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 األمـــــم          المتحـدة

 

    
 رسالة من األمين العام  

 إلى اجتماع األمم المتحدة الدولي المعني بقضية فلسطين  

 2013أبريل / نيسان30 و 29 أديس أبابا،
   

اع   ي اجتم ا ف شارآين الحاضرين هن ى الم اتي إل سرني أن أبعث بتحي ي
 .األمم المتحدة الدولي المعني بقضية فلسطين

 2013في وقت سابق من هذا العام، ذآرت في الجمعية العامة بأن عام              
صدد  ذا ال ي ه ات ف سالم، وحددت خمس أولوي ة ال ما لعملي ا حاس يكون عام س

ة،          : هي االلتزام بالعمل الجماعي على المستوى الدولي، وعقد مفاوضات مجدي
ع سطينية، ومن صالحة الفل ق الم زة، وتحقي ي غ تقرار ف ى االس اظ عل  والحف
ا                 حدوث انهيار مالي للسلطة الفلسطينية، وهذه أهداف مترابطة يعزز آل منه

 .اآلخر

انحة                      ة فرصة س ى المنطق ا إل رئيس أوبام ا ال ام به وتتيح الزيارة التي ق
دولي    صعيد ال ى ال ل عل زام بالعم د االلت ضا   . لتجدي شجعة أي وادر الم ن الب وم

ة جو           ر الخارجي ري الزيارات الالحقة التي اضطلع بها وزي ّررت   . ن آي د آ وق
ادرة               في لقائي األخير مع الرئيس أوباما تجديد التزام األمم المتحدة بدعم أي مب
دد األطراف،                   ك في إطار متع جادة تطرح حال سياسيا ذا مصداقية، بما في ذل

فقد آن األوان للعمل     . من خالل اللجنة الرباعية والشرآاء اإلقليميين الرئيسيين      
 .المتضافر

م   ن الحاس ى    وم اظ عل ى األرض والحف وترات عل ل الت زع فتي ضا ن  أي
دوء سجناء  . اله ة ال سبب حال ف، وخاصة ب دد العن سبب تج ق ب ساورني القل وي

ي    ه ف ن عن زة الُمعل ي غ ار ف ات وقف إطالق الن سطينيين وانتهاآ شرين الفل ت
سية                 . 2012نوفمبر  /الثاني ابر رئي رار إسرائيل إغالق مع ه ق ا أدى إلي وآل م

زة  اع غ ي قط الف ردي أص ساني المت ع اإلن ط الوض اقم فق و تف ي . ه وينبغ
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وترات                   د من تصعيد الت ات التي تزي ال والخطاب لألطراف أن تمتنع عن األعم
ائم        وتقلص احتماالت التفاوض، الذي يظل السبيل الوحيد للتوصل إلى الحل الق

 .على وجود دولتين

سجناء    ضية ال مة لق ة الحاس ي أدرك األهمي ر . وإنن ي إلس ائيل أن وينبغ
صدد     وينبغي  . تحترم القانون اإلنساني الدولي وتنفذ االتفاقات السابقة في هذا ال

سجناء        ات ال وال . أن ُيعهد إلى هيئة مستقلة بالتحقيق على الفور في حاالت وفي
ة    دد طويل ام لم ن الطع ضربين ع ل للم ل عاج اد ح ن إيج د م ين . ب ا المعتقل أم

اإلفراج عنهم دون    إليهم ومحاآمتهم، وإما  اإلداريين، فينبغي إما توجيه االتهام      
أخير ة   . ت سلمي وممارس اج ال ي االحتج رام الحق ف رائيل احت ى إس ويجب عل

 .ضبط النفس، آما ينبغي الحفاظ على الطابع السلمي لالحتجاجات

طالق النار  إوستواصل األمم المتحدة جهودها الرامية إلى ترسيخ وقف          
زة ي غ شو . ف ن اإلطالق الع ي أدي زةوإنن ن غ صواريخ م ت . ائي لل ي الوق وف

شروعة لألشخاص  ة الم سير الحرآ ل لتي زة بالكام تح حدود غ سه، ينبغي ف نف
اد               . والبضائع سائد، واعتم ساني ال وهذا أمر مهم ال سيما في ضوء الوضع اإلن

م             ة من األم المتحدة وشرآائها،     الكثير من سكان غزة على المساعدات المقدم
تثمارات   ى االس النظر إل ن وب ك م ر ذل اه وغي وارد المي ة لم رة الالزم الكبي

 .االحتياجات اإلنمائية الهامة في غزة

تيطانية        شطة االس تمرار األن سبب اس الغ ب اج ب عر بانزع ي أش وإنن
ة              ر قانوني شطة غي ا أن اإلسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وجميعه

سالم،         . بموجب القانون الدولي   فهذه األعمال تضع عقبات متزايدة في طريق ال
ائي                 سبقا نتيجة مفاوضات الوضع النه أن تحدد م ا ب وفي  . ويجب أال ُيسمح له

ة ال     اوف األمني راف بالمخ ن االعت د م سه، ال ب ت نف رائيل  الوق شروعة إلس م
 .ومعالجتها، خاصة فيما يتعلق بمسألة تهريب األسلحة وإطالق الصواريخ

رار                 سطينيين ق ى الفل ة إل ديم المعون تئناف تق وقرار الواليات المتحدة اس
تئناف                  ة اإلسرائيلية اس رار الحكوم سبة لق ذلك األمر بالن يستحق آل الثناء، وآ

يص ال  رادات التخل شهرية إلي ويالت ال يالتح ات  . جمرآ و الجه ي أدع وإنن
ساعدة في الوقت                    ديم الم ل بتق ى التعجي ة، إل المانحة، وال سيما من دول المنطق
. المناسب وبصورة منتظمة لتحقيق استقرار الشؤون المالية للسلطة الفلسطينية        

شدة                  د ب ة التي تقي اتها اإلداري اتها وممارس وأدعو إسرائيل أيضا إلى رفع سياس
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سطين ة الفل ة حرآ ور  . يينحري ة والعب ى الحرآ ود المفروضة عل د أدت القي فق
ى المكاسب التي تحققت              لبا عل أثير س ى الت اتهم إل انحين بالتزام وعدم وفاء الم

 .في بناء المؤسسات وعرقلة قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات

ادة    ى الق دولي، يجب عل صعيد ال ى ال ل عل زام بالعم ستمر االلت ولكي ي
سياسيين اوز ال تعدادهم لتج ى اس وا عل سطينيين أن يبرهن رائيليين والفل  اإلس

ضايا الوضع                 ى بحث ق ال إل مرحلة المناقشات بشأن عقد المفاوضات، واالنتق
اءة    روح بن ائي ب ارس     . النه انبين أن تم دني من الج ات المجتمع الم وينبغي لفئ

 .المزيد للضغط على قادتها للمضي قدما في هذا االتجاه

سطينية،             وإنني أؤيد   ز المصالحة الفل ى تعزي ة إل  الجهود اإلقليمية الرامي
ة       ارامترات المجموع سطينية وب ر الفل ة التحري ات منظم ار التزام ي إط ف

ة وة      . الرباعي سالم خط ى ال ضي إل ة تف سطينية بطريق سامات الفل اء االنق فإنه
 .أساسية لتحقيق الحل القائم على وجود دولتين

ٌع ال يم  راهن وض ع ال ور  إن الوض ن المنظ واء م ستمر، س ن أن ي ك
وهناك حاجة ملحة للتحرك الجماعي من أجل تحقيق          . االقتصادي السياسي أو 

ين           السالم هذا العام إذا    ى وجود دولت ائم عل ذر    . أردنا إنقاذ الحل الق وسوف يتع
سطينية                  ة الفل اء الدول امج بن الحفاظ على اإلنجازات التي تحققت من خالل برن

 الجهات المانحة ما لم يتم إحراز تقدم ملموس على المسار            والتمويل المقدم من  
 .السياسي

ى أساس حدود   ين عل ى وجود دولت ائم عل ة للحل الق إن الخطوط العام
دا         1967عام   ة جي اك       .  مع تبادل األراضي خطوط معروف ويجب أن يكون هن

شأن        ات ب ك اتفاق ي ذل ا ف ائي، بم ضايا الوضع النه ع ق شأن جمي ادل ب ل ع ح
دعم      . واألمن والمستوطنات والمياه  األراضي   وسأواصل بذل قصارى جهدي ل

اوض              ى التف ائم عل . وتيسير الجهود المبذولة لتحقيق سالم عادل ودائم وشامل ق
 .وبهذه الروح، أرجو أن تقبلوا أطيب تمنياتي لكم بنجاح هذا االجتماع

 


