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 الجلسة العامة الرسمية للجمعية العامة بشأن

 قضية فلسطين  - الحالة في الشرق األوسط  
  

 السفير الشيخ نيانغ

 رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف
  

 2021أيار/مايو   20
  

 السيد رئيس الجمعية العامة،

 السعادة،أصحاب 

 حضرات السيدات والسادة،

اسممممممح ا لا با ال دا ة أب أبرب، ااسمممممل اليج ة المع ية اممارسمممممة الحمممممعي ال يسممممم ي ا لح      ير  
ال ابية ليتصرف، بن ت ديرنا لكل، سيادة الرئيس، وكذلك لرؤساء م ظمة التعاوب اإلسالما والمجم بة العربية 

يسمة بامة باجية احم ب  ضمية بيسم ين با ام ء الحالة افيذة با  وحركة بدم االنحياز، بيى التع ئة لع د ج
 التده ر السريع با بيس ين وبا إسرائيل.

، حيث أدت  2014ل د شمم د ابسمم  م الماامما أي ر تصممعيد ببماو الع   وأشممدها بتكا م ذ بام   
اليين امالصممممممممممممممدممة  تيمك اببمماو امال عمل إلى م تمل العمديمد من الممدنيين اببريماء، وجرإ افالف، و صمممممممممممممماامة الم

ال  سممية. وشمماهدنا جميعا الحالة الم رية والمت يصة أصممال با ابرس ال يسمم ي ية المحتية وها تتده ر ي ما اعد 
ي م. و د نجل ذلك بن تصمممابد مظاهر الت تر اسممم ي الت ديدات المسمممتمرة االتحمممريد ال سمممري لي يسممم ي يين با  

متيكات ل، وال جمات الع ي ة التا تح  ا ال  ات اإلسرائييية ال دس الحرقية وبقية الض ة الغربية وتجريدهل من م
بيى مجمع المسممممجد اب صممممى با ال دس الحممممرقية، والتا أصمممميي بي ا مئات المصمممميين ال يسمممم ي يين، وكذلك 

 االشتصاكات الع ي ة بين ال  ات اإلسرائييية والمست ط ين المت ربين مع ال يس ي يين.  

ق الجمابات المسمميحة ال يسمم ي ية صمم اريز من   ة ااتجائ إسممرائيل، وأب ي ذلك اندالم ال تاو اإطال 
وال ص   ير المت اسي المكث  الذي  امت ا  ال  ات المسيحة اإلسرائييية بيى   ة، وها حي ة ب   مميتة 

 ش دناها مرات بديدة.

بدد والي م، نرحي ب ص  و   إطالق ال ار. وبا ال  ت ن سممممم ، تسممممم ي التصمممممعيد ابيير با سممممم     
ك ير من الضممممحا ا وو  م  در ك ير من المعاناة والدمار. واسممممت ادا إلى المعي مات الحالية، أود  ال تاو احياة 

بيسم ي يا با   ة، م  ل   245حيث  تل ما ال   ل بن   -  العديد من المدنيين، من بي  ل نسماء وأط او ورامع
سممممممممممممممرائيييممة بيى الم مماط  المممدنيممة، مع م تممل امرأة، من جراء الغممارات الج يممة اإل  37  ط ال و  68بيى اب ممل  

شممممميصممممما با إسمممممرائيل، من بي  ل ط الب و ال ة  12بائالت ا سمممممرها با اعج ال جمات، إامممممابة إلى م تل 
 أشياص أحدهما م اطن ه دي وافيراب م اط اب تايي د اب، اص اريز الم اتيين ال يس ي يين.
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يتة امممد المدنيين ال يسممم ي يين با الضممم ة الغربية المحتية،  واسمممتيدمت ال  ات اإلسمممرائييية ال  ة الم رطة والمم
أ مارممماي ، من بي  ل أط ماو، ومما بتع الع     7بيسمممممممممممممم ي يما م مذ    25امما بي ما ال مدس الحممممممممممممممرقيمة، حيمث  تمل 

المجتمعا با إسمرائيل ي داد، حيث  جري ي ميا االبتداء بيى المدنيين ال يسم ي يين بدابع الع صمرية والكرا ية  
 م  ل. 800حرطة اإلسرائييية ال  ة الم رطة ادهل، و د ابُت ل م  ل ما ال   ل بن وتستيدم ال

وتت   اليج ة مع الم سمم  الياص لعميية السممالم با الحممرق ابوسممي، ت ر وي سممالند، بيى أب حصمميية   
   ة،  مكن هذئ الم اج ة المميتة مرت عة جدا وبيى أب ب ا   ا بيى ال يسمم ي يين واإلسممرائيييين، وكذلك بيى الم 

أب تك ب ي يرة. إب ال اممع اإلنسممانا با   ة ي داد سمم ءا ي ما اعد ي م، وتت ا ل حدت  اسمم ي الحصممار المسممتمر 
و د أدت اببماو    . 19- باما، واالن سممممامات بين ال يسمممم ي يين، وتكرر اببماو العدائية، وجائحة ك بيد   14م ذ 

هل جي ل من الجئا ال  ابات السمماا ة. وييتمس العديد بيسمم ي ا، الذين   58  000العدائية إلى ن وإ أكثر من  
من ال ازحين الجدد اليج ء با مدارس ابونروا با جميع أنحاء   ة، حيث ال تت بر ل ل برص تذكر ليحص و  
بيى الميائ وال  حصمممي ب بيى الربا ة الصمممحية أو الغذاء أو  ير ذلك من الضمممروريات اإلنسمممانية ابسممماسمممية.  

لح ت اال  ية التحتية ب ا هائية، و درة المجتمع الدولا بيى دبل ج د آير إلبادة إبمار أما ابامممممرار التا  
   ة محدودة اس ي الظروف اال تصاد ة الراه ة.

 
 أصحاب السعادة،

 حضرات السيدات والسادة،

 كررت اليج مة تم كيمد نمداء ابمين العمام ل    اببمماو العمدائيمة ب را، وترحمي ب    إطالق ال مار المذي 
ات  ت بيي  إسمممرائيل وبيسممم ين. وت مل اليج ة أب يتيإ و   إطالق ال ار إ صممماو المسمممابدات ال  ية واإلنسمممانية 
إلى المتضمممممممممممممررين با   ة المذين هل با أمس الحماجمة إلي ما. ونحمث بيى ت مد ل المدبل ل ونروا ووكماالت ابمل  

 اما با ذلك با أ  اء حالة ال  ارئ الحالية. المتحدة ابير  التا ت دم المسابدة ليحعي ال يس ي ا اكل اسالة، 

ر ام ب ال جممات العحمممممممممممممم ائيمة المتعممدة بيى الممدنيين    أمما ييمما يتعي  امالمسممممممممممممممماءلمة، بمإب اليج مة تمذكي
 والم اط  المدنية ها جرائل حرب.

اما با ذلك المصادئ ابسممممممماسمممممممية    - ويجي مسممممممماءلة ابطراف التا ال تحترم ال ان ب الدولا اإلنسمممممممانا  
والت اسمي والحي ة. وتث ا اليج ة بيى الج  د التا ت ذل ا مصمر مع ال ربين لحمي ما بيى الم اب ة بيى    ليتميي  

و   إطالق ال مار. ومع ذلمك، ب مذئ مجرد ي  ة أولى ل    المعمانماة من كال الجمان ين. ويجمي اتيماذ إجراءات  
 ي استعصى بيي ا ل ترة ط يية. ميم سة وب رية إلحياء بميية السالم المت   ة لتح ي  الحل العادو الذ 

وت يي اليج ة اإسممممممممرائيل، السممممممممي ة ال ائمة ااالحتالو، وبالمجتمع الدولا إلى اممممممممماب احترام ح  ق   
الحمممممممعي ال يسممممممم ي ا والتمسمممممممك ب ا، ومن امممممممم  ا الح   ير ال ابل ليتصمممممممرف با ابمن والح   ير ال ابل 

ادة. وتحقي ا ل ذئ الغا ة، تدب  اليج ة الدوو  ليتصممممرف با العي  با حرية وكرامة با دولة مسممممت ية ذات سممممي 
اببضمممماء التا لل تعترف اعد بدولة بيسمممم ين إلى أب ت عل ذلك بيى سمممم يل االسممممتعجاو اابتصارئ أحد السمممم ل  

 ال مي ة اإحراز الت دم ص ب تح ي  الحل العادو والم ص  ل ذا ال  ام ال  يل ابمد أال وه  حل الدولتين.

إلى العمل اح م من أجل التصمممممممدي ل سمممممممصاب الجذرية الكام ة وراء ال  ام  و مة أ ضممممممما حاجة ميحة   
 وها االحتالو اإلسرائييا ال  يل الع د و نكار ح  ق الحعي ال يس ي ا  ير ال ابية ليتصرف. أال
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ولن تت    دورات الع   اإلسمممرائييا ال يسممم ي ا إال احل سمممياسممما بادو لي  ام  عال  جميع  ضممما ا  
ما با ذلك ال دس ومح ة الالجئين ال يسمممممم ي يين، مع إن اء االحتالو، وتح ي  حل الدولتين  ال اممممممع ال  ائا ا 

 ، وب ا ل رارات ابمل المتحدة، وال ان ب الدولا، واالت ا ات المتصادلة.1967بيى أساس ي    ما   ل بام 

ال  ام، بيسم ي يين وسمت اصمل اليج ة م اصمرة ح  ق الحمعي ال يسم ي ا، والت اصمل مع ممثيا طربا   
و سمرائيييين بيى السم اء، وتع ي  الج  د الم ذولة من أجل الع دة إلى االهتمام ب ذئ الم سماة التا طاو ب دها 

 والمضا  دما با إ جاد حل بادو ودائل وشامل ل ا.

 وشكرا لكل. 

 **** 


