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اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين 
 حلقوقه غري القابلة للتصرف 

حمضر موجز للجلسة ٢٧٥ 
 املعقودة يف املقر، نيويورك، يوم الثالثاء، ١١ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣، الساعة ١٠/٣٠ 

(السنغال)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد فال الرئيس:
   

احملتويات 
  

إقرار جدول األعمال 
النظر يف مشاريع القرارات املتعلقة بقضية فلسطني 

ـــة يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيــها  تطـورات عمليـة السـالم يف الشـرق األوسـط واحلال
القدس الشرقية 

اجتماع األمم املتحدة اآلسيوي املعين بقضية فلسطني، الـذي سـيعقد يف بيجـني يف ١٦ و ١٧ 
كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣، واجتماع املنتدى العام لدعم السالم يف الشرق األوسط الـذي 

سيعقد يف بيجني أيضا يف ١٨ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 
مسائل أخرى 
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افتتحت اجللسة الساعة ١٠/٥٥. 
إقرار جدول األعمال 

أقر جدول األعمال.  - ١
النظر يف مشاريع القرارات املتعلقة بقضية فلسطني 

الرئيس: استرعى االنتبـاه إىل أربعـة مشـاريع قرارات  - ٢
ســتقدم إىل اجلمعيــة العامــة يف إطــار البنــد ٣٩ مــن جــــدول 
األعمال املعنون �قضية فلسطني� عناوينها على التوايل هـي: 
�اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غــري القابلـة 
للتصرف�، و �شعبة حقـوق الفلسـطينيني باألمانـة العامـة�، 
و �الربنامج اإلعالمي اخلاص الـذي تضطلـع بـه إدارة شـؤون 
اإلعـالم باألمانـة العامـة بشـأن قضيـــة فلســطني�، و �تســوية 
قضية فلسطني بالوسـائل السـلمية�. وقـد مت حتديـث وتبسـيط 
نصوص مشاريع القرارات هذه، املستندة أساسا إىل القرارات 
املتخـذة يف الـدورة الســـابعة واخلمســني، حــىت يتســىن إظــهار 

ما استجد مؤخرا من تطورات. 
ــــق باللجنـــة تضمـــن  وقــال إن مشــروع القــرار املتعل - ٣
فقرتني جديدتني (مها الفقـرة الرابعـة مـن الديباجـة والفقـرة ٦ 
مــن املنطــوق). وأوضــح أن الفقــــرة السادســـة مـــن ديباجـــة 
مشـروع القـرار املتعلـــق بالربنــامج اإلعالمــي اخلــاص بقضيــة 
فلسطني هي فقرة جديدة أيضا. ومل جير إدخال أي تعديـالت 
جوهريـــة علـــى مشـــروع القـــرار املتعلـــــق بشــــعبة حقــــوق 

الفلسطينيني باألمانة العامة. 
وقـال إنـه مـــا مل يســمع اعتراضــا، فســوف يعتــرب أن  - ٤
اللجنــة ترغــب يف املوافقــة علــى مشــاريع القــرارات املتعلقـــة 
باللجنـة وبشـــعبة حقــوق الفلســطينيني وبالربنــامج اإلعالمــي 
اخلــاص بقضيــة فلســــطني الـــذي تضطلـــع بـــه إدارة شـــؤون 

اإلعالم. 
وقد تقرر ذلك.  - ٥

الرئيس: وجه االنتبـاه إىل بعـض التغيـريات اجلوهريـة  - ٦
املدخلة على مشروع القـرار املعنـون �تسـوية قضيـة فلسـطني 
بالوسائل السلمية�. وقـال إنـه مت توسـيع الفقـرة العاشـرة مـن 
الديباجـــة، وإن الفقـــرات احلاديـــة عشـــرة والرابعـــة عشـــــرة 
واخلامسـة عشـرة والسادسـة عشـرة مـن الديباجـة هـي فقــرات 
جديـدة وأن هنـاك فقرتـني جديدتـني أيضـا مهـا الفقـرة ٤ مـــن 
املنطـوق ونصـها كالتـــايل �تدعــو إىل تنفيــذ خريطــة الطريــق 
وتشدد يف هذا الصدد على أمهيـة وإحلاحيـة إنشـاء آليـة رصـد 
موثوقة وفعالة يقوم ا طرف ثالث�، والفقرة ٦ من املنطوق 
نصها كالتايل �تشدد أيضا على احلاجة امللحـة إىل أن توقـف 
إسـرائيل تشـييد احلـائط يف األرض الفلســـطينية احملتلــة، مبــا يف 
ـــذه  ذلــك يف القــدس الشــرقية وحوهلــا وأن تعكــس مســار ه
التدابري اليت تتناىف واألحكام ذات الصلة يف القانون الدويل�. 
وقـال إنـه مـــا مل يســمع اعتراضــا، فســوف يعتــرب أن  - ٧
اللجنة ترغب يف املوافقة على مشـروع القـرار املتعلـق بتسـوية 

قضية فلسطني بالوسائل السلمية. 
وقد تقرر ذلك.  - ٨

تطــورات عمليــة الســالم يف الشــرق األوســط واحلالــــة يف 
األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية 

الرئيــس: أشــار إىل أن اجلمعيــة العامــة اعتمـــدت يف  - ٩
دورـا االسـتثنائية الطارئـة العاشـرة الـــيت انعقــدت بنــاء علــى 
طلب من الدول العربية بسبب إخفـاق جملـس األمـن يف اختـاذ 
إجـراء بشـأن مسـألة اجلـدار الفـاصل الـــذي تشــيده إســرائيل، 
اعتمدت القرار دإط-١٣/١٠ املعنـون �األعمـال اإلسـرائيلية 
غـــري القانونيـــة يف القـــــدس الشــــرقية احملتلــــة وبقيــــة األرض 
ـــذي تــال ذلــك، أصــدر  الفلسـطينية احملتلـة�. ويف األسـبوع ال
األمني العام بيانا رحب فيه باتفـاق جنيـف الـذي ميثـل حماولـة 
جسورة للخروج من املــأزق احلـايل ويتفـق مـع عمليـة السـالم 
اليت تقوم ا اللجنة الرباعيـة ولئـن كـان ال يشـكل بديـال عـن 
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املفاوضـات الدبلوماسـية الرمسيـة. وقـال مـن املقـرر أن تعــرض 
ـــد علــى  الـوزارة الـيت شـكَّلها رئيـس الـوزراء الفلسـطيين اجلدي
الـس التشـــريعي الفلســطيين يف ١٢ تشــرين الثــاين/نوفمــرب، 

للموافقة عليها. 
السيد القدوة (املراقـب عـن فلسـطني): قـال إن أهـم  - ١٠
تطـور يف الصـراع اإلسـرائيلي الفلسـطيين يتمثـل يف االســتمرار 
يف تشييد اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة الذي أسـفر عـن 
مصـادرة مئـات مـــن الدومنــات مــن األراضــي وحــرم بالتــايل 
عشرات اآلالف من الفلسطينيني من مصدر رزقهم. وأوضـح 
أن إكمال اجلدار ستتمخض عنه ثالثة أو أربعة بانتوسـتانات. 
ـــائم علــى  وهـي حالـة سـتجعل مـن املسـتحيل تطبيـق احلـل الق
وجــود دولتــني وســتحبط جــهود الســالم يف املنطقــة ألجـــل 
طويل. وهلذا السبب بالذات، جيب أن تتوقف أعمال التشـييد 
األخـرى وأن تـزال األجـزاء املوجـودة مـن اجلـدار. وقـد تعــذَّر 
على جملس األمن، بسبب حــــق النقـــــض الـذي مارسـه أحـد 
أعضائـه، اعتمــاد قــرار بشــأن اجلــــدار. غيــــــر أن اجلمعيــــــة 
العامـــــة اعتمـدت القـرار دإط-١٣/١٠ الـذي طلبـت فيــه إىل 

األمني العام، يف مجلة أمور، أن يقدم تقريرا عن اجلدار. 
ـــة لتبســيط القــرارات املتعلقــة  وقـال إن اجلـهود الرامي - ١١
بفلسطني اليت سـتقدم يف إطـار عـدة بنـود مـن جـدول أعمـال 
ـــدول املقدمــة ملشــاريع  اجلمعيـة العامـة أسـفرت عـن توصـل ال
القرارات إىل قرار مفاده بأن تقدم أربعـة مشـاريع عوضـا عـن 
القرارات السبعة اليت تقدمها عادة بشأن وكالة األمم املتحـدة 
إلغاثـــة وتشـــغيل الالجئـــني الفلســـطينيني يف الشـــــرق األدىن 
ــــات املتحـــدة األمريكيـــة قدمـــت  (األونــروا). غــري أن الوالي
مشـروع قـرار بشـــأن هــذا املوضــوع دون إجــراء مشــاورات 
ـــرب. ويف حماولــة مــن اموعــة  مسـبقة مـع الفلسـطينيني والع
العربيـة ملنـع إرسـاء أسـاس قــانوين وسياســي خمتلــف ألنشــطة 
األونــروا، اقــترحت إدخــال مخســة تعديــالت علـــى النـــص. 
وعندمـا حيـني الوقـت لعـرض مشـروع القـرار علـى التصويـــت 

فسوف تبذل اموعـة العربيـة قصـارى جـهدها ملنـع اعتمـاده 
بالنظر إىل أنه يمكِّـن السـلطة القائمـة بـاالحتالل مـن التـهرب 

من التزاماا مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة. 
وأوضـح أن مشـــروع القــرار الــذي تعممــه إســرائيل  - ١٢
ـــدو، تقــدمي  حاليـا يف اللجنـة الثالثـة ولئـن كـان يعـاجل، فيمـا يب
املساعدة إىل األطفال اإلسرائيليني لكنه يف حقيقـة األمـر نـص 
معـاد للفلسـطينيني ويعـاجل مسـائل سياسـية تتجـاوز اختصــاص 

تلك اللجنة، ويتوجب إحباطه. 
وأكــد أن املوقــف الفلســطيين مــن وثــائق التفويـــض  - ١٣
ـــدان عــدم االحنيــاز  اإلسـرائيلية يتماشـى مـع موقـف حركـة بل
واالحتـاد األفريقـي ومنظمـة املؤمتـر اإلسـالمي يف هـذا الشـــأن. 
واالعـتراض علـى توسـيع نطـاق وثـائق التفويـــض لتشــمل أي 
جزء من األرض الفلسطينية احملتلـة هـو اعـتراض قـانوين متامـا. 
وال ميثل ذلك التحفـظ بـأي صـورة مـن الصـور حتديـا لوثـائق 

التفويض اإلسرائيلية حبد ذاا. 
وقد أعلنت احلكومـة اإلسـرائيلية، دومنـا أي مسـاءلة،  - ١٤
عـن رفضـــها ملشــروع قــرار قدمــه االحتــاد الروســي أيــد فيــه 
خارطــة الطريــق، األمــر الــذي يــدل علــى موقــف إســــرائيل 

احلقيقي من هذه املسألة. 
وقـد حـدث تطـوران يسـتحقان الذكـر خـارج نطــاق  - ١٥
األمـم املتحـدة مهـا اتفـــاق يعــرف باســم تفامهــات جنيــف مت 
التوصل إليه بـني سياسـيني مـن الطرفـني ليسـت هلـم أيـة صفـة 
رمسيـة لكـن النتـائج الـيت توصلـوا إليـــها ميكــن أن متثــل حــافزا 
السـتئناف املفاوضـات الرمسيـة. وعلـــى الرغــم مــن رد الفعــل 
اإلسـرائيلي السـليب جتـاه التفامهـات، فقـد حظيـــت بدعــم مــن 
اجلانب الفلسطيين، واألمني العـام، ووزيـر خارجيـة الواليـات 

املتحدة األمريكية. 
ومـــن املقـــــرر كذلــــك أن تقــــدم أمســــاء احلكومــــة  - ١٦
الفلسطينية املشكَّلة حديثا إىل الس التشـريعي الفلسـطيين يف 
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اليوم التايل للموافقة عليها، ومن املتوقع أن حتظى بثقــة الـس 
األمر الذي يمكِّنها من االضطالع مبهامها بعد ذلك مباشـرة. 
وعلى الرغم من الضغوط اخلارجية على فلسطني، متكنت مــن 
ـــها الرئاســي ولكنــها أحدثــت أيضــا دون  احملافظـة علـى نظام
ـــس الــوزراء، مــن خــالل  املسـاس بقيمتـه الرمزيـة منصـب رئي

تعديل القانون األساسي، فحققت بذلك توازنا جيدا. 
اجتماع األمم املتحدة اآلسيوي املعين بقضية فلسطني الذي 
ســيعقد يف ١٦ و ١٧ كــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٣، يف 
بيجـني، واجتمـاع املنتـدى العـام لدعـــم الســالم يف الشــرق 
األوســط الــــذي ســـيعقد يف بيجـــني أيضـــا يف ١٨ كـــانون 

األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 
الرئيـس: أعـرب عـن امتنـان اللجنـة ملوافقـــة حكومــة  - ١٧
الصـني علـى اســـتضافة املناســبتني، وقــال إن وفــد اللجنــة إىل 
بيجني سيتألف مـن الرئيـس ونائبيـه واملقـرر، ويرافقـه املراقـب 
عـن فلسـطني وإنـه سـيعترب أن اللجنـة ترغـب يف املوافقـة علـــى 
الربنامج املؤقت لالجتماعني املذكورين املبـني يف ورقـة العمـل 

رقم ٥. 
وقد تقرر ذلك.  - ١٨

السـيد زي يونليـانغ (املراقـب عـــن الصــني): رحــب  - ١٩
بعقد االجتماعني يف بيجـني، وقـال إن حكومتـه تعـتزم العمـل 

مع األمانة العامة على إجناحهما. 
الســيد القــدوة (املراقــب عــــن فلســـطني): قـــال إن  - ٢٠
اسـتضافة الصـني هلذيـن االجتمـاعني يعطيـهما حبـد ذاتــه وزنــا 
أكـرب. وشـكر الصـني علـى تضامنـها مـــع القضيــة الفلســطينية 
ـــيت اختذــا مؤخــرا يف  علـى مـر السـنني، وال سـيما املواقـف ال

جملس األمن. 
 
 

مسائل أخرى 
الرئيـس: حـث مجيـع أعضـاء اللجنـــة وكــل املراقبــني  - ٢١
فيها على أن يكون متثيلهم يف اليوم الدويل املقبل للتضامن مع 
الشعب الفلسطيين على مستوى السفراء إلظهار مـا يتسـم بـه 

هذا اليوم من أمهية خاصة. 
رفعت اجللسة الساعة ٢٣/٥٠. 

 


