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 )يرجى مضاهاة النص الخطي بالنص الشفوي( 

 بيان يدلي به سعادة السيد أرماناثا ناصر، 

 الممثل الدائم إلندونيسيا

 أمام مجلس األمن

 باسم
اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه  

      القابلة للتصرف  غير
 ***************      

 مناقشة مفتوحة
 الحالة في الشرق األوسط، بشأن  

 بما في ذلك قضية فلسطين

 
 
 
 
 
 
 
 

 2022الثاني/يناير  كانون  19نيويورك، 
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 السيدة الرئيسة، 

 أصحاب المعالي، 

 السيدات والسادة،
  

أود في البداية أن أهنئ النرويج، باسممممممن اللمنة البمناة بببارسممممممة  
رئاسمراا البقردر  الشمم  الللطمنيني لوقو غ رير القاةلة للرفمرع،  ل   

ا  ربممممما   ل    لمقمممممد  مبرنون  ونون  الشممممممممممممممارا  همممممشا  األمن  لبملس 
 الوزاريا البطروى 

 
 السيدة الرئيسة، 

نود أن نو ممغ انرهمماا هممشا البملس مر  أىرى حل  الوممالممة الور ممة  
في األرض الللطممممممممممنيناة البورلة، ببا فياا القد  الشممممممممممر اة، وأن ن كد  

لقضمممممممماة فلطممممممممنين  ل  أسمممممممما   الوا ة حل  حيماد حل سممممممممري  و اد   
 القانون الدولي و رارات األمن البرود  ذات الفلةا  

كانون األو /ديطممممببر، أْلملس الطمممميد  ماشمممميل با ممممليل،  7وفي   
ملوضمممممممممة األمن البرود  الطممممممممماماة لوقول احنطمممممممممان، لمنرنا  ل  حالة 
حقول احنطمممان في األرض الللطمممنيناة البورلة ووبممملراا بيناا كار اة،  

 –  و و  انرااكات  طمابة، مناا أ با   رل واحرماز عمطملي  مشمير  حل
وإل  فرض  يود  ل  الوريات األسماسماة   –لن يطملن مناا حر  األْلا   

 ومبارسة الربييز، وهو ما يماني منغ ماليين الللطنينيينا
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عشممممممممممممممرين الثممماني/نوفببر، أ رح ىبرا  األمن البرومممد    10وفي   
زايمد أ بما  المنا الري يرعهباما  لوقول احنطمممممممممممممممان  ن انز ما ان حزا  ع

نون احسمممممرائيليون ضمممممد الللطمممممنينيين في األرض الللطمممممنيناة  البطمممممرْو
البورلة، حل   ان  عزايد الروعرات البرفممممممممممملة بالروسممممممممممم  ا سمممممممممممراناني  
احسممممممممممممرائيلي البطممممممممممممربر في الضمممممممممممملة ال ر اة البورلة، ببا فياا القد  

والبقومات الري   الشمممر اة، مبا يادد عوابمممل أراضمممي الدولة الللطمممنيناة
 عطا دها  ل  الهقا ا 

و  عزا  اللمنمة يطمممممممممممممماورهما القلن حزا  مما ينمن  ن ذلم  من زيماد    
فلطمنينيين    6في  دد احبمابات والوياات، حي  أفادت الرقارير ببقرل  

  2021عشمممرين األو /أكرو ر  19آىرين في اللرر  من   1  138  وإبمممابة
أيضممما عقارير مز مة لل اية   ا وهناك2022كانون الثاني/يناير   14حل  

 ن عنبين  وا د ا ممممممممرهاك  ديد  لقوات األمن احسممممممممرائيلاة يابا يرملن  
باسرخدام الشىير  الواة في الضلة ال ر اة، مبا  د ي دي حل   دد أكبر 

 من احبابات والوياات ةين البدنيين الللطنينيينا

اا  وعوا غ األسمممممر الللطمممممنيناة النرد من البناز  الري  ا مممممل في 
لمقود و بر األ اا  في حي الشممممممممممممماو  راي وحي سممممممممممممملوان في القد  
الشمممممممممممر اة البورلةا ووفقا لبلر  عنطمممممممممممين الشممممممممممم ون احنطممممممممممماناة، ه دم  

منز  ومبن  مبلوكا للللطممممنينيين في  با  أنوا  الضمممملة ال ر اة  232
  2021البورلة، ببا فياا القد  الشممممممممممر اة، منش عشممممممممممرين األو /أكرو ر 

من النطا     5  329 خفا وإلوال الضرر ةم    283د  أدى حل  عشري مبا
 واألْلا  والر ا ا 
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وعممد و اللمنممة حسممممممممممممممرائيممل حل  احررام الرزاممماعامما ببو مم  القممانون  
الدولي احنطممممممماني والقانون الدولي لوقول احنطمممممممان وإل  الو ا اللوري 
لادم الببرلهات الللطمممممنيناة وا سمممممريال   لياا في  با  أنوا  الضممممملة 

 لبورلة، ببا فياا القد  الشر اةا ال ر اة ا
 

 السيدة الرئيسة،

  عزا  الوالة ا  رفممممممممادية في دولة فلطممممممممنين عهم   ل  القلن  
، أةرز منطمممممممممممن  2021الشمممممممممممديد أيضممممممممممماا وفي عشمممممممممممرين الثاني/نوفببر  

البرود  الخاص لمبلاة الطمالم في الشمرل األوسمل الوا ة البلوة   األمن
بالاة البطممربر  الري عوا ااا الطمملنة  حل  ممالمة األزمة ا  رفممادية وال

 الللطنيناة والشم  الللطنينيا 

ولاشا الطمممممب ، ع يد اللمنة ىنة ا سمممممرمابة احنطممممماناة الري عبل    
ماليين دو ر والري أ لن اننال اممما منطممممممممممممممن الشمممممممممممممم ون   510 ابراممما  

احنطمممممممممممماناة في األرض الللطممممممممممممنيناة البورلة، لين هاسممممممممممممرين ز، لد ن  
مليون من أكثر النا  ضمممممممملا في رز  والضممممممملة ال ر اة، ببا فياا   1,6

 ا 2022م القد  الشر اة، ىال   ا

، سلل البلوض  2021وفي ا ربا  اللمنة ا سرشارية في نوفببر   
المام لألونروا فيلي   زاريني الضممممو  أيضمممما  ل  عقلد البوارد البراحة 

 ل  الررن من ا حراا ات احنطممممماناة البرزايد  لال  ين   2013منش  ام  
كشمممممري  الللطمممممنينيينا رير أن  ود  الو يات البرود  المدير  بالررحي   

ومربر  للوكمالمة  ماةلاما انخلماض في الربويمل البقمدم من البمانوين الههمار 
اآلىرين و ممدم عوافر مفمممممممممممممممادر عبويممل  ممديممد ا وعهرر اللمنممة د واعامما  
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البمرب  الدولي حل  كلالة حفممممو  الوكالة  ل  عبويل كاع ومو ول بغ  
مليون   ئ    5,8حر  عربلن من عقمممدين ىمممدمممماعاممما الويويمممة ألكثر من  

 يني وموابلة حسااماا الويوي في عوقين ا سرقرار اح لابيا فلطن 
 

 السيدة الرئيسة،

حن الللطممممممممممممممنينيين المشين يااشممممممممممممممون في رز  بوما مة حل  احرما ة   
احنطمممممماناة والبطمممممما د  ا  رفممممممادية الما لرين اللرين عراوان لان الواا  
الهريبة والبطممممممرقبل البطممممممرداما وما زالل ا حراا ات ماسممممممة في أ قاح  
الرفمممممممممممميد الببيل في القنا  في أيار/مايو الباضمممممممممممي، حي    عزا   
م مات األسممممممممممممممر مشممممممممممممممرد ، وعورماع آ ع  البنماز  والبنمايمات حل  ح ماد   
اح بمار واحبمممممممممممممماليا وم  ذلم ، أود أن أكرر أن رز    عورماع حل  
المد ن ا  رفممممممممممممممادي من أ مل ح ماد  اح بمار فوطمممممممممممممم ، ةمل حل  الرف  

رير القانوني، عبا مممممممماا م   رار مملس    الهامل للوفممممممممار احسممممممممرائيلي
، وإل   ود  الولومة الللطمممممنيناة الشمممممر اة حل  (2009)  1860األمن 

رز ا فبا زالل رز   ز ا   يرمزأ من األرض الللطمممممممممنيناة البورلة منش  
اممة مطممممممممممممممرقلممة ، ويممم  أن عهون  ز ا من دولممة فلطممممممممممممممنين1967 ممام  
 سااد ا  ذات

وفي نااية البناع، و قدر ما نطمممممممممممملن بالوا ة حل  الرركيز  ل    
عوطممممممممين سممممممممبل  اع الللطممممممممنينيين، عمرقد اللمنة أن هشا   يبلن أن 
يودث حقا ةدون أفن سممممممااسممممممي يضممممممبن المدالة والوقول، ببا في ذل  

ن  عقرير البفمير، للشمم  الللطمنيني، والنااية القاْمة لالحرال  وعوقي 
 اسرقال  الدولة الللطنيناةا

 

https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
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 السيدة الرئيسة، 

  عزا  منظبات البمرب  البدني الللطممممممممممممنيناة عوا غ  يودا  ل    
 حريراا في الرمبير والرمب  وعهوين المباااتا

و د انضمممممممن ملر  اللمنة حل  األمين المام والبلوضمممممممة الطممممممماماة  
أىرى ممناة بوقول  لوقول احنطان وا عواد األورو ي ومنظبات دولاة  

احنطمممممممممممممممان في اح راح  لنمما  ن بممال  القلن حزا   رار حسممممممممممممممرائيممل في  
عشممممرين األو /أكرو ر عفممممنام سممممل من منظبات البمرب  البدني   22

ا  “ كاانات حرهاةاة ”الللطممممنيناة لوقول احنطممممان والمبل احنطمممماني كمممممممممممممممممم 
و مض همشا البنظبمات  ممممممممممممممريم   مدين ومو ول بمغ للمنمة ولألمن البرومد  

 الد و  حل  حباية وعمزيز حقول احنطان للشم  الللطنينيا في 

كانون األو /ديطممممممممببر، نظبل اللمنة مناسممممممممهة د ا فياا   7وفي   
مبثلون من البمرب  البدني الللطمممممنيني واحسمممممرائيلي الدو  األ ضممممما   
حل  مطمما لة حسممرائيل  ن أفمالاا وموابمملة عوفير منبر لألبمموات الري  

 ااا عواو  حلومة حسرائيل  بم

وحر  اآلن، لن عملن الطملنات احسمرائيلاة  ن أدلة  وهرية ضمد  
 هشا البنظبات الللطنيناة الطلا 

ون كمد من  مديمد أنمغ يمم  الطممممممممممممممبماي لبنظبمات البمرب  البمدني   
 بالمبل دون  وائن في عنليش و ياعااا 
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 السيدة الرئيسة،

القرار    في  الوارد   األحلممممممام  عنليممممممش  حل   اللمنممممممة    2334عممممممد و 
، وكممشلمم  عنليممش  با   رارات األمن البروممد  والبمممايير البرلن (2016)

  لياا دولاا، بغاة حل  ضاة فلطنين بشلل  اد  ومطرداما

ونون مبرنون للنرويج لمقد هشا ا  ربا  الوزاري، ونيمل أيضمممممما   
في أن يميد ا رباٌ  وزارٌي للبمبو ة الر ا اة البمناة بالشرل األوسنم، 

 حْالل  بلاة الطالم  ريهاا 

ويم  عوويل وعفممموال البطمممار الوالي دون عيىير بوي  يرمغ   
وعنليمش حمل  1967نوو حناما  ا حرال  احسممممممممممممممرائيلي المشي ةمدأ في  مام 

 اد  يطمممممممممممرند حل  القانون الدولي و رارات األمن البرود  ذات الفممممممممممملة  
ويضممممبن أن عااع دولرا حسممممرائيل وفلطممممنين  نها حل   ن  في سممممالم 

، وأن عهون القممد  الشممممممممممممممر اممة 1967وأمن  ل  ىنوط ممما  بممل  ممام  
  اببة للدولة الللطنيناةا

الالزم لدف   واللمنة  ل  اسممممرمداد لرقدين البطمممما د  وحشممممد الد ن 
 المبلاة  دماا

  لرا  هرباملنا  

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)

