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 (المطابقة أثناء اإللقاء) 

 بیان أمام الدورة الثامنة واألربعین لمجلس وزراء الخارجیة بمنظمة التعاون اإلسالمي 
 

 ************** 

 

  الشیخ نیانغ السید  عن صاحب السعادة
 الممثل الدائم للسنغال لدى األمم المتحدة 

  و

 رئیس لجنة األمم المتحدة المعنیة بممارسة  

 الشعب الفلسطیني لحقوقھ غیر القابلة للتصرف 

 

 **************** 

 

 إسالم اباد، باكستان 
 2022مارس   23- 22
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 معالي شاه محمود قریشي وزیر الخارجیة،

 األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي،   

  الوفود،أصحاب السمو والمعالي ورؤساء 

 الضیوف الكرام، السیدات والسادة، 

نیابة عن لجنة األمم المتحدة المعنیة بممارسة الشعب الفلسطیني لحقوقھ غیر القابلة للتصرف، فإنھ  

ھ  بھذه الكلمة الى الدورة الثامنة واألربعین لمجلس وزراء   لمن أعظم دواعي الشرف واالمتیاز لي أن أتوجَّ

   التعاون اإلسالمي. خارجیة منظمة 

لقد قامت اللجنة على مر السنین بتنفیذ والیتھا الصادرة عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة لعام 

لزیادة الوعي بخصوص حقوق الشعب الفلسطیني غیر القابلة للتصرف والدعوة إلى تسویة عادلة   1975

بصفتھا   األمم المتحدة واالتفاقیات السابقة. وسلمیة للقضیة الفلسطینیة على أساس القانون الدولي وقرارات 

ھیئة فرعیة تابعة للجمعیة العامة، تشاطر اللجنة مجلس األمن وأجھزة األمم المتحدة األخرى، األھداف 

المشتركة المتمثلة في إنھاء االحتالل اإلسرائیلي لدولة فلسطین، وتعزیز إعمال حقوق الشعب الفلسطیني  

في ذلك حقھ في تقریر المصیر واالستقالل وتحقیق حل الدولتین على أساس  غیر القابلة للتصرف، بما 

   .1967خطوط ما قبل  

تعمل اللجنة مع كل من الدول والمجتمع المدني من أجل تنفیذ اإلجماع الدولي القائم على دولتین،  

داخل حدود  إسرائیل ودولة فلسطین وعاصمتھا القدس الشرقیة، تعیشان جنبًا إلى جنب في سالم وأمن، 

  معترف بھا دولیًا.

 أصحاب السمو والمعالي والسعادة،

نعقد بشكل مشترك مؤتمرا   منظمة التعاون اإلسالمي شریك استراتیجي قیّم للجنة في تنفیذ والیتھا.

تھدف ھذه المؤتمرات إلى لفت االنتباه إلى   سنویا حول قضیة القدس بدعم من منظمة التعاون اإلسالمي.

مارسات اإلسرائیلیة المتواصلة التي تغیر بشكل غیر قانوني طبیعة ووضع القدس الشرقیة  السیاسات والم

المحتلة وتركیبتھا الدیموغرافیة، مع التركیز على  إخالء الفلسطینیین من منازلھم وھدم منازل الفلسطینیین  

بقاع المقدسة، بما في ذلك  وغیرھا من المباني في المدینة وانتھاكات الوضع التاریخي والقانوني القائم في ال

كما   الحرم الشریف.  كما نتطرق أیًضا الى وضع الفلسطینیین االجتماعي واالقتصادي والبدائل لتمكینھم.

دخلت اللجنة في شراكة مع منظمة التعاون اإلسالمي في مشروع فرید إلعادة إنتاج المعروضات التي نالت  
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حدة في الیوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطیني، وتقدیمھا  استحسانًا كبیًرا والتي عُرضت في األمم المت

في شكل كتیبات مطبوعة تَوّزع على نطاق واسع.  نسخة إلكترونیة (كتاب إلكتروني) متاحة على موقع  

نعرب عن    ).UNISPALاللجنة على اإلنترنت، نظام األمم المتحدة للمعلومات المتعلقة بقضیة فلسطین (

 م منظمة التعاون اإلسالمي لھذا المشروع المستمر. عظیم امتناننا لدع

انعقد مؤتمر القدس في العام الماضي وسط تصاعد التوترات والمواجھات الشدیدة بین قوات  

االحتالل اإلسرائیلي والمستوطنین المتطرفین والسكان الفلسطینیین في حي الشیخ جراح في القدس الشرقیة،  

  مؤتمر على تسلیط الضوء علیھ.األمر الذي ساھم المتحدثون في ال

إن استمرار انتھاكات حقوق اإلنسان التي تمارسھا قوات االحتالل اإلسرائیلي، والحصار    

المتواصل  توسع العاًما في شكل عقاب جماعي للسكان، و 15اإلسرائیلي المفروض على غزة منذ 

منع  ، وأعمال العنف التي یرتكبھا المستوطنون والضم المستشري، كلھا عوامل تلمستوطنات غیر القانونیة ل

إن سیاسات إسرائیل وممارساتھا في   الشعب الفلسطیني من التمتع بحقوقھ في وطنھ بحریة وفي سالم.

األراضي الفلسطینیة المحتلة، بما فیھا القدس الشرقیة، تتعارض مع التزاماتھا بالنظر الى القانون الدولي،  

ء االحتالل اإلسرائیلي غیر الشرعي  وتواصل اللجنة دعوتھا إلى إنھا ویشكل الكثیر منھا انتھاكات جسیمة. 

 عاًما.  55لألراضي الفلسطینیة الذي استمر حتى اآلن قرابة 

وتؤكد ھذه التحدیات األھمیة الدائمة التي تكتسیھا اللجنة، كما أكد ذلك اعتماد الجمعیة العامة، في  

یتضمن   یة الفلسطینیة. وبأغلبیة كبیرة، لجمیع القرارات األربعة بشأن القض 2020كانون األول / دیسمبر 

دعوة وأحداث على مستوى رفیع لتعبئة الدول األعضاء للعمل من أجل   2022برنامج عمل اللجنة لعام 

الوفاء بالتزاماتھا القانونیة وتنفیذ ھذه القرارات وأیًضا لتعبئة الرأي العام الدولي لدعم الحقوق الفلسطینیة  

تساعد ھذه االجتماعات، بما في ذلك مع األمین العام والمفوض   أمده.وإیجاد حل عادل لھذا الظلم الذي طال 

السامي لحقوق اإلنسان والمفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین (األونروا)  

تنبؤ بھ  والخبراء الدولیین، من بین أمور أخرى، على حشد الدعم الدولي لألونروا لتلقي تمویل كاف ویمكن ال

    لتلبیة احتیاجات الالجئین الفلسطینیین الماسة.

،  2021إضافة إلى ذلك، أصدرت اللجنة بیانات عامة بشأن الحرب اإلسرائیلیة على غزة في مایو  

وكُنّا قد أعربنا في تشرین األول   تدین فیھا بشدة االعتداءات على المدنیین وتدعو مجلس األمن إلى التحرك. 

عن عمیق قلقنا إزاء تصنیف إسرائیل للمنظمات غیر الحكومیة الفلسطینیة لحقوق اإلنسان  ، 2021(أكتوبر)  

   ذات السمعة الطیبة، بما في ذلك شركاء اللجنة، على أنھا "منظمات إرھابیة".



4 
 

وتدعو بیاناتنا الفصلیة في المناقشة المفتوحة لمجلس األمن بشأن الشرق األوسط، إلى االھتمام  

األراضي الفلسطینیة المحتلة، بما فیھا القدس الشرقیة، وتحث على بذل الجھود الالزمة    بالوضع الحرج في

كما نشارك أیًضا مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك البرلمانیون   لدفع حل سلمي وعادل للقضیة الفلسطینیة.

 وغیرھا. العالمیون، ونجري مشاورات بصفة منتظمة مع منظمات المجتمع المدني من فلسطین وإسرائیل

یأتي تعزیز مشاركة اللجنة مع منظمات المجتمع المدني في فلسطین في وقت تواصل فیھ مواجھة قیود على  

    حریاتھا في التعبیر والتجمع وتكوین الجمعیات.

كما تشارك اللجنة في بناء قدرات المسؤولین الفلسطینیین لمساعدة الدولة الفلسطینیة على تطویر  

ولزیادة توسیع نطاق جمھورھا الدولي، تواصل اللجنة تحسین اتصاالتھا   أداء مھامھا. مؤسساتھا الوطنیة و

الدینامیكیة ومنشوراتھا الدوریة والشبكة الرقمیة لنظام األمم المتحدة للمعلومات المتعلقة بقضیة فلسطین  

(UNISPAL).والتي ھي أكبر مستودع للمعلومات عن القضیة الفلسطینیة ،  

 معالي والسعادة،أصحاب السمو وال

ال تزال القضیة الفلسطینیة إحدى أقدم القضایا المدرجة في جدول أعمال األمم المتحدة، واللجنة قلقة  

وفي الوقت الذي تسعى فیھ األمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تنشیط   للغایة بشأن توقف عملیة السالم.

تبقى اللجنة في تواصل مع الدول األعضاء لتحقیق ھذه  الجھود إلحیاء عملیة السالم اإلسرائیلیة الفلسطینیة، 

نلتقي بانتظام بأعضاء مجلس األمن واللجنة الرباعیة المعنیة بالشرق األوسط لتعبئة المجتمع الدولي   الغایة.

لدعم أفق سیاسي ھادف وعملیة سالم تحضى بالمصداقیة للتوصل إلى حل عادل ودائم لقضیة فلسطین، بما  

  مؤتمر دولي للسالم.في ذلك في سیاق 

في إطار تنفیذ والیتھا، تتمسك اللجنة بالقیم المَكّرسة في میثاق األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن  

)، والمعاییر المتفق علیھا من  2016(  2334والجمعیة العامة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس األمن 

 أجل تحقیق حل عادل  الذي یظل إطار عملنا المشترك. 

ندعو جمیع الدول األعضاء في األمم المتحدة إلى التركیز على حقوق الشعب الفلسطیني غیر القابلة  

للتصرف التي ُحِرَم منھا منذ فترة طویلة وإبداء تضامنھا مع الشعب الفلسطیني في كفاحھ العادل  

، فضالً عن الجھود  نھیب بمنظمة التعاون اإلسالمي مواصلة دعم مؤتمراتنا المشتركة في القدس  المستمر.

   المبتكرة األخرى للمناصرة وبناء القدرات، التي تبذلھا اللجنة لصالح الشعب الفلسطیني. 
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مراقبًا ھم أیًضا أعضاء في منظمة التعاون   20أعضاء و  10نحن فخورون بأن اللجنة تضم 

 اإلسالمي وندعو الجمیع لالنضمام إلى جھودنا. 

للتعاون مع منظمة المؤتمر اإلسالمي لمساعدة الشعب الفلسطیني وحشد  تبقى اللجنة على استعداد 

  الدعم الدولي األوسع المطلوب لتحقیق الحل العادل والسلمي للقضیة الفلسطینیة التي طالما سعینا إلیھا.

 شكرا لكم على اصغائكم 


