤيد 
يف الشرق األوسط إذ أن من الضروري أن تقوم مجيع اجلهات 
اخلالفات عن  تسوية  قدما حنو  املضي  بغية  بناء  بدور  الفاعلة 
انفرادية  إجراءات  أية  اختاذ  عن  واالمتناع  املفاوضات،  طريق 
واستفزازية تؤدي إىل تأجيج العنف والتعصب الديين والعنصرية. 
كما أن استعادة السالم واالستقرار يف الشرق األوسط حباجة 
إىل سياسة مستنرية وشاملة لتناول ومعاجلة األسباب السياسية 
سياسة  إتباع  خالل  من  للنزاعات  واالجتماعية  واالقتصادية 
تنذر  اليت  القامتة  التوقعات  لتفادي  جريئة  ودبلوماسية  شاملة 

بوقوع كارثة يف الشرق األوسط.

الفلسطيين  الشعب  قضية  الدوام  على  العراق  ساند  لقد 
موقفه  جيدد  وهو  املشروعة.  حقوقه  أجل  من  العادل  ونضاله 
الذي  الفلسطينية  للقضية  والشامل  العادل  احلل  جتاه  الثابت 
احلقوق،  مستقلة كاملة  فلسطينية  دولة  بإقامة  إال  يتأتى  لن 
العربية  السالم  ملبادرة  وفقا  وذلك  الشرقية،  القدس  وعاصمتها 

وعلى أساس الشرعية الدولية.

حممود  الرئيس  قدمها  اليت  السالم  حتقيق  خطة  نؤيد  إننا 
)انظر   2018 شباط/فرباير   20 يف  األمن  جملس  يف  عباس 

إىل  الفاعلة  الدولية  األطراف  فيها  دعا  اليت   ،)S/PV.8183

تأسيس آلية دولية متعددة األطراف حتت مظلة األمم املتحدة 
لرعاية عملية السالم، وإىل عقد مؤمتر دويل إلعادة إطالق عملية 

سالم ذات مصداقية وحمددة بإطار زمين. 

محاية  حول  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  بقرار  ونرحب 
األمني  وبتقرير  دإط-20/10(،  )القرار  الفلسطينيني  املدنيني 
العام األخري يف هذا الشأن )A/ES-10/794( واملتضمن خيارات 
قابلة للتطبيق حلماية املدنيني الفلسطينيني. وحنث مجيع الدول 
املدنيني  محاية  يف  املشاركة  على  الدويل  اجملتمع  ومؤسسات 
الفلسطينيني وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء يف القرار.

ضمان  إىل  األمن  جملس  وأعضاء  الدويل  اجملتمع  وندعو 
لقرارات  تنفيذاً  وذلك  الفلسطينيني  للمدنيني  حقيقية  محاية 
األمم املتحدة ذات الصلة حبمايتهم، وال سيما القرارين ٦05 
اتفاقية جنيف  بكون  القاضيني  )1٩87( و ٩04 )1٩٩4( 
توفري  وضرورة  احملتلة  الفلسطينية  األرض  على  تنطبق  الرابعة 
احلماية الدولية للشعب الفلسطيين األعزل. وندعو مجيع الدول 
األطراف يف اتفاقية جنيف الرابعة إىل حتمل مسؤولياهتا يف كفالة 
فيها  مبا  احملتلة  فلسطني  دولة  أرض  االتفاقية يف  وإنفاذ  احرتام 
القدس الشرقية، من خالل وقف االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون 

الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.

ونكرر دعوتنا إىل الدول األعضاء اليت مل تعرتف بعد بدولة 
فلسطني، وعاصمتها القدس الشرقية، أن تقوم بذلك يف أسرع 
اخلطوة  هذه  سُتطابق  السالم. كما  يف  استثماراً  ممكن  وقت 
العملية التوافق الدويل الطويل األمد والتزام اجملتمع الدويل املعلن 

هبذا الشأن.

نعرب عن قلقنا البالغ جراء التطورات األخرية اخلاصة بوكالة 
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق 
بالتفويض  املساس  عدم  على ضرورة  ونؤكد  )األونروا(.  األدىن 
للوكالة  الداعمة  الدولية  املواقف  نثمن  بالوكالة. كما  اخلاص 
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الذي  العجر  لتعويض  املايل  الدعم  اليت قدمت  الدول  ونشكر 
وال سيما  لاّلجئني،  املضيفة  الدول  مقدرين جهود  منه،  تعاين 

لبنان واألردن. 

ختامًا، تثمن حكومة بالدي جهود األمني العام واملنسق 
إىل  تسعى  اليت  األعضاء  والدول  مالدينوف  نيكوالي  اخلاص 
الدولية  إطالق مبادرات سالم شامل وهنائي. وحنث األطراف 
املنخرطة يف حمادثات السالم على تسريع اخلطى وتذليل العقبات 

اليت تعرتض التوصل إىل حل عادل وشامل.

الكلمة اآلن ملمثل  باإلسبانية(: أعطي  )تكلمت  الرئياة 
فييت نام.

الايد دانغ )فييت نام( )تكلم باإلنكليزية(: أشكر الرئاسة 
البوليفية جمللس األمن على عقد هذه املناقشة البالغة األمهية. كما 
أشكر السيد نيكوالي مالدينوف، منسق األمم املتحدة اخلاص 

لعملية السالم يف الشرق األوسط، على إحاطته اإلعالمية. 

وتؤيد فييت نام البيان الذي أدىل به ممثل مجهورية فنزويال 
البوليفارية باسم حركة عدم االحنياز.

يف  احلالة  تعقد  استمرار  إزاء  بالغ  بقلق  نام  فييت  تشعر 
إسرائيل  بني  األمد  الطويل  النزاع  سيما  وال  األوسط،  الشرق 
وأفغانستان.  والعراق  واليمن  سورية  يف  واألوضاع  وفلسطني 
تصعيد  بشأن  البالغ  قلقها  األخرى  األعضاء  الدول  ونشاطر 
التوترات قبل يومني وإزاء تدهور احلالة اإلنسانية واالقتصادية يف 
غزة. وتعوق دورات التطورات السلبية مرة أخرى حتقيق اآلمال 

يف التوصل إىل حلول سلمية للنزاعات يف املنطقة.

وننوه باجلهود الدؤوبة اليت يبذهلا اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك 
جهود األمم املتحدة، ولكننا نعتقد أن مثة حاجة إىل بذل جهود 
تبذهلا  اليت  اجلهود  نؤيد مجيع  فإننا  اآلن. ولذلك،  بكثري  أكرب 
األمم املتحدة واجملموعة الرباعية املعنية بالشرق األوسط وجامعة 
الدول العربية وبلدان املنطقة من أجل الدفع قدما بعملية السالم 

التوصل إىل حل  الفلسطيين هبدف  النزاع اإلسرائيلي -  إلهناء 
عادل وشامل ودائم يضمن املصاحل املشروعة جلميع األطراف 
بد  األوسط. وال  الشرق  واألمن يف  السالم  املعنية، فضال عن 
حمادثات  استئناف  أجل  من  منسقة  إجراءات  اختاذ  من  اآلن 

مباشرة وبناءة بني إسرائيل وفلسطني.
وتؤكد فييت نام جمددا تأييدها لكفاح الشعب الفلسطيين 
املشروع لنيل حقوقه غري القابلة للتصرف، مبا فيها حقه يف تقرير 
املصري وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة. وحنن نؤمن إميانا راسخا 
الوحيد يتمثل يف إنشاء دولة فلسطينية على  الناجع  بأن احلل 
أساس حدود ما قبل عام 1٩٦7، تعيش جنبا إىل جنب مع 

دولة إسرائيل يف سالم وأمن واعرتاف متبادل.
بالقانون  الصارم  التقيد  على  املعنية  األطراف  وحنث مجيع 
عن  واالمتناع  النفس  ضبط  درجات  أقصى  وممارسة  الدويل 
استعمال العنف وتعزيز هتيئة بيئة مواتية للحوار. وندعو إسرائيل 
إىل وقف مجيع أعمال بناء املستوطنات واختاذ إجراءات حلماية 
غزة.  يف  الفلسطيين  للشعب  املعيشة  ظروف  وحتسني  املدنيني 
سيما  وال  الصلة،  ذات  املتحدة  األمم  قرارات  ُتنفذ  أن  وجيب 
 ،)201٦(  2334 و   )1٩80(  478 األمن  جملس  قراري 

تنفيذا تاما.
وفيما يتعلق باحلالة يف سورية، ترحب فييت نام بالتطورات 
واألمم  وسورية  إسرائيل  اتفاق  ذلك  يف  مبا  األخرية،  اإلجيابية 
اجلوالن  مرتفعات  يف  القنيطرة  معرب  فتح  إعادة  على  املتحدة 
والتعاون بني األردن وسورية إلعادة فتح معرب جابر - نصيب 
احلدودي. ومع ذلك، ما زلنا نشعر بالقلق إزاء التوتر يف سورية، 
وندعو مجيع األطراف إىل تسوية املنازعات بالوسائل السلمية. 
ونؤيد اجلهود الرامية إىل إجياد حل سياسي يف سورية استنادا إىل 
املبادئ األساسية للقوانني الدولية وميثاق األمم املتحدة، مبا يف 

ذلك مبدأ احرتام سيادة سورية ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية.

املسؤولية  عاتقه  على  تقع  الذي  األمن،  جمللس  وينبغي 
الرئيسية عن صون السالم واألمن الدوليني، أن يتخذ إجراءات 
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وشاملة  سلمية  حلول  إىل  التوصل  إىل  سعيًا  وفعالة  سريعة 
للنزاعات يف املنطقة. وبوصف فييت نام شريكًا يف جهود إحالل 
السالم املستدام، فإهنا ستواصل جهودها الرامية إىل اإلسهام يف 

حتقيق السالم واألمن الدائمني يف الشرق األوسط.

الكلمة اآلن ملمثل  باإلسبانية(: أعطي  )تكلمت  الرئياة 
ماليزيا.

الايد أينا أتان )ماليزيا( )تكلم باإلنكليزية(: يف البداية، 
املناقشة  هذه  عقد  على  الرئيسة،  سيديت  أشكركم،  أن  أود 
املفتوحة اهلامة، اليت تتيح للدول غري األعضاء يف جملس األمن 
الفرصة لإلعراب عن آرائها بشأن مسألة هامة تستلزم يف الوقت 
أن أشكر  أود  املتحدة. كما  األمم  اهتماما عاجال من  الراهن 
السالم يف  لعملية  اخلاص  املنسق  مالدينوف،  نيكوالي  السيد 
العام  املدير  إلعاد،  حجاي  السيد  وكذلك  األوسط،  الشرق 
ملنظمة بتسليم، على اإلحاطتني اإلعالميتني اللتني قدمامها إىل 

جملس األمن يف وقت سابق. 

فنزويال  مجهورية  ممثل  به  أدىل  الذي  البيان  ماليزيا  وتؤيد 
البوليفارية يف وقت سابق باسم حركة بلدان عدم االحنياز.

إىل  التوصل  يزال  وال  مزرية.  فلسطني  يف  احلالة  تزال  ال 
حل سلمي ألطول نزاع من صنع اإلنسان بعيد املنال. وتدين 
ماليزيا بأشد العبارات شىّت حاالت استخدام القوات اإلسرائيلية 
املدنيني  ضد  متناسب  وغري  وعشوائيا  مفرطا  استخداما  القوة 
القدس  فيها  مبا  احملتلة،  الفلسطينية  األرض  يف  الفلسطينيني 
الشرقية، وخباصة يف قطاع غزة. وإذا مل جتر معاجلته، فإن التوتر 
املتنامي يف قطاع غزة خالل األسابيع األخرية سُيفضي بالتأكيد 
إىل مزيد من الفوضى واالضطراب يف املنطقة. ويف هذا الصدد، 
تدعو ماليزيا األطراف املعنية يف املنطقة إىل ممارسة ضبط النفس 

وبذل كل جهد ممكن من أجل التخفيف من حدة التوترات.

وتدعو ماليزيا أيضا مجيع الوفود احلاضرة هنا يف قاعة اجمللس 
اليوم، فضال عن اجملتمع الدويل بأسره، إىل مطالبة إسرائيل بوقف 

الكامل  واالمتثال  القانونية  غري  واألنشطة  االنتهاكات  مجيع 
جملس  قرارات  يف  عليه  املنصوص  النحو  على  التزاماهتا  جلميع 
األمن ذات الصلة، مبا يف ذلك القرار 2334 )201٦(، ومبا 

يتفق مع القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة.

األمم  يف  األعضاء  الدول  بوسع  بأن  ثقة  على  وماليزيا 
يعرتي  الذي  اجلمود  إسهاما كبريا يف كسر  تسهم  أن  املتحدة 

عملية السالم يف الشرق األوسط. 

وال تزال ماليزيا ترى أن حل الدولتني الذي يعيش مبوجبه 
الفلسطينيون واإلسرائيليون جنبا إىل جنب يف سالم استنادا إىل 
حدود ما قبل عام 1٩٦7، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة 
لفلسطني، هو احلل العملي الوحيد هلذا النزاع الذي طال أمده.

إىل  املساعدة  تقدمي  جانبها  من  ماليزيا  وستواصل 
الفلسطينيني يف حدود الوسائل املتاحة هلا. وال نزال نعيد تأكيد 
يف  الفلسطينيني  مع  وتضامننا  فلسطني  لقضية  الثابت  تأييدنا 
وستعمل  واالستقالل.  واحلرية  املصري  تقرير  يف  حقهم  إعمال 
ماليزيا عن كثب مع اجملتمع الدويل وأصحاب املصلحة املتعددين 
على إجياد حل سلمي عادل ودائم هلذه املسألة اليت طال أمدها.

الكلمة اآلن ملمثل  باإلسبانية(: أعطي  )تكلمت  الرئياة 
عمان.

وباسم  البداية  يف  يل  امسحي  )عمان(:  تويه  آل  الايد 
جمموعة الدول العربية، أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير لكم 
ترؤسكم  على  أهنئكم  وأن  اهلامة،  اجللسة  هذه  عقد  على 

للمجلس هلذا الشهر. 

بالرغم مما متر به منطقتنا من أزمات سياسية، تبقى القضية 
الفلسطينية العالقة منذ 7 عقود هي القضية املركزية يف املنطقة، 
وحلها بشكل عادل ودائم سوف يقود إىل صون أمن املنطقة 

واستقرارها.
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إن ميثاق األمم املتحدة يقضي بعدم جواز ورفض االستيالء 
على أراضي الغري بالقوة. وهو املبدأ الذي استندت عليه الدول 
العربية عندما اعتمدت يف مؤمتر قمتها املعقود يف بريوت يف عام 
األرض  مبدأ  على  ترتكز  اليت  العربية،  السالم  مبادرة   2002
العربية  األراضي  مجيع  من  إسرائيل  وانسحاب  السالم  مقابل 
العربية حثيثا  الدول  اليت حتتلها منذ عام 1٩٦7. كما سعت 
من  واملساندة  الدعم  حلشد  واإلقليمية  الدولية  احملافل  يف كل 
أجل الوصول حلل الدولتني على حدود الرابع من حزيران/يونيه 
1٩٦7، ودفعا لسالم عادل، سالم ال تفرض فيه حلول جمحفة 

حبق الشعب الفلسطيين الذي يقبع حتت االحتالل. 

أبت  قد  اإلسرائيلية  واملراوغة  واملماطلة  التعنت  أن  إال 
النزاع. ومل تطرح  القضية وإهناء  املنشودة حلل  الوصول للحلول 
وتكريس  االحتالل  استمرار  وهو  واحد،  بديل  سوى  إسرائيل 

االستعمار وانتهاك السيادة الفلسطينية على األرض.

ونؤكد هنا على أن قرار جملس األمن 2334 )201٦( يعدُّ 
خطوة يف االجتاه الصحيح حنو إهناء االحتالل اإلسرائيلي ووقف 
املشروع االستيطاين ونبذ العنف وحتقيق السالم على أساس حل 
الدولتني. وعليه، يتعني علينا اآلن كمجتمع دويل بذل اجلهود 
الضغوط  القرار، وممارسة  لتنفيذ هذا  الالزمة  واختاذ اإلجراءات 

على احلكومة اإلسرائيلية للرتاجع عن مشروعها االستيطاين.

احلصار  برفع  املطالب  العريب  املوقف  على  نؤكد  إننا 
حتقيق  ووجوب  غزة،  قطاع  عن  كامل  وبشكل  اإلسرائيلي 
املوّقعة  الوثيقة  الفلسطينية بشكل فوري وعلى أساس  املصاحلة 
يف القاهرة يف العام املاضي. ونعرّب يف هذا الصدد، عن دعمنا 
ألشقائنا يف مجهورية مصر العربية على كل ما يبذلونه من أجل 

إجناز املصاحلة الفلسطينية.

واستنادا إىل القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة املتعلقة 
األمن  جملس  تطالب  العربية  اجملموعة  فإن  فلسطني،  بقضية 
التالية:  اإلجراءات  باختاذ  مسؤوليتها  بتحّمل  األعضاء  والدول 

اجلانب  أحادية  إجراءات  أو  تدابري  بأي  االعرتاف  عدم  أوال، 
هتدف إىل تقويض حل الدولتني، مبا يف ذلك تغيري طابع مدينة 
القدس أو وضعها أو تغيري تركيبها الدميوغرايف، والتأكيد على أن 
ثانيا،  أثر قانوين.  هذه اإلجراءات الغية وباطلة وليس هلا أي 
مدينة  دبلوماسية يف  بعثات  إنشاء  عن  لالمتناع  الدعوة جمددا 
ذات  العامة  واجلمعية  اجمللس  بقرارات  عمال  الشريف،  القدس 
من  والالجئني  القدس  قضييت  أن  على  التأكيد  ثالثا،  الصلة. 
قضايا الوضع النهائي اليت جيب البت فيها عرب مفاوضات بني 
الدولية. ورابعا، تكثيف اجلهود  الشرعية  لقرارات  الطرفني وفقا 
الدولية واإلقليمية يف سبيل حتقيق سالم عادل وشامل ودائم يف 
فلسطينية مستقلة على  إقامة دولة  األوسط من خالل  الشرق 
حدود حزيران/يونيه 1٩٦7، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا 

لقرارات لشرعية الدولية.

ويف ظل األوقات احلرجة اليت متر هبا وكالة األمم املتحدة 
إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن )األونروا( 
اليوم، ننتهز الفرصة للتعبري عن تقديرنا الكبري للعمل اإلنساين 
ماليني   5.4 من  أكثر  ملساعدة  الوكالة  به  تقوم  الذي  النبيل 
عرب  والشباب،  والنساء  األطفال  فيهم  مبن  فلسطيين،  الجئ 
تقدميها اخلدمات اإلغاثية والتنموية من صحة وغذاء وبنية حتتية 

وخدمات تعليمية. 

قضية  تصفية  حماوالت  العربية  اجملموعة  ترفض  وعليه، 
الالجئني وحموها من جدول األعمال الدويل.

لن  املنطقة  إىل  والسالم  االستقرار  إعادة  فإن  اخلتام،  ويف 
العربية،  لألراضي  اإلسرائيلي  االحتالل  استمر  طاملا  تتحقق 
وال بد من مساندة الفلسطينيني وإنقاذهم من خيبة األمل اليت 
مأساهتم  إهناء  من  الدولية  املنظومة  ن  متكُّ عدم  إزاء  جتتاحهم 
ومتكينهم من نيل حقوقهم وحتويل تطلعاهتم املشروعة إىل واقع. 

الكلمة اآلن ملمثل  باإلسبانية(: أعطي  )تكلمت  الرئياة 
كوستاريكا. 



41/43 1832799

S/PV.8375 (Resumption 1) السالة ةا اللر  األوسب  طما ةا قلش ا ية ةلاحين 18/10/2018

سيديت  باإلسبانية(:  )تكلم  )كوستاريكا(  الايد كاراثو 
الرئيسة، هننئكم والبعثة الدائمة لدولة بوليفيا املتعددة القوميات 
على رئاستكم املمتازة جمللس األمن خالل شهر تشرين األول/

أكتوبر.

ومعاناة  يوم يف كرب  بعد  يوما  البشر  من  املاليني  يعيش 
ويأس بسبب النزاعات املسلحة. وتعرب كوستاريكا عن أسفها 
العميق لتزايد النزاعات يف الشرق األوسط. فقد تدهورت احلالة 
يف السنوات واألشهر األخرية، ومل يكن باإلمكان حتقيق السالم 
األزمة  إهناء  االستعجال  وينبغي على وجه  املنطقة.  واألمن يف 
اإلنسانية يف بعض أحناء املنطقة والسعي إىل إجياد حل سلمي هلا 
يف وقت مبكر. فاألزمة اإلنسانية مأساة ذات أبعاد مروعة متثل 
ُ إهانة لإلنسانية. ولذلك، فإننا نناشد مرة أخرى جملس األمن 
الوفاء بواليته كاملة لصون السلم واألمن الدوليني، على النحو 

املنصوص عليه بوضوح يف ميثاق األمم املتحدة. 

تؤيد  الفلسطيين،   - اإلسرائيلي  بالنزاع  يتعلق  وفيما 
كوستاريكا بقوة حل الدولتني استنادا إىل حدود 1٩٦7 واتساقا 

مع االتفاقات اليت توصل إليها الطرفان. 

ونعتقد أن ذلك يظل احلل الوحيد القابل للتطبيق. وقرارات 
 2334 القرار  وتنفيذ  تنفيذها.  وجيب  ملزمة  األمن  جملس 

)201٦( أساسي إلحراز تقدم يف اجتاه حتقيق السالم.

املدمرة  بالنتائج  مؤملة  تذكرة  مبثابة  العام  هذا  لقد كان 
قلقها  عن  وتعرب كوستاريكا  أمدها.  طال  اليت  للصراعات 
الشديد وتدين تصاعد التوترات واالشتباكات، وقبل كل شيء، 
تدين سقوط قتلى. وجيب أن تتوقف أعمال العنف والتحريض 
واالستفزاز من اجلانبني. وجيب عليهما الوفاء بالتزامهما بعكس 
مسار مجيع تلك االجتاهات السلبية امليدانية من أجل بناء الثقة 
وتعزيز املناخ املؤدي إىل إحالل السالم. ومحاية السكان املدنيني 

أمر حتمي.

وتكرر كوستاريكا إدانتها لألنشطة االستيطانية واالستيالء 
اجلديدة.  اإلنشاءات  عن  اإلعالنات  وكذلك  األراضي،  على 
هدم  خطط  ذلك  يف  مبا  احملاوالت،  مجيع  تتوقف  أن  وجيب 
األعمال،  هذه  إن  بالقوة.  سكاهنا  وهتجري  األمحر  اخلان  قرية 
كما ترى كوستاريكا، تتعارض مع القانون الدويل وتقوض احلل 
القائم على التعايش السلمي بني دولتني. وتشكل كل مستوطنة 
يف  تقف  جديدة  عقبة  احملتلة  األراضي  يف  بناؤها  يتم  جديدة 

الطريق املؤدي إىل إحالل السالم.

وامسحوا يل أن أشري إىل احلالة القائمة منذ فرتة طويلة يف 
املاضية، حيث  القليلة  األشهر  بسرعة يف  تدهورت  واليت  غزة، 
ازدادت معدالت الفقر والبطالة. ووفقًا للتقرير املقدم إىل جلنة 
االتصال املخصصة لتنسيق املساعدة الدولية املقدمة إىل الشعب 
من  الفقر  نسبة  زادت  فقد  أيلول/سبتمرب،  الفلسطيين يف 27 
3٩ يف املائة يف عام 2011 إىل 53 يف املائة يف عام 2017. 
ويف الربع الثاين من عام 2018، ارتفع معدل البطالة يف القطاع 

ليتجاوز 53 يف املائة.

االجتماعية  احلالة  بني  وثيقة  صلة  بوجود  مقتنعون  إننا 
التمويل  أزمة  تفاقم جراء  الذي  اإلنساين،  والواقع  واالقتصادية 
غري املسبوقة اليت تواجهها وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 
غزة،  ويف  )األونروا(.  األدىن  الشرق  يف  الفلسطينيني  الالجئني 
شخص،  مليون   1.3 لـ  األولية  الصحية  الرعاية  الوكالة  توفر 
وتقدم مساعدات غذائية  مليون طفل  ربع  والتعليم ألكثر من 

لقرابة مليون الجئ يعيشون يف فقر.

ولذلك، من املهم التشديد على العمل اجلدير بالثناء الذي 
املالية  التخفيضات  إزاء  بالقلق  نشعر  وبينما  الوكالة.  به  تقوم 
الدويل كانت  اجملتمع  استجابة  فإن  هلا،  تعرضت  اليت  احلادة 
يف  عقد  الذي  الوزاري  باالجتماع  وتشيد كوستاريكا  مثالية. 
الدعم  تعبئة  استهدف  والذي  أيلول/سبتمرب،  نيويورك يف 27 
البنك  بدعم  بلدي  يرحب  وباملثل،  للوكالة.  واملايل  السياسي 
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املتحدة  األمم  وهيئة  اإلمنائي  املتحدة  األمم  وبرنامج  الدويل 
للمساعدة  برامج  تنفذ  واليت  أخرى،  جهات  بني  من  للمرأة، 
النساء  على  أساسا  تركز  اليت  العمل  فرص  لتعزيز  االقتصادية 

والشباب يف فلسطني.

أختتم بياين بالدعوة إىل تطبيق مبادئ تعددية األطراف، 
وااللتزام  اخلصوم  بني  والسالم  للتضامن،  األولوية  تعطي  اليت 
بتحقيق مصاحل اجملتمع الدويل بأسره. وجيب أن تضطلع األمم 
إىل  استنادا  العاملية،  احلوكمة  مركز  بوصفها  بدورها  املتحدة 
االحرتام والبحث املشرتك عن حلول. ويف هذا املنعطف احلرج، 
ال بد من استئناف اجلهود الدولية واإلقليمية ملساعدة الطرفني 
على حتقيق سالم عادل وشامل ودائم، يقوم على اإلطار املرجعي 
واخليارات  اجمللس.  بتأييد  والذي حيظى  أمد طويل  منذ  القائم 
العسكرية ليست حلواًل. وال ميكن التصدي للحرب مبزيد من 
لنا  اليت توفرها  بناء السالم باستخدام األدوات  احلرب. وجيب 
الدبلوماسية وتعددية األطراف وثقافة السالم إلهناء هذه املأساة 

اإلنسانية.

الكلمة اآلن ملمثل  باإلسبانية(: أعطي  )تكلمت  الرئياة 
إسرائيل كي يديل ببيان آخر.

الايد طورغل )إسرائيل( )تكلم باإلنكليزية(: لقد طلبت 
الكلمة للتعليق على بعض املالحظات اليت أُبديت هنا يف وقت 
سابق اليوم، وسأبذل قصارى جهدي ألكون خمتصرا. وأنا واثق 
من أن ذلك أمر ستقدرينه، سيديت، بعد هذه الساعات الطويلة 

على الكرسي.

فيما خيص التعليق الذي أدىل به ممثل إيران، جيدر تذكري 
إيران  إن مجهورية  بالضبط.  يتحدث  الدول األعضاء مبن كان 
تنفق  إهنا  العامل.  راعية لإلرهاب يف  اإلسالمية هي أكرب دولة 
وكالئها  لتمويل  عام  دوالر كل  باليني  سبعة  من  يقرب  ما 
األسلحة  إن  مواطنيها.  حساب  على  اإلرهابية،  واملنظمات 
الصراعات  تؤجج  إيران  تقدمها  اليت  واألسلحة  الصنع  اإليرانية 

وتشجع اإلرهاب يف مجيع أحناء العامل، وخاصة يف سورية ولبنان 
واليمن. وأنشطة إيران تنتهك العديد من قرارات جملس األمن. 
كما جرى مؤخرا إحباط حماوالت إيرانية لقتل مواطنني أوروبيني 

يف األراضي األوروبية.

النهائي ال ميكن  وفيما يتعلق بإسرائيل، فإن هدف إيران 
زمنيا  جدوال  بنفسه  إليران  األعلى  املرشد  حدد  لقد  إنكاره. 
الدويل  اجملتمع  بلدي. ومن واجب  تدمري  ملدة 25 عاما حىت 
األخالقي أن يتخذ إجراءات ملموسة ضد أولئك الذين يصرون 
يبذلون  والذين  اإلرهاب  وتعزيز  العنف  أعمال  تأجيج  على 

قصارى جهودهم لتقويض السالم واألمن العامليني.

النظام  ممثل  اختالقات  على  الرد  العبث  من  رمبا كان 
السخيفة ضد  اهتاماته  إن  بالقول  ولذلك، سأكتفي  السوري. 
إسرائيل لن تشتت انتباه العامل عن الفظائع اليت يرتكبها النظام 

السوري ضد شعبه.

ورمبا كان من املفاجئ أيضًا مساع ممثلة لبنان تلقي حماضرة 
على إسرائيل فيما يقوم حزب اهلل، املصنف دوليا باعتباره منظمة 
إرهابية، بدور علين ونشط وبارز يف احلكومة اللبنانية. والنتيجة 
هي سقوط أكثر من 000 100 قذيفة على احلدود الشمالية 
إلسرائيل، حيث يهدد متعصبو حزب اهلل استقرار منطقة الشرق 

األوسط.

الكلمة اآلن ملمثل  باإلسبانية(: أعطي  )تكلمت  الرئياة 
مجهورية إيران اإلسالمية كي يديل ببيان آخر.

)تكلم  اإلسالمية(  إيران  )مجهورية  السبيب  الايد 
استغالل  أخرى  مرة  املتحدة  الواليات  أساءت  باإلنكليزية(: 
إيران،  أطفال  على  ركزت  حيث  اجمللس،  هذا  أعمال  جدول 
وهذا ليس مستغربا. وعلى غرار إدماهنا على فرض اجلزاءات، 
التضليل والتلفيق واخلداع. وهي  فإن أمريكا مدمنة أيضا على 
التغطية على أعماهلا املخزية  حتاول، من خالل قيامها بذلك، 
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غري املشروعة ضد الفلسطينيني، مبا يف ذلك االعرتاف بالقدس 
إسرائيل، مبا يف  االنتباه عن جرائم  عاصمة إلسرائيل، وصرف 
الواليات  ولكن  الفلسطينيني.  لألطفال  الوحشي  قتلها  ذلك 
املتحدة تزودها مباشرة بالرصاصات والقنابل اليت تقتلهم هبا أو 

أهنا متول شراءها.

اليت  اجلرائم  مجيع  يف  شريك  البلد  ذلك  فإن  وبالتايل، 
ترتكبها إسرائيل.

وفيما يتعلق باألطفال اإليرانيني، فإن ممثلة الواليات املتحدة 
صورت نفسها على أهنا أكثر ملكية من امللك، ولكن ما هي 
أسلحة  بفعل  اإليرانيني  األطفال  من  املئات  قتل  لقد  احلقيقة؟ 
صدام الكيميائية، اليت وفرت غالبيتها الواليات املتحدة. وقتل 
خلق  جماهدي  منظمة  بواسطة  اإليرانيني  األطفال  من  املئات 
اإلرهابية اليت رفعتها أمريكا من قائمة اإلرهاب، وهي اآلن تتخذ 

من الواليات املتحدة مالذا آمنا. 

ويف عام 1٩88، استهدفت القوات األمريكية يف اخلليج 
إيرانية وقتلت 2٩0 شخصا على  الفارسي عمدا طائرة مدنية 

متنها، من بينهم ٦٦ طفال. إن جزاءات الواليات املتحدة غري 
غريهم.  من  أكثر  هبم  الضرر  وتلحق  األطفال  تؤذي  القانونية 
هذه هي طريقتهم يف مساعدة األطفال اإليرانيني. وقد أمرت 
حمكمة العدل الدولية مؤخرا الواليات املتحدة برفع مجيع تلك 

اجلزاءات. فيجب عليهم تنفيذ ذلك احلكم. 

اإلرهاب،  مملكة  هي  أثريها  أن  أود  اليت  األخرية  والنقطة 
للحديث عن “جزرنا”  مؤهلة  غري  السعودية،  العربية  اململكة 
أي  وليس  الفارسي”  “اخلليج  إنه  نعم،  الفارسي.  اخلليج  يف 
اسم مزيف آخر. وينبغي للسعوديني، بدال من ذلك، أن يتوقفوا 
عن تصدير اإلرهابيني إىل سورية وإىل أماكن أخرى، وعن قتل 
حفالت  واستهداف  املدرسية  احلافالت  يف  اليمنيني  األطفال 

الزفاف وإهناء احتالل اليمن.

وأخريا وليس آخرا، أود أن أحيي حسني فهميدة، بطلي 
وبطل مجيع اإليرانيني، من قاعة اجمللس. 

رُفعت اجللسة الساعة 18/25.


