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 مقدمة - أوال 
ــة بقــراري عمــال مقــد م التقريــر هــذا - 1  القــرار فوــ  .70/17 و 70/16 العامــة اجلمعي
 مدينــة لقضــية ودائـم  وعــادل شـامل  حــل أي يف ُتَراعــى أن ضـرورة  اجلمعيــة أكـدت   70/16

 مـن  حـل  أي يتضـمن  وأن واإلسـرائيل    الولسـطي   اجلـانبني  لكـال  املشـروعة  الشـوالل  القدس
 املدينـة   لسـكان  والضـم   الديانـة  حرية تكول دولية ضمانات على تنطوي أحكاما القبيل هذا

 األمـاكن  إىل عـائ   ودون حبريـة  دوما الوصول وجنسياهتم أدياهنم اختالف على للجميع وتتيح
 حتتلـها  الـ   السـورية  األرض يف إسـرائيل  بسياسـات  يتعل  الذي  70/17 القرار ويف املقدسة.
 كــل مــن إســرائيل بانســحاب أخــر  مــرة العامــة اجلمعيــة طالبــت  1967 عــام منــذ إســرائيل
ــل الســوري اجلــوالن ــران 4 خــط إىل احملت ــ /حزي ــذا  1967 يوني ــرارات تنوي ــ  لق ــن جمل  األم

 الصلة. ذات
 القـرارين  مبوجـ   التقـارير  تقـد   عـن  مبسؤوليتــ   االضـطال   وبغيـة  مايو /أيار 2 ويف - 2
 واملمــثلني إلســرائيل الــدائم املمثــل إىل شــووية مــذكرات بإرســال قمــت  70/17 و 70/16

 بــني إباللــ  منــهم فيهــا أطلــ  املتحــدة األمــم يف األعضــاء األخــر  الــدول جلميــع الــدائمني
 القـرارين  مـن  الصـلة  ذات األحكـام  تنويـذ  بشـنن  اختاذهـا  تعتـزم  أو حكومـاهتم  اختذهتا خطوات

 فلسـطني   دولـة  مـن  ردود سـتة  وردت قد كانت  2016 ألسط /آب 15 ويف املذكورين.
ــل  ــا  والربازي ــرب  واملكســيك  وكوب ــال واملغ ــة) وفزنوي ــة - مجهوري ــرد .(البوليواري ــذ  وت  ه

 التقرير. هذا من الثاين الور  يف الردود
  

 األعضاء الدول من الواردة الردود - ثانيا 
 

 فلسطني دولة  
 [باإلنكليزية :األصل]

 
 هــذ  حــل يف العامـة  للجمعيــة هامـا  إســهاما “القــدس” املعنـون   70/16 القــرار ميثـل  
 األمـم  وقرارات الدويل للقانون وفقا عادلة  بطريقة فلسطني قضية مسائل من اجلوهرية املسنلة
 االحتــرام ومــع الســواء  علــى األمــن وجملــ  العامــة اجلمعيــة اختــذهتا الــ  الصــلة  ذات املتحــدة
 القـرار  يـزال  وال .2004 يوليـ  /متـوز  9 يف الدولية العدل حمكمة أصدرهتا ال  للوتو  الواج 
 جلسـتها  يف العامـة  اجلمعيـة  اختذتـ   إذ الدول  من الساحقة األللبية بتنييد حيظى أعال  املذكور
ــة ــودة  64 العامـ ــرين 24 يف املعقـ ــاين تشـ ــوفمرب/الثـ ــة  2015 نـ ــوتا 153 بنللبيـ ــل صـ  مقابـ

 التصويت. عن أعضاء 8 امتنا  مع فقط  أصوات 7

http://undocs.org/ar/A/RES/70/16
http://undocs.org/ar/A/RES/70/17
http://undocs.org/ar/A/RES/70/16
http://undocs.org/ar/A/RES/70/17
http://undocs.org/ar/A/RES/70/16
http://undocs.org/ar/A/RES/70/17
http://undocs.org/ar/A/RES/70/16
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 القــدس. مدينــة بشــنن واملبــدئ  راســ ال الــدويل املوقــ  جمــددا 70/16 القــرار وأكــد 
 مشــروعا اهتمامــا يهــتم الــدويل اجملتمــع أن جديــد مــن العامــة اجلمعيــة تؤكــد عــام  بعــد وعامــا
 النحــو علــى للمدينــة  الوريــد والثقــايف والــدي  الروحــ  البـعـــد ومحايــــة القــدس مدينـــة بقضــية
 تكــرر ذلــك  علــى وعــالوة املســنلة. هــذ  بشــنن املتخــذة املتحــدة األمــم قــرارات يف املتــوخى
 القائمـة  السـلطة  إسرائيل  تتخذها إجراءات أي أن من قررت  ما” تنكيد عام بعد عاما اجلمعية

ــاالحتالل  ــها لوــرض ب ــها قوانين ــة علــى وإدارهتــا وواليت  لــ  إجــراءات الشــري  القــدس مدين
 إسـرائيل  إىل وتطلـ    “اإلطالق على شرعية أي هلا ولي  وباطلة اللية فه  مث ومن قانونية 

 .“واحد جان  من املتخذة القانونية ل  التداب  هذ  مجيع فورا توق  أن”
 السـلطة  إسـرائيل   اختـذهتا  الـ   واإلداريـة  التشـريعية  واإلجـراءات  التـداب   مجيـع  وتعترب 
 الشـــري  القـــدس مدينــة  طـــابع تغـــي  اســتهدفت  الـــ  أو لـــ ت الــ  و بـــاالحتالل  القائمــة 

 تــداب  بالقــدس  املتعلــ  “األساســ  القــانون” يســمى مــا اخلصــو  وجــ  وعلــى ومركزهــا 
 التركيبــة يف متعمــد تغــي  إحــدا  إىل الراميــة التــداب  مجيــع ذلــك ويشــمل باطلــة. وإجــراءات
 السـلطة  قيـام  املثـال   سـبيل  علـى  ذلـك   يف مبـا  اجلغـرايف   وخمططهـا  وطابعهـا  للمدينـة  السكانية
 متواصـلة  بصـورة  املدينـة  إىل اإلسـرائيليني  للمسـتوطنني  القـانوين  لـ   بالنقـل  بـاالحتالل  القائمة

ــة  ــاء أجــل مــن ســيما ال الولســطينية  املمتلكــات ومصــادرة ومنهجي  املســتوطنات وتوســيع بن
 بيــوهتم هــدم خــالل مــن قســرا الولســطينيني الســكان وتشــريد وحوهلــا  املدينــة داخــل واجلــدار
 التهديـد  حتـت  منـها  آالف يعـي   الـ   البدويـة  األسـر  سـيما  ال املدينـة   يف منهم املقيمني وطرد

 يف للولســطينيني اإلقامــة حقــوق وإســقا  قســرا  بنقلــهم بــاالحتالل القائمــة للســلطة املســتمر
 وحوهلـا   املقدسـة  األمـاكن  يف سـيما  وال املدينـة   يف احلور عمليات مثل أخر  وتداب  املدينة 
 عـن  عزهلـا  إىل يؤدي مما احملتلة  الشرقية القدس حميط كامل على عسكرية توتي  نقا  وفرض
 احملتلة. الولسطينية األرض بقية

ــة وتشــ   ــة اجلمعي ــرارات إىل العام ــ  ق ــن جمل ــة األم ــدس  املتعلق ــا بالق ــا مب ــرار فيه   الق
ــذي  (1980) 478 ــرر ال ــ   فيهــا ق ــة يف اجملل ــرف أال أمــور  مجل ــا يعت ــانون” يســمى مب  الق

 تغـي   إىل الراميـة  األخـر   التـداب   مجيـع  مـع  فـورا  إلغائـ   إىل ودعـا  بالقـدس  املتعل  “األساس 
 يسـمى  مبـا  املذكور االعتراف عدم اليوم هذا حىت الدويل اجملتمع ويؤيد ومركزها. املدينة طابع
 السـلطة  إسـرائيل   تتخـذها  الـ   اإلجـراءات  جلميـع  رفضا بالقدس املتعل  “ األساس القانون”

 تتمتـع  تـزال  ال الـ   الشرقية  للقدس الواقع حبكم القانوين ل  الضم هبدف باالحتالل  القائمة
 وقــت يف املــدنيني محايــة بشــنن جنيــ  اتواقيــة متامــا عليهــا تنطبــ  والــ  احملتلــة األرض مبركــز
 تعيـد  حكمـني  جنيـ    اتواقيـة  وانطبـاق  املـذكور  املركـز  يشـكل  ذلـك   علـى  وعالوة احلرب.

http://undocs.org/ar/A/RES/70/16
http://undocs.org/ar/S/RES/478%20(1980)
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 الدوليـة  العـدل  حمكمـة  أن كمـا   متكـرر  بشـكل  كليهما تنكيدمها األمن وجمل  العامة اجلمعية
 فيها. لب  ال بصورة أكدهتما
 احملتلـة  الشـرقية  القـدس  أن علـى  الصـلة  ذات القرارات يف متكرر بشكل التنكيد ويعاد 

 علـى  وعالوة .1967 عام منذ إسرائيل حتتلها ال  الولسطينية األرض من يتجزأ ال جزءا تظل
 الولسـطينية  األرض وبقيـة  الشـرقية  القـدس  مركـز  أن بوضوح القرارات من العديد حيدد ذلك 

 وأن حمتلــة أراضــ  تــزال ال 1967 عــام منــذ إســرائيل حتتلــها الــ  األخــر  العربيــة واألراضــ 
 إسـرائيل  مركـز  وأن األحـوال  مـن  حـال  بـني  إلسـرائيل  تصـبح  مل األراضـ   هـذ   على السيادة

 التنكيـد  يعـاد  ذلـك   علـى  وعـالوة  والتزاماهتـا.  بـاالحتالل  القائمة السلطة مركز مها والتزاماهتا
 اكتســاب حظـر  بشــنن القانونيـة  والقاعــدة الـدويل  املبـدأ  علــى الصـدد  هــذا يف متكـررة  بصـورة 
 بالقوة. األراض 
ــة والصــارخة املســتمرة إســرائيل انتــهاكات وبســب    (1980) 478 للقــرار واملنهجي
 الـدويل  القـانون  وأحكـام   70/16 القـرار  فيهـا  مبـا  بالقـدس   املتعلقة األخر  القرارات ومجيع

ــا الســارية  ــك يف مب ــانون ذل ــدهور اســتمر اإلنســاين  الق ــة ت ــى احلال ــع أرض عل  الســنة يف الواق
 يف واملشــقة واإلحبــا  االســتياء وتعميــ  أصــال احملتدمــة التــوترات توــاقم إىل أد  ممــا املاضــية 
 ديباجـة  يف املـبني  النحـو  علـى  العامـة   اجلمعيـة  اضـطرت  مث  ومـن  الولسطي . الشع  صووف
 يف إسـرائيل  اسـتمرار  منـها   أمـور  مجلـة  إزاء البـال   قلقهـا  عـن  أخـر   مـرة  اإلعراب إىل القرار 
 اخلطــة يســمى مــا تنويــذ إىل ترمــ  تــداب  ذلــك يف مبــا قانونيــة  لــ  اســتيطانية ةــــبننشط القيــام
 دخـول  علـى  القيـود  وفرضـها  الولسـطينيني   منـازل  وهدمها دار ــاجل وتشييدها  ‘‘1 - هاء’’

 مجيعهـا  وهـ   فلسـطني   بقيـة  عـن  املدينة وعزهلا فيها  واإلقامة الشرقية القدس إىل الولسطينيني
 الولسطينيني. املدنيني السكان حياة يف الضرر شديد أثرا ختل  أنشطة

 وكـذلك  بـاالحتالل   القائمة السلطة هبا تقوم ال  القانونية ل  األعمال أيضا أثارتو 
 توزعزعـ  األخـ ة  اآلونة يف دينية حساسيات املدينة يف اإلسرائيليون  واملتطرفون املستوطنون
 ضـد  للقـوة  استخدامها من اإلسرائيلية االحتالل قوات وتصع د خط . حنو على احلالة استقرار
 أيضـا  كـانوا  الذين والشباب  األطوال ضد ذلك يف مبا  املدينة يف املقيمني الولسطينيني املدنيني
 األخــ ة. الوتــرة يف بــاالحتالل القائمــة الســلطة احتجــزهتم أو اعتقلتــهم ممــن اآلالف بــني مــن

ــالوة ــى وع ــك  عل ــدس يف الولســطينيون كــان ذل ــن الق ــني م ــر ب ــن أكث ــن 200 م ــدنيني م  امل
ــطينيني ــذين الولسـ ــهم الـ ــوات قتلتـ ــتالل قـ ــذ االحـ ــعيد منـ ــ  تصـ ــذي العنـ ــدأ الـ ــرين يف بـ  تشـ

ــر بــني ومــن  2015 أكتــوبر/األول  علــى الوتــرة تلــك يف أصــيبوا شــخ  17 000 مــن أكث
 وإرهاب. عن  أعمال من اإلسرائيليون املستوطنون ميارس  ما جراء ومن االحتالل قوات يد

http://undocs.org/ar/A/RES/70/16
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 أكتـوبر /األول وتشـرين  سـبتمرب /أيلول يف للغاية عالية مستويات التوترات حدة وبلغت 
ــتوزازات جــراء ومــن العنــ  ذلــك بســب  2015 ــررة االس  ذلــك يف مبــا والتحــري   املتك
 يف اإلســرائيلية االحــتالل وقــوات اليهــود املتطرفــون هبــا يقــوم الــ  املتكــررة االقتحــام عمليــات
 يقـوم  الـ   التخريـ   وأعمـال  الشـري    األقصـى  املسـجد  يضم الذي الشري   القدس  احلرم
 أجــزاء ويف املدينــة يف والكنــائ  املســاجد تــدني  ذلــك يف مبــا يليون اإلســرائ املســتوطنون هبــا

 احلكومـة  مسـؤولو  يقدمـ   الـذي  االسـتوزازي  واخلطـاب  احملتلـة   الولسـطينية  األرض من أخر 
 هـذا  ودفـع  الشـري .  القدسـ   احلرم بشنن اليمينيون واملتطرفون الدينيون والزعماء اإلسرائيلية

 ســبتمرب/أيلــول 17 يف القــدس  يف احلالــة بشــنن صــحو  بيــان إصــدار إىل األمــن جملــ  األمــر
 املتصـاعدة  التـوترات  إزاء هـم قلق بـال  ’’ عـن  أمور  مجلة يف اجملل   أعضاء في  أعرب  2015

 يف األخـ ة  االشـتباكات  ذلـك  يف مبـا  الشري   القدس  احلرم جممع حول سيما ال القدس  يف
 والتصــرحيات األعمــال عــن واالمتنــا  الــنو   ضــبط ممارســة إىل دعــوا’’ و  ‘‘وحولــ  املوقــع

 قـوال  - تغـي   دون الشـري   القدسـ   احلرم يف القائم التارخي  الوضع إبقاء ودعم االستوزازية 
 الـدويل   القـانون  مـن  القـدس  مدينـة  يف املنطقـة  لألحكـام  التـام  االحترام إىل دعوا” و  ‘‘وفعال
 .“اإلنساين الدويل والقانون اإلنسان حلقوق الدويل القانون ذلك يف مبا

 يف الرئيسـيني  األعضـاء  عـن  بيـان  صدور  2015 سبتمرب/أيلول 30 يف ذلك  وأعق  
 العنـ   أعمـال ’’ إزاء القل  بال  عن أيضا في  أعربوا األوسط  بالشرق املعنية الرباعية اجملموعة

 إىل األطـراف  مجيـع  ودعـوا  القـدس   يف املقدسـة  األماكن حميط يف مؤخرا املتصاعدة والتوترات
 الوضـع  علـى  واحلوـا   االستوزازية  والتصرحيات األعمال عن واالمتنا  النو   ضبط ممارسة
 التــنث  ضــوء ويف ذلــك  علــى وعــالوة .‘‘وفعــال قــوال تغــي  دون املقدســة األمــاكن يف القــائم
 القــدس يف ذلــك يف مبــا خاصــة  بصــوة القانونيــة لــ  اإلســرائيلية والتــداب  للسياســات اخلطــ 
 الراهنـة  االجتاهـات  أن من البال  قلقها’’ عن التعب  إىل الرباعية اللجنة اضطرت احملتلة  الشرقية
ــع  أرض علــى  واإلســرائيليني  الولســطينيني ضــد العنــ  أعمــال اســتمرار ذلــك يف مبــا الواق

 هتديـدا  متثـل  الولسـطينيني   مبـاين  هـدم  عمليـات  معـدل  وارتوـا   االستيطاين  النشا  ومواصلة
 ‘‘.الدولتني حل تطبي  قابليةل خط ا

 بـال   عـن  فيـ   أعربـت  الـذي   70/16 القـرار  يف مماثلـة  أحكاما العامة اجلمعية توسن  
 القـدس   يف املقدسـة  باألمـاكن  يتعل  فيما والتحري  االستوزاز وأعمال التوترات إزاء” قلقها
 ضـبط ” علـى  السلبية  التطورات تلك ضوء يف ت وحّث  “الشري  القدس  احلرم ذلك يف مبا

 تـدعو  ذلـك   علـى  وعـالوة  .“األطـراف  مجيـع  قبل من املقدسة األماكن حرمة واحترام النو 
 مبدينــة املقدســة األمــاكن يف القــائم التــارخي  الوضــع احتــرام” إىل بوضــوح القــرار يف اجلمعيــة
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 األطـراف  مجيـع  وحتـ   والوعل القول صعيد على الشري   القدس  احلرم ذلك يف مبا القدس 
ــى ــل عل ــورا العم ــروح ف ــن وب ــاون م ــزن  التع ــل ل ــوتر فتي ــ  الت ــع ووق ــال مجي  االســتوزاز أعم

 .“باملدينة املقدسة األماكن يف والعن  والتحري 
 وصــار  مســتمر بشــكل تنتــهك بــاالحتالل  القائمــة الســلطة إســرائيل  أن حــني ويف 
 احلكومـة  مسـؤويل  أن حـني  ويف الـدويل   القـانون  من املنطبقة واألحكام املتحدة األمم قرارات

 االســـتوزاز يواصـــلون اإلســـرائيل   الـــوزراء رئـــي  حكومـــة أعضـــاء فـــيهم مبـــن اإلســـرائيلية 
 اجلديــة مــن بــروح تتصــرف الولســطينية احلكومــة فتئــت مــا بالقــدس  يتعلــ  فيمــا والتحــري 
 يف القانونيـة  بالتزاماهتـا  والوفـاء  احلرجـة  احلالة هلذ  التصدي أجل من النو  وضبط واملسؤولية

 بتلـك  االضـطال   وجيـري  الـدويل.  والقـانون  الصـلة  ذات القـرارات  مـع  يتواءم مبا الصدد  هذا
 إىل الولســطينية احلكومــة لوصــول والصــويقة املتعمــدة اإلســرائيلية العرقلــة مــن بــالرلم اجلهــود
 أن أيضـا  علينـا  جيـ   الصـدد   هـذا  ويف املدينـة.  يف الولسـطينية  للتنميـة  االحتالل وعرقلة املدينة
 بيـت  ذلـك  يف مبـا  القـدس   يف الرمسيـة  الولسـطينية  املؤسسـات  مـن  العديـد  أن إىل االنتبـا   نوج 

   باالحتالل. القائمة السلطة من بنمر مغلقا يزال ال الشرق 
 احتــرام إىل بوضــوح آخــرون نوفلســطيني ومســؤولون عبــاس حممــود الــرئي  ويــدعو 
 الشـري   القدسـ   احلـرم  يف القـائم  التـارخي   الوضع واحترام القدس يف املقدسة األماكن حرمة
 ويتعـاون  وإزاء . املقـدس  املوقـع  هـذا  يف والعن  والتحري  االستوزاز ألعمال حد وضع وإىل

 وجـ   علـى  ذلـك  يف مبـا  الصدد  هذا يف املبذولة اجلهود مجيع مع تاما تعاونا الولسطي  اجلان 
 األمــاكن وإدارة صــون يف التــارخي  دورهــا ضــوء يف اهلامشيــة  األردنيــة اململكــة مــع اخلصــو 
 أعلــى علــى املســنلة هــذ  الولســطي  اجلانــ  ويــث  املدينــة. يف واملســيحية اإلســالمية املقدســة

 املثـال   سـبيل  علـى  ذلـك   يف مبا كليهما  األطراف واملتعدد الثنائ  الصعيدين على املستويات 
ــة االجتماعــات يف ــة األمــن جمللــ  الرمسي ــديات اإلنســان حقــوق وجملــ  العامــة واجلمعي  واملنت

 اإلسالم . التعاون ملنظمة التابعة القدس جلنة مثل األخر   الدولية
 اجملتمـع  تعبئـة  إىل متكررة بصورة جاهدا الولسطي  اجلان  يسعى ذلك  على وعالوة 
 باألنشـطة  إسـرائيل  قيـام  باسـتمرار  يتعلـ   فيمـا  حبـزم  للتصـرف  األمـن   جملـ   وخاصـة  الدويل 

 الشـرقية  القـدس  يف ذلـك  يف مبـا  احملتلة  فلسطني يف مظاهرها  جبميع القانونية  ل  االستيطانية
 األمـن  جملـ   إىل متكـررة  نـداءات  الولسـطينية  القيـادة  توج   2016 عام بداية ومنذ وحوهلا.
ــرار الختــاذ ــرض ق ــادة بغ ــد إع ــى التنكي ــ  عل ــت موقو ــوي الثاب ــل والق ــة يف املتمث  األنشــطة إدان

 مــع احملتلــة  الشــرقية القــدس يف ذلــك يف مبــا بالكامــل  بوقوهــا واملطالبــة إلســرائيل االســتيطانية
 اإلجـراءات  تلـك  وأن مشـروعة  لـ   الصـدد  هذا يف إسرائيل تتخذها ال  اإلجراءات أن تنكيد
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 عقبـة  بالتـايل  وتشـكل  1967 عـام  قبـل  مـا  حدود أساس على الدولتني حل تطبي  قابلية رتدم 
 دوليا. املعتمدة الثابتة للمعاي  وفقا سلم  حل حتقي  أمام رئيسية

 املســنلة هــذ  أيضــا املتحــدة األمــم لــد  فلســطني لدولــة الدائمــة املراقبــة البعثــة تــربزو 
 جملــ  ورئــي  العــام األمــني إىل موجهــة رمسيــة رســائل ســياق يف وكــذلك  متكــررة بصــورة
ــن  ــ  األم ــا  توجــ  حي ــع انتب ــدويل اجملتم ــذا خمــاطر إىل ال ــ  الوضــع ه ــدس يف اهل  نتيجــة الق

ــة لــ  واملمارســات للسياســات ــد بســب  وأيضــا إلســرائيل القانوني  واســتوزازات تطــرف تزاي
 املقدسـة  األمـاكن  وضـد  الولسـطينيني  املـدنيني  ضد اإلسرائيليني الدينيني واملتعصبني املستوطنني
ــر البالغــة العواقــ  مــن حتــذرو واملســيحية. اإلســالمية ــني يف األث ــل القصــ  األجل  ألي والطوي

 أزمـات  مـن  بنسـرها  املنطقة يصي  ما سياق يف ذلك يف مبا االستقرار  زعزعة من تزيد أعمال
 إىل متكـررة  نـداءات  أيضـا  فلسـطني  وتوجـ   احلاضر. الوقت يف استقرار وعدم ونزاعات حادة
 حتقيـ   بغيـة  اجلـانبني   بـني  احلـادة  التـوترات  هتدئـة  علـى  للمساعدة اجلهود لتعبئة الدويل اجملتمع
 خط . دي  نزا  واندال  والتشدد التطرف من املزيد وتوادي احلالة استقرار
ــنن التــذك  ينبغــ  الصــدد  هــذا ويف  ــة االســتثنائية الــدورة ب ــة العاشــرة الطارئ  للجمعي
ــدا التصــدي أجــل مــن 1997 عــام يف مــرة ألول عقــدت العامــة  االســتيطاين لالســتعمار حتدي

 جبـل  منطقـة  يف سـيما  وال احملتلـة   الشـرقية  القدس يف القانونية ل  التداب  من ول   إلسرائيل
 إسـرائيل  انتـهاكات  بسـب   متكـررة  بصـورة  ذلـك  بعـد  عقـد ت هـ  و الوقـت   ذلك يف لنيم أبو

 يوليهـا  ال  اجلدية وتنعك  احملتلة. الولسطينية األرض وبقية احملتلة الشرقية القدس يف املتواصلة
 للجمعيـة  العاشـرة  الطارئـة  االسـتثنائية  الـدورة  قـرارات  يف بوضـوح  املسـنلة  هلـذ   الدويل اجملتمع
 يف الرابعـة  جنيـ   اتواقيـة  يف السـامية  املتعاقدة األطراف اجتما  إىل أيضا أفضت وه  العامة 
ــام  ــاذوا  2001 و 1999 عـ ــرارات ختـ ــر  قـ ــلة  ذات أخـ ــا الصـ ــا مبـ ــرار فيهـ  70/16 القـ
 .2015 لعام

 بيانـ   يف ذلـك  يف مبـا   املاضـ   العـام  يف املسـنلة  هـذ   جسـامة  أيضـا  األمن جمل  وأكد 
 اإلعالنـات  مـن  العديـد  تـال  الـذي   2015 سـبتمرب /أيلـول  17 املـؤر   القـدس  بشنن الصحو 
 القـرارات  املثـال   سـبيل  علـى  ذلـك   يف مبـا  القـدس   بشـنن  أصـدرها  الـ   الصـلة  ذات األخر 
 (1971) 298 و (1969) 271 و (1969) 267 و (1968) 252 و (1968) 251

 1073 و (1990) 672 و (1980) 478 و (1980) 476 و (1980) 465 و
 التـداب   املوعـول   سـارية  تـزال  ال ال  القرارات  تلك وتتناول .(2000) 1322 و (1996)

 بـاالحتالل   القائمـة  السلطة إسرائيل  هبا قامت ال  واملنهجية املتواصلة القانونية ل  واألعمال
 واجلمعيــة اجمللــ  اختــذها الــ  األخــر  القــرارات إىل باإلضــافة عقــود  مــد  علــى املدينــة  يف

http://undocs.org/ar/A/RES/70/16
http://undocs.org/ar/S/RES/251%20(1968)
http://undocs.org/ar/S/RES/252%20(1968)
http://undocs.org/ar/S/RES/267%20(1969)
http://undocs.org/ar/S/RES/271%20(1969)
http://undocs.org/ar/S/RES/298%20(1971)
http://undocs.org/ar/S/RES/465%20(1980)
http://undocs.org/ar/S/RES/476%20(1980)
http://undocs.org/ar/S/RES/478%20(1980)
http://undocs.org/ar/S/RES/672%20(1990)
http://undocs.org/ar/S/RES/1073(1996)
http://undocs.org/ar/S/RES/1073(1996)
http://undocs.org/ar/S/RES/1322(2000)


A/71/328 
 

 

16-14046 9/23 

 

 مضـمون  يف أيضـا  هـذ   واملسـؤولية  اجلدية روح وتتجلى .1948 عام منذ املدينة بشنن العامة
 علـى  األمـن   جملـ   يف ذلـك  يف مبا الرمس   وطابعها املسنلة هذ  بشنن أجريت ال  املناقشات
 واملناقشـــة  2015 أكتـــوبر/األول تشــرين  16 يف املعقـــودة الطارئـــة اجللســة  يف املـــبني النحــو 
 النظـر  مسـتو   رفعـت  ال  إسبانيا  رئاسة أثناء  2015 أكتوبر/األول تشرين 22 يف املوتوحة

 الوزاري. املستو  إىل املسنلة يف
 فلسـطني   قضـية  جتـا   املتحـدة  ملألمـ  الدائمـة  املسـؤولية  علـى  نؤكـد  الصـدد   هذا ويف 

 وفقـا  جوانبـها  مجيـع  مـن  وعادلـة  مرضـية  بصورة ُتحّل أن إىل القدس  مدينة مسنلة ذلك يف مبا
 واإلسـرائيل   الولسـطي   للجـانبني  لـي   القـدس  بنمهية نقر ذلك  على وعالوة الدويل. للقانون

 ككــل. الـدويل  واجملتمـع  الـثال   التوحيديـة  الـديانات  أتبـا   مـن  للمـؤمنني  أيضـا  بـل  فحسـ   
 سـابقة   قـرارات  يف فعلت ما لرار على  70/16 القرار يف العامة اجلمعية أكدت فقد وهكذا

 املشـروعة  الشـوالل  القـدس  مدينـة  لقضـية  ودائم وعادل شامل حل أي يف ُتَراعى أن ضرورة”
 تنطـوي  أحكامـا  القبيـل  هـذا  مـن  حـل  أي يتضـمن  وأن واإلسـرائيل    الولسطي  اجلانبني لكال
ــى ــة ضــمانات عل ــل دولي ــة تكو ــة حري ــة  لســكان والضــم  الديان ــيح املدين ــع وتت ــى للجمي  عل

 .“املقدسة األماكن إىل عائ  ودون حبرية دوما الوصول وجنسياهتم أدياهنم اختالف
 القائمـة  السـلطة  إسـرائيل   تواصـل  أن للغايـة  واملسـتوز  اإلطـالق  على املقبول ل  ومن 

 واملبـاد   الواضـح  الـدويل  اإلمجـا   هلـذا  صـارخني  واسـتخواف  ازدراء يف التصرف باالحتالل 
 حتتلـها  ال  الولسطينية األرض وباق  القدس احتالهلا يف تتعنت إذ أعال  املبينة الدولية القانونية

 القـانون  ألحكـام  تـام  جتاهـل  يف مشـروعة  لـ   بطريقـة  وهتويـدها  واستعمارها 1967 عام منذ
 انتــهاكاهتا علــى إســرائيل حماســبة وجيــ  الرابعــة. جنيــ  اتواقيــة ذلــك يف مبــا املنطبقــة  ويلالــد

 ارتكـاب ب إلسـرائيل  مسـح  وإذا الصـلة.  ذات املتحدة األمم قرارات ذلك يف مبا الدويل  للقانون
 دون مـن  الولسـطينيني   للمـدنيني  القسـري  النقل ذلك يف مبا احلرب  وجرائم االنتهاكات هذ 

 عليـ    التجاسـر  مـن  املزيـد  إىل إال يـؤدي  ولن ينته  لن العقاب من اإلفالت هذا فإن عواق  
 فلسـطني  يف واألمنيـة  والسياسـية  االقتصـادية  واالجتماعيـة  اإلنسـانية  احلالة يف الوادح تنث   مع

 الشــــعبني بــــني والتعــــاي  الســــالم حتقيــــ  آفــــاق ويف الشــــرقية  القــــدس فيهــــا مبــــا احملتلــــة 
 واإلسرائيل . الولسطي 
ــد   علــى السياســ  والعمــل السياســية اإلرادة لتعبئــة طويــل وقــت منــذ األوان آن وق
 األجـن   االحـتالل  مـن  قـرن  نصـ   مـن  يقـرب  مـا  إلهنـاء  إسرائيل على للضغط الدويل الصعيد

 جهــود بــذل وجيــ  .يــدها علــى بقســوة واضــطهاد  الولســطي  الشــع  وإخضــا  لولســطني
ــة ــة ومســؤولة جدي ــى وعاجل ــرارات أســاس عل ــاد  الصــلة ذات املتحــدة األمــم ق ــد ومب  مدري
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 الولسـطينية  األرض مـن  الكامـل  إسـرائيل  انسـحاب  ضـمان  أجـل  مـن  العربيـة   السالم ومبادرة
 يتمثـل  الـذي  الـدولتني  حـل  وحتقيـ   الشـرقية   القدس فيها مبا  1967 يوني /حزيران منذ احملتلة
 وعاصـمتها  البقـاء   مقومـات  وهلا جغرافيا ومتصلة سيادة وذات مستقلة فلسطني دولة إقامة يف

 هبـا  معتـرف  حـدود  داخـل  وأمـن  سـالم  يف إسـرائيل  مـع  جن  إىل جنبا تعي  الشرقية  القدس
ــى ــا حــدود أســاس عل ــل م ــة لــ  احلقــوق وإعمــال  1967 عــام قب  للشــع  للتصــرف القابل

 اجلمعيـة  قـرار  إىل اسـتنادا  الولسطينيني الالجئني لقضية عادل حل إجياد ذلك يف مبا الولسطي  
 (.3-)د 194 العامة

 الـدول  بـني  للجمـع  فرنسـا  تبـذهلا  الـ   باجلهود فلسطني دولة ترح  الصدد  هذا ويف 
 حلـل  للطـرفني  دويل دعـم  لوريـ   األطـراف  متعـدد  إطـار  يف الـدويل  اجملتمـع  يف والشركاء املعنية
 هـذ   حتقيـ   إىل الراميـة  اجلهـود  مـع  فلسـطني  وتتعـاون  أمـد .  طـال  الـذي  املنسـاوي   االزن هذا
 حلـل  مواوضـات  بـإجراء  االلتـزام  إىل وكذلك للسالم دويل مؤمتر عقد إىل دعوهتا وتكرر الغاية
 مسـنلة  املثـال   سـبيل  علـى  ذلـك   يف مبـا  عادلـة   بصـورة  النـهائ   بالوضـع  املتعلقة املسائل مجيع

 ومــن الصــدد. هــذا يف الراســخة الدوليــة واملعــاي  الصــلة ذات القــرارات أســاس علــى القــدس 
 علــى احلوــا  أجــل مـن  املقبلــة األشــهر يف ملموسـة  نتــائ  عــن اجلهـود  تلــك تســور أن املـنمول 
 ب . والنهوض اإلسرائيل -الولسطي  السالم حتقي  إمكانات

  
 الربازيل  

 [باإلنكليزية :األصل]
 

 1967 عـام  حـدودها  أسـاس  علـى  فلسـطني  بدولـة  الربازيـل  اعترفت  2010 عام يف 
 الربازيـل  تعتـرف  ال  (1980) 478 األمـن  جملـ   لقـرار  ووفقا هلا. عاصمة الشرقية وبالقدس
 باطـل  القدس بشنن ‘‘األساس  القانون’’ يسمى ما أن وتر  إلسرائيل  عاصمة القدس مبدينة
 يف الربازيـــل ســوارة  وتوجـــد احملتلــة.  الولســـطينية األرض يف تقــع  الشـــرقية القــدس  أن وتعتــرب 
 تصــدر  الــ   الربازيليــة  الســور جــوازات  تشــ   ال الصــدد   هــذا ويف أبيــ .  تــل  يف إســرائيل
 املولد. بلد باعتبارها إسرائيل إىل القدس يف مولودين ألشخا 
 منـذ  إسـرائيل  حتتلـها  سـورية  أرض وهـ   اجلوالن  مرتوعات بضم الربازيل تعترف وال 

 النظـام  أسـ   أحـد  يشـكل  الـذي  بـالقوة   األراضـ   اكتساب عدم ملبدأ انتهاك يف 1967 عام
 املتحدة. األمم وميثاق الدويل
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 يـــذّكر واضــحا  موقوــا  الربازيــل  تعتمـــد الصــلة   ذات األطــراف  املتعــددة  اهليئــات  ويف 
 وتؤكــد الرابعــة. جنيــ  التواقيــة وفقــا بــاالحتالل القائمــة الســلطة بوصــوها إســرائيل بالتزامــات
 املتعلقــة إســرائيل والتزامــات الــدويل القــانون مبوجــ  االحــتالل مشــروعية عــدم جمــددا الربازيــل
 اجلـــوالن يف ذلـــك يف مبـــا  اإلنســـاين الـــدويل والقـــانون اإلنســـان حلقـــوق الـــدويل بالقـــانون
 احملتل. السوري
ــل  وتــدين   األرض يف اإلســرائيلية املســتوطنات توســيع اخلصــو   وجــ  علــى الربازي
 السـلطة  علـى  حتظـر  الـ   الرابعـة   جنيـ   اتواقيـة  مـن  49 للمـادة  انتـهاك  يف احملتلة  الولسطينية
 حتتلها. ال  األرض إىل املدنيني سكاهنا بع  نقل أو ترحيل باالحتالل القائمة

 الولسـطينية  اجلمـارك  إيرادات احتجاز يف املتمثلة إسرائيل ممارسة أيضا الربازيل وتدين 
 انتـهاكا  هـذا  ويشـكل  الدويل. اجملتمع إىل االنضمام إىل الرامية الولسطينية احملاوالت من انتقاما

 التحريـر  ومنظمـة  إسـرائيل  دولـة  حكومـة  بـني  االقتصادية بالعالقات املتعل  باري  لربوتوكول
 وفقــا املشــرو  لــ   اجلمــاع  العقــاب أشــكال مــن شــكال يعتــرب أن أيضــا وميكــن الولســطينية
 الرابعة. جني  التواقية
 الربازيـل  بـني  احلـرة  التجارة اتواق مبوجب  ُأقرَّ الذي الربازيل  التشريع  املرسوم وين  
 إىل منشــئها شــهادة تشــ  الــ  الســلع اســتثناء بشــنن” احلكومــة تتوــاوض أن علــى وإســرائيل
 وهــ   “باالتوــاق املشــمولة الســلع مــن 1967 عــام منــذ اإلســرائيلية لــادارة ختضــع أمــاكن
 وهـذ   احملتـل.  السـوري  اجلوالن كذلك إمنا فحس  احملتلة الولسطينية ضاألر تشمل ال أماكن
 االتواق. مبوج  املنشنة املشتركة اللجنة أعمال جدول على حاليا مدرجة املسنلة

 يف اخلارجيــة وزارة نشــرت  الــذي إســرائيل إىل نيالــربازيلي املصــدرين دليــل يشــجع وال 
 األنشـطة  أشـكال  مـن  آخـر  شـكل  أي أو واالستثمارات  املالية باملعامالت القيام على الربازيل
 قـرار  إىل الوثيقـة  وتشـ   احملتلـة.  العربيـة  األراضـ   يف اإلسـرائيلية  باملستوطنات املتصلة التجارية
   األراض . تلك من إسرائيل بانسحاب قضى الذي  (1967) 242 األمن جمل 

 ومؤسسـة  بـاولو  سـاو  جلامعـة  التـابع  واإلحصـاء  الرياضـيات  معهد بني اتواق دجيدَّ ومل 
 فهـم  بسـب   احملتلـة   الولسـطينية  األرض يف اإلسرائيلية  أرييل مستوطنة يف توجد العايل للتعليم

 الدويل. للقانون انتهاك عن نت  ذات  حد يف اإلسرائيلية املؤسسة وجود أن
ــد أبيــ  تــل يف الربازيــل ســوارة توصــ  وال   الســلطات بــني رمسيــة اجتماعــات بعق
ــة ــدس يف املوجــودة اإلســرائيلية املؤسســات يف واإلســرائيلية الربازيلي  تشــجع وال الشــرقية. الق
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ــة للســلطات رمسيــة زيــارات أي أيضــا الســوارة  وتــرف  احملتــل الســوري اجلــوالن إىل الربازيلي
 املنطقة. لزيارة إسرائيل حكومة توجهها ال  الدعوات

 
 كوبا  

 ]األصل: باإلسبانية[
 

  وتـدعو مجيـع   “القـدس ”املعنـون   70/16تؤيد كوبا تنييدا تاما قرار اجلمعيـة العامـة    
 الدول إىل تنويذ  على وج  السرعة ومبنتهى الدقة.

ويتطلــ  التوصــل إىل حــل عــادل ودائــم للــزنا  الــدائر يف الشــرق األوســط اإلعمــال    
  داخـل حـدود مـا قبـل عـام      الوعل  حل  الشع  الولسطي  ل  القابـل للتصـرف يف بنـاء دولتـ    

   وعاصمُتها القدس الشرقية.  1967
ــألرض       ــتمر لـ ــكري املسـ ــرائيل العسـ ــتالل إسـ ــا الحـ ــد إدانتنـ ــن جديـ ــد مـ ــن نؤكـ وحنـ

ــة        ــة يف األرض الولســطينية احملتل ــ  القانوني الولســطينية  وسياســاهتا وممارســاهتا االســتيطانية ل
ن  وجـرائم احلـرب املمنهجـة الـ  ترتكبـها      فيها القدس الشرقية  وانتهاكاهتا حلقـوق اإلنسـا   مبا

 وتتسب  يف معاناة هائلة للشع  الولسطي .
وجي  على إسرائيل أن توق  فورا مجيع األنشـطة االسـتيطانية يف األرض الولسـطينية     

 احملتلة  مبا فيها القدس الشرقية  ال  تشكل جزءا ال يتجزأ من هذ  األرض.
ــداب  ا    ــع الت ــا أن مجي ــرب كوب ــدس واألرض    وتعت ــابع الق ــي  ط ــة إىل تغ ــرائيلية الرامي إلس

الولسطينية احملتلة ككل  أو وضعهما القانوين واجلغـرايف والـدميغرايف  باطلـة والليـة ولـي  هلـا       
 أساس قانوين على اإلطالق.

وتعرب كوبا عن قلقها العميـ  إزاء الـدمار املـادي واالقتصـادي واالجتمـاع  النـاجم        
ئيلية واجلدار وشبكة نقا  التوتي   الـ  تقطعـع األرض الولسـطينية إىل    عن املستوطنات اإلسرا

ــن        ــة األرض الولســطينية وتشــرد اآلالف م ــزل القــدس الشــرقية عــن بقي ــاط  منوصــلة  وتع من
 الولسطينيني من ديارهم.

وتقوض احلملة االستيطانية اإلسرائيلية ل  القانونية اتصـال األرض الولسـطينية احملتلـة     
وحيويتــها ووحــدهتا وهتــدمد احتمــاالت التوصــل إىل حــل ســلم  قــائم علــى وجــود    وســالمتها

 .1967دولتني على أساس حدود عام 
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ويقوض استمرار البناء ل  القـانوين للمسـتوطنات اجلهـود الراميـة إىل إهنـاء االحـتالل        
نون اإلســرائيل  لــألرض الولســطينية  مبــا فيهــا القــدس الشــرقية. ويشــكل انتــهاكا صــارخا للقــا

الــدويل  وحتــديا واضــحا لقــرارات األمــم املتحــدة وفتــو  حمكمــة العــدل الدوليــة املؤرخــة           
 .2004متوز/يولي   9

وحنن نطال  بوق  بناِء وتوسيع املستوطنات واجلـدار  ونقـلم مزيـد مـن املسـتوطنني        
دميـة   وهدمم املنازل  ومصادرِة األراض   وعمليـاِت اإلخـالء  واحلوريـاِت يف مدينـة القـدس الق     

مبا يف ذلك مواقعها الدينية واملناط  احمليطة هبا  وتشريِد السكان املدنيني الولسـطينيني  وفـرضم   
شرو  تعسوية متعلقة باإلقامة وقيود على احلركة  ومجيـعم التـداب  األخـر  الراميـة إىل إخـالء      

 قانونية.   املدينة من سكاهنا الولسطينيني وحتقي  ضم إسرائيل للقدس الشرقية بصورة ل 
وأعربت حركة بلدان عدم االحنياز عن قلقها إزاء الزيادة يف أنشـطة بنـاء املسـتوطنات     

اإلســـرائيلية  وعنـــ  املســـتوطنني وإرهـــاهبم  وعمليـــات االســـتوزاز والتحـــري  فيمـــا يتعلـــ   
باألماكن املقدسة يف القدس الشرقية احملتلة  وختري  املساجد والكنـائ   وحتـذر مـن أن هـذ      

ال االستوزازية تـؤج  التـوترات واحلساسـيات الدينيـة  األمـر الـذي ميكـن أن يـؤدي إىل         األعم
 زعزعة االستقرار.

ووجهت احلركـة يف مناسـبات متكـررة انتبـا  جملـ  األمـن إىل هـذ  املسـائل اخلطـ ة           
ال  تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني  وطلبـت اختـاذ تـداب  لوقـ  التحـري  واالسـتوزاز       

ائيليني  وضمان احترام قداسة املواقع الدينية وحقوق املصلني املسلمني واملسـيحيني  مبـن   اإلسر
 فيهم الولسطينيون  ووصوهلم إليها يف املدينة.  

وتؤكــد كوبــا مــن جديــد تضــامنها الثابــت مــع الشــع  الولســطي  وتصــميمها علــى     
لسـالم  والـدفا  عـن    مواصلة دعم  يف كواح  املشـرو  مـن أجـل حتقيـ  العدالـة والكرامـة وا      

حقــ  لــ  القابــل للتصــرف يف تقريــر مصــ   وممارســة ســيادت  يف دولــة فلســطني املســتقلة           
 وعاصمتها القدس الشرقية.  

  “اجلـوالن السـوري  ”املعنـون   70/17وتؤيد كوبـا تنييـدا تامـا قـرار اجلمعيـة العامـة        
 لدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل تنويذ  على الوور ومبنتهى الدقة.وتدعو مجيع ا

فرض قوانينها وواليتـها وإدارهتـا    1981كانون األول/ديسمرب  14وقرار إسرائيل يف  
على اجلوالن السوري احملتل الغ وباطل ولي  ل  أثر قانوين مـن وجهـة نظـر القـانون الـدويل       

 (  وينبغ  إلسرائيل إلغاؤ .1981) 497رار  على حنو ما أكد  جمل  األمن يف ق

http://undocs.org/ar/A/RES/70/17
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وتؤكد كوبا مـن جديـد أن مجيـع التـداب  أو اإلجـراءات الـ  اختـذهتا إسـرائيل هبـدف           
تغي  الوضع القانوين والطابع العمراين والتكوين الدميغرايف للجـوالن السـوري احملتـل أو هيكلـ      

بي  واليتـها وإدارهتـا عليـ   الليـة وباطلـة      املؤسس   وكذلك التداب  اإلسرائيلية الرامية إىل تط
أيضــا ولــي  هلــا أي أثــر قــانوين. وتشــكل مجيــع هــذ  التــداب  واإلجــراءات  مبــا يف ذلــك بنــاء   

  انتـهاكا صـارخا   1967وتوسيع املستوطنات اإلسرائيلية يف اجلوالن السوري احملتل منذ عـام  
 حدة وقراراهتا.للقانون الدويل واالتواقيات الدولية وميثاق األمم املت

وجي  علـى اجملتمـع الـدويل أن يتحمـل مسـؤوليات  مبوجـ  القـانون الـدويل وقـرارات           
األمــم املتحــدة ومنــع إســرائيل مــن التمــادي يف انتــهاكاهتا املتكــررة  الــ  تشــمل هنــ  املــوارد    
 الطبيعية للجوالن السوري احملتل  وهو ما يتعارض مع مبـدأ السـيادة الدائمـة للشـعوب الواقعـة     

 حتت االحتالل على مواردها الطبيعية.  
ويكرر بلدنا مرة أخر  طلب  بنن متتثـل إسـرائيل فـورا ودون شـرو  ألحكـام اتواقيـة        

  1949آب/ألسـط    12جني  الرابعة املتعلقـة حبمايـة املـدنيني يف وقـت احلـرب  املؤرخـة       
وري احملتـل  الـذين   وبنن تطبَّـ  هـذ  األحكـام علـى حالـة املعـتقلني السـوريني يف اجلـوالن السـ         

ــهاك     يتعرضــون ملمارســات وحشــية يف الســجون الــ  أقامتــها إســرائيل أثنــاء االحــتالل  يف انت
 واضح للقانون اإلنساين الدويل.

وجي  أن تنسح  إسرائيل انسحابا تاما من كامل اجلـوالن السـوري احملتـل إىل خـط      
امــة وجملــ  األمــن املتخــذة يف   تنويــذا لقــرارات اجلمعيــة الع1967الرابــع مــن حزيران/يونيــ  

 الصدد. هذا
ويشكل استمرار احتالل إسـرائيل للجـوالن السـوري وضـمها لـ  حبكـم األمـر الواقـع          

 عائقا أمام حتقي  سالم عادل وشامل ودائم يف املنطقة.
 

 املكسيك  
 ]األصل: باإلسبانية[

 
جنـ  داخـل   تؤيد املكسيك حل الدولتني  حبي  تعـي  إسـرائيل وفلسـطني جنبـا إىل      

حدود آمنة ومعترف هبا دوليا وفقا لقرارات األمم املتحدة  وتر  أن استمرار التـداب  املتعلقـة   
بتوسيع املستوطنات اإلسرائيلية يف األراض  احملتلة أفعـال منافيـة للقـانون الـدويل تعرقـل عمليـة       

 السالم يف الشرق األوسط.



A/71/328 
 

 

16-14046 15/23 

 

توسيع املسـتوطنات اإلسـرائيلية يف   وما فتئت حكومة املكسيك ترف  بشدة استمرار  
األراض  الولسطينية احملتلة واجلوالن السوري. ولذلك  وجهت نـداءات إىل حكومـة إسـرائيل    
ك  تلغـ  هـذ  التـداب   ومتتنـع عـن القيـام بنعمـال مـن قبيـل عمليـات اإلخـالء وهـدم منـازل              

ية. وتـر  املكسـيك أن هـذ     الولسطينيني يف األراض  الولسطينية احملتلة  مبا فيها القدس الشـرق 
اإلجراءات تتعارض مع القانون الدويل  وال تساعد على هتيئة منـا  مناسـ  لعمليـة التوـاوض     

 .بني الطرفني
 

 املغرب  
 ]األصل: باإلنكليزية[

 
حتتــل مدينــة القــدس مكانــة خاصــة يف قلــوب املســلمني يف مجيــع أحنــاء العــامل بســب       

 لثقايف والسياس .أمهيتها بالنسبة لدينهم وتارخيهم ا
وكان اهلدف من إنشاء منظمة التعاون اإلسالم  يف عاصمة اململكة املغربية  الربـا     
  هو دعم القضـية الولسـطينية والقـدس الشـري  بعـدما قـام متطـرف إسـرائيل          1969يف عام 

ــة القــدس يف عــام       ــار يف أجــزاء مــن املســجد األقصــى. وباملثــل  مل يكــن إنشــاء جلن بإضــرام الن
وإســـناد رئاســـتها إىل ملـــك املغـــرب توضىلـــال أو ســـعيا إىل جمـــد  بـــل تكليوـــا عظيمـــا   1975

ومســؤولية كــب ة أمــام اا والتــاري  قبمــل توليهــا ملــك املغــرب بإميــان وعــزم لتحقيــ  األفضــل   
 للقدس واملقدسيني.

ــام        ــاون اإلســالم   يف ع ــة التع ــة  وضــعت منظم ــذ  الغاي ــا هل ــإرادة 1995وحتقيق   ب
مؤسســية حتــت إشــراف جلنــة القــدس  هــ  وكالــة بيــت مــال القــدس الشــري     وتبصــر  آليــة

ــاي  والســالم  وملســاعدة         ــزا للتع ــا رم ــها  باعتباره ــن طمــ  هويت ــدس الشــرقية م ــاذ الق إلنق
الســكان الولســطينيني واملؤسســات الولســطينية يف املدينــة املقدســة. كمــا ُكلوــت مبهمــة دعــم    

اجلمعيات باملدينة من اكتساب القـدرات وتلبيـة    صمود الولسطينيني يف القدس  ومتكني شبكة
االحتياجــات الالزمــة للعــي  الكــر  فيهــا  وبالتــايل اإلســهام يف محايــة املدينــة واحلوــا  علــى    
املسجد األقصى  واألمـاكن املقدسـة األخـر   واملـورو  الثقـايف والـدي  واألثـري. وُكلوـت         

ا اخلاصة ووضـعها القـانوين  كمـا هـو حمـدد      أيضا باملساعدة على التعري  بتاري  املدينة ومساهت
 يف القرارات الدولية.

ولــذلك  ســعى امللــك الراحــل احلســن الثــاين  مث امللــك حممــد الســادس  ملــك املغــرب  
ورئي  جلنة القـدس  إىل تعزيـز التضـامن اإلسـالم  دعمـا للقضـية الولسـطينية العادلـة ودفاعـا          

اإلسـرائيل .   - ملسـلمني وجـوهر الـزنا  العـر     عن القدس  الذي هو القضية الرئيسية جلميـع ا 
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وكان ذلك السـع  دائمـا مبنيـا علـى بـارامترات ثابتـة  هـ  حـ  املسـلمني التـارخي  واملتنصـل            
ول  القابل للتصرف يف القدس الشري   وح  الولسطينيني يف هذ  املدينة املقدسة باعتبارهـا  

صـلة  وال سـيما تلـك الـ  تـن  علـى أن       عاصمة لدولتهم املستقلة  والقرارات الدولية ذات ال
. وقـد أد  ذلـك   1967القدس الشرقية جزء ال يتجزأ من األرض الولسطينية احملتلة منـذ عـام   

بل ووســائل العمــل مــع التطــورات اجلديــدة واألولويــات واالحتياجــات املــتغ ة إىل تكييــ  ُســ
 للولسطينيني  مبن فيهم سكان القدس.

لك املغرب ورئي  جلنة القـدس  دورهتـا العشـرين الـ      وترأس امللك حممد السادس  م 
ــومني  يف      ــى مـــد  يـ ــدت للمـــرة األوىل علـ   يف 2014كـــانون الثاين/ينـــاير   18و  17ُعقـ

مراك . وشارك يف أعمـال الـدورة السـيد حممـود عبـاس  رئـي  دولـة فلسـطني  إىل جانـ            
ــن  وا      ــ  األمــ ــدائمني يف جملــ ــاء الــ ــ  األعضــ ــا  ممثلــ ــرة األوىل أيضــ ــدة   وللمــ ــم املتحــ ألمــ

 األورو .   واالحتاد
وإضافة إىل اجتما  جلنة الوصاية لوكالة بيت مال القـدس الشـري  واجتمـا  جملـ       

إدارة الوكالة  الذي يضم وزراء مالية الدول األعضاء يف جلنة القدس  مشلت الـدورة العشـرين   
ملـدعوة. وعـالوة علـى    جلسة تواعلية ل  رمسية فيما بني أعضاء اللجنة والشخصيات الدوليـة ا 

ذلك  ُنظم معرض خا  بإجنازات جلنة القدس وجهازها التنويذي  بيـت مـال القـدس  دشـن      
 امللُك حممد السادس.  

ــة  خــالل اجللســتني         ــة القــدس  رســالة قوي ــي  جلن ــك حممــد الســادس  رئ ووجــ  املل
تكــررة للســلطات االفتتاحيــة واخلتاميــة  نــدد فيهــا بسياســة إســرائيل االســتيطانية واحملــاوالت امل

ــها      اإلســرائيلية تغــي  وضــع املدينــة املقدســة وهتويــدها. وأعلــن أيضــا عــن خريطــة طريــ   قبلت
باإلمجا  البلدان اإلسالمية واألمم املتحدة والقـو  الكـرب  الراعيـة لعمليـة السـالم  مـن أجـل        

بيــان إعــادة وضــع العمليــة علــى املســار الصــحيح مــن خــالل التوصــيات العمليــة الــواردة يف ال    
 اخلتام  الذي اعتمدت  اللجنة.  

 وفيما يل  اجلوان  البارزة للبيان اخلتام  للدورة العشرين للجنة القدس: 
اإلشــادة بالنــه  الــذي اعتمــد  امللــك حممــد الســادس  رئــي  جلنــة القــدس       )أ( 

لـى  للجمع بني العمل السياس  واملواق  السياسية واجلهـود الدبلوماسـية الراميـة إىل التنكيـد ع    
احلقوق املشروعة  من جهة  والعمل امليداين  من جهـة أخـر   مـن خـالل مشـاريع ملموسـة       
اضطلعت هبا وكالة بيت مال القدس الشـري  لتلبيـة االحتياجـات اإلنسـانية املتكـررة العاجلـة       
ــة. وأكــد البيــان أيضــا علــى أن وكالــة بيــت مــال القــدس      للمقدســيني ودعــم بقــائهم يف املدين

ة املؤسساتية املثلى ملنظمة التعاون اإلسالم  والذرا  التنويـذي الـذي تعتمـد    الشري  ه  األدا
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علي  جلنة القدس يف االضطال  باملهام املوكولة إليها يف متابعـة تنويـذ قـرارات املنظمـة اخلاصـة      
 باحلوا  على القدس العربية اإلسالمية وتراثها احلضاري   

 املشـاورات بشـنن مسـتقبل القـدس     لتنكيد على إسهام رئاسة جلنة القدس يفا )ب( 
 الشري  وعملية السالم 

إدانة قاطعـة لسياسـة التهويـد لسـلطات االحـتالل يف القـدس  الـ  لـن تـؤدي           )ج( 
 إىل تنجي  الزنا  وتقوي  حل الدولتني وتغذية التطرف  إال

ــدس        )د(  ــادل والشــامل لقضــية فلســطني والق ــارامترات احلــل الع ــى ب ــد عل التنكي
الشري   وهـ  مبـادرة السـالم العربيـة  الـ  اعتمـدهتا منظمـة التعـاون اإلسـالم   والقـرارات           
ــها       ــار  جــزءا مــن األراضــ  الــ  احتلت ــة بشــنن الوضــع القــانوين للقــدس الشــري  باعتب الدولي

 فلسطني املستقلة   وعاصمة دولة  1976إسرائيل يف عام 
تعزيز الوع  باملسؤولية اجلماعيـة الدوليـة جتـا  القـدس وحـ  اجملتمـع الـدويل         (ـ)ه 

على حتمل مسؤوليت  كاملة يف محاية القـدس  وموروثـ  اإلنسـاين واحلضـاري العـامل   وطابعـ        
ة الـ   التعليم  والدميغرايف والثقايف  والضغط على إسرائيل لوق  مجيع املمارسات االسـتعماري 

هتدف إىل تغي  الوضع القانوين للمدينة املقدسة. وهـذا مـا يوسـر سـب  دعـوة الـدول الدائمـة        
العضوية يف جمل  األمن واملنظمات الدولية الكرب   للمـرة األوىل يف تـاري  جلنـة القـدس  إىل     

 املشاركة يف الدورة العشرين ال  عقدت يف مراك  
يـذ القـرار الـذي اختـذ  جملـ  وزراء اخلارجيـة       وضع آليات عملية ملتابعـة وتنو  )و( 

( بشـنن  2013كـانون األول/ديسـمرب   11-9يف دورت  األربعـني  الـذي عقـد يف كونـاكري )    
ــك         خطــة عمــل ملنظمــة التعــاون اإلســالم  مــن أجــل القــدس الشــري  وفلســطني  مبــا يف ذل

ا برســالة االتصــال بــالقو  الكــرب   وبعــ  املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة مــن أجــل تــذك ه   
منظمة التعـاون اإلسـالم  وشـرح حمتواهـا وتوجيـ  انتباههـا إىل ضـرورة اعتمـاد تلـك الرسـالة           
ــة العــامل مــن خــالل        الــ  هتــدف إىل إنقــاذ الشــرق األوســط وإحــالل الســالم يف املنطقــة وبقي
التوصــل إىل حــل عــادل ملســنلة القــدس الشــرقية وقضــية فلســطني  مبــا يف ذلــك مجيــع املســائل   

 مبا يتو  مع القرارات الدولية  ومبدأ األرض مقابل السالم  ومبادرة السالم العربية.املعلقة  
( 2018-2014) عتماد برنام  عمل مخاس  لوكالة بيت مـال القـدس الشـري    ا )ز( 

والنظــر يف إمكانيــة االنتقــال مــن التربعــات إىل مســامهات إلزاميــة للــدول األعضــاء يف منظمــة    
يف  80التعاون اإلسالم  يف ميزانية الوكالة  وكذلك اإلشـادة مبسـامهة املغـرب الـذي يتحمـل      

 املائة من ميزانية الوكالة.  
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ــوات االحــتال     ــها ق ــ  ارتكبت ــداءات ال ــهاكات واالعت ل اإلســرائيلية ضــد  ونتيجــة لالنت
 الشع  الولسطي   وبناء على تعليمات من امللك حممد السادس  رئي  جلنة القدس:

أصــدر املغـــرب بيانــات تـــدين االنتـــهاكات اإلســرائيلية املرتكبـــة يف القـــدس     - 1 
واملسجد األقصى وباق  األرض الولسطينية احملتلة. ودعا أيضا اجملتمع الـدويل والقـو  الكـرب     

مسؤولياهتا للضغط على إسرائيل لوق  انتهاكاهتا للصكوك والقـرارات الدوليـة  مـع    إىل حتمل 
ــنس         ــؤدي إال إىل الي ــن ت ــى الولســطينيني ل ــا عل ــم املمارســة يومي التحــذير مــن أن أشــكال الظل

 والتطرف العني  الذي يغذي اإلرهاب   
 بــذل كــل مــن وزيــر الشــؤون اخلارجيــة والتعــاون للمملكــة املغربيــة ورؤســاء  - 2 

البعثات املغربية إىل البلدان الصديقة واملنظمات اإلقليمية والدولية جهودا حلـ  مسـؤويل تلـك    
ــى الوضــع        ــدعم احلقــوق الولســطينية واحلوــا  عل ــى اختــاذ إجــراءات ل ــدان واملنظمــات عل البل

 القانوين للقدس الشرقية على النحو احملدد يف قرارات األمم املتحدة ذات الصلة.  
قــدم  دعــا املغــرب  رئــي  جلنــة القــدس  إىل عقــد االجتمــا  األول   وبنــاء علــى مــا ت 

لوري  االتصـال الـوزاري املنبثـ  عـن منظمـة التعـاون اإلسـالم  واملكلـ  بتنويـذ خطـة العمـل            
اإلســالم  للــدفا  عــن قضــية فلســطني والقــدس الشــري   واستضــاف  وترأســ  يف الربــا  يــوم 

رك يف االجتمــا  وزراء خارجيــة وممثلــو    . وشــا 2014تشــرين الثــاين/نوفمرب    12األربعــاء   
الــدول األخــر  األعضــاء يف فريــ  االتصــال: دولــة فلســطني  واململكــة األردنيــة اهلامشيــة           
واململكــة العربيــة الســعودية  ومجهوريــة مصــر العربيــة  ومجهوريــة لينيــا  وماليزيــا  ومجهوريــة 

 ن اإلسالم .تركيا  ومجهورية أذربيجان  وكذلك األمني العام ملنظمة التعاو
واعتمــد اجتمــا  الربــا  خطــة عمــل فريــ  االتصــال  الــ  تتضــمن  يف مجلــة أمــور      

توجيـ  رسـائل الوريــ  إىل القـو  الكـرب  حلثهــا علـى الضـغط علــى إسـرائيل لوقـ  سياســتها         
الراميــة إىل هتويــد القــدس الشــري   الــذي هــو جــزء مــن األرض الولســطينية احملتلــة منــذ عــام    

 دة الولسطينيني لكامل حقوقهم ل  القابلة للتصرف.  وضمان استعا1976
ــ  مــن املقــرر أن         ــة ال ــدول واملنظمــات الدولي وتتضــمن خطــة العمــل أيضــا قائمــة بال

يزورها أعضاء الوفد الوزاري  وه : أعضاء جمل  األمن الـدائمون  والـدول واملنظمـات الـ      
  واألمـــم املتحـــدة  وأملانيـــا  هلــا تـــنث  سياســـ  واقتصـــادي علـــى إســرائيل )االحتـــاد األورو   

ــدول الــ          ــتراليا(  وال ــدا  وأس ــة التشــيكية  واليابــان  وكن ــروي   وسويســرا  واجلمهوري والن
يسـلندا   أشهدت تطورات إجيابية فيما يتعل  باالعتراف بدولة فلسطني )السويد  والـدامنرك  و 

 ولكسمربغ  ومالطة  وأيرلندا(.
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ــوزاري     ــ  االتصــال ال ــام فري ــاط     ولضــمان قي ــع املن بعمــل واســع النطــاق  يغطــ  مجي
اجلغرافية للدول واملنظمات املستهَدفة  اتىلو  على تقسيم الوريـ  إىل ثالثـة وفـود لتبليـ  رسـائل      

 منظمة التعاون اإلسالم .  
 واتِو  على أن الدول األعضاء ستكون ممثلة يف الوفود الثالثة على املستو  الوزاري. 
نظمـــة التعـــاون اإلســـالم  باالتصـــال بالـــدول واملنظمـــات وُكلوـــت األمانـــة العامـــة مل 

املذكورة أعال  لتحديد مواعيد الزيارة  وإخطار الدول األعضاء يف كـل وفـد بصـورة مباشـرة     
 وعن طري  املمثلني الدائمني لتلك الدول األعضاء لد  منظمة التعاون اإلسالم .

يف الوفـود الثالثـة  باالتصـال     وقام الوزراء واألمني العـام للمنظمـة  باعتبـارهم أعضـاء     
مبسؤويل عدد من املنظمـات والـدول املسـتهَدفة يف مناسـبات خمتلوـة  وال سـيما أثنـاء زيـاراهتم         
واجتماعاهتم الثنائية  ولكن مل يتسـن إجـراء املشـاورات املطلوبـة مـع بقيـة الـدول واملنظمـات          

مسـاعي  وجهـود  الراميـة     أساسا بسب  تضارب املواعيد املقررة. ومع ذلك  سيواصل الوريـ  
 إىل عرض موق  منظمة التعاون اإلسالم   مبا يف ذلك آراء جلنة القدس وتوصياهتا.

  وبنـاء  2015تشـرين الثـاين/نوفمرب    13ونظرا للتصعيد اإلسـرائيل   الـذي انـدلع يف     
على تعليمات امللك حممد السادس  رئي  جلنة القـدس  قـام املغـرب بتنظـيم وتـرؤس اجتمـا        

على هام  الـدورة السـبعني للجمعيـة العامـة  وهـو       2015أيلول/سبتمرب  27نيويورك يف يف 
االجتما  الثاين لوري  االتصال الـوزاري ملنظمـة التعـاون اإلسـالم  املعـ  بالـدفا  عـن قضـية         

 فلسطني والقدس الشري .
زراء ومت اعتماد التوصياِت املنبثقة عـن هـذا االجتمـا  يف االجتمـا  الطـار  جمللـ  و       

  2015تشـرين األول/أكتـوبر    1خارجية منظمة التعاون اإلسـالم   املعقـود يف نيويـورك يف    
 ومشلت الدعوَة إىل عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة بشنن فلسطني والقدس الشري .

ومبــا أن ملــك املغــرب حممــد الســادس هــو رئــي  جلنــة القــدس  فــاملغرب عضــو  إىل      
ر واألمني العام جلامعة الدول العربية  يف الوري  الوزاري العـر   جان  فلسطني واألردن ومص

الذي مت اختيار  وتكليوـ  بـالتحرك علـى الصـعيد الـدويل إلهنـاء االحـتالل اإلسـرائيل  لـألرض          
 الولسطينية احملتلة.

وشارك املغرب يف االجتماعات اخلمسة هلذا الوري  الوزاري العر   ال  حضـر اثـنني    
يف القـاهرة ملناقشـة    2016آذار/مـارس   9رجية فرنسا. وُعقـد آخـر اجتمـا  يف    منها وزير خا

سبل ضمان جناح املبادرة الورنسية الرامية إىل إنقاذ حـل الـدولتني  وإنشـاء إطـار جديـد لـدعم       
مواوضات صادقة وجمدية بـني الولسـطينيني واإلسـرائيليني  وعقـد مـؤمتر دويل بشـنن فلسـطني        
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ــة يف عــام    والقــدس إلهنــاء االحــتالل   ــة فلســطني يف األراضــ  احملتل وجعــل  1967وإقامــة دول
 القدس الشري  عاصمة هلا.

وُدع  املغـرب  الـذي يتـرأس ملكـ  جلنـَة القـدس  إىل املشـاركة يف االجتمـا  املوسـع           
للمجموعة الرباعية بشنن جهود إحالل السـالم يف الشـرق األوسـط  الـذي عقـد يف نيويـورك       

الواليـات املتحـدة األمريكيـة  واململكـة      - دولة أخر  16  مع 2015أيلول/سبتمرب  30يف 
املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية  واالحتــاد الروســ   والصــني  وفرنســا  وأملانيــا   
وإيطاليــا  واليابــان  وإســبانيا  والربتغــال  والســويد  والنــروي   وكرواتيــا  واألردن  ومصــر    

إىل جانــ  األمــني العــام لألمــم املتحــدة  واألمــني العــام جلامعــة   - واململكــة العربيــة الســعودية
 الدول العربية  واملمثلة السامية للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية لالحتاد األورو .

ــدوُل         ــدس  الـ ــة القـ ــي  جلنـ ــرب  رئـ ــاركة املغـ ــادت مبشـ ــا   أشـ ــك االجتمـ ويف ذلـ
  الــذي “فريــ  الـدعم الـدويل  ”أو واملنظمـات املشـاركة  الـ  تشــكل اجلهـات ذات املصـلحة      

تعول علي  فرنسا من أجل دعـم وتعزيـز املواوضـات بـني الولسـطينيني واإلسـرائيليني  يف إطـار        
مبادرهتا الرامية إىل إحياء عملية السالم بناء علـى حـل الـدولتني ومـن خـالل عقـد مـؤمتر دويل        

 .  2016هلذا الغرض قبل هناية عام 
ة السياسـية والدبلوماسـية علـى مجيـع املسـتويات والعمـل       وعمال بنه  جيمع بني التعبئـ  

امليداين امللموس واهلادف من أجل مواجهة السياسة اإلسرائيلية املتمثلـة يف تغـي  احلقـائ  علـى     
األرض وفرض األمر الواقع  وإدراكـا مـن وكالـة بيـت مـال القـدس الشـري  هلشاشـة الوضـع          

د املقدســيني  اتبعـت الوكالــة اســتراتيجية  االجتمـاع  واالقتصــادي للقـدس  وبغيــة دعــم صـمو   
عمل شاملة. وتنوَّذ هـذ  االسـتراتيجية علـى مراحـل مـن خـالل بـرام  عمـل مت التخطـيط هلـا           

  مبيزانيــة 2018-2014بعنايــة. وأحــد  هــذ  الــربام  هــو برنــام  العمــل اخلماســ  للوتــرة  
ــدرها  ــ      30ق ــذي اعتمدت ــات املتحــدة  ال ــن دوالرات الوالي ــون دوالر م ــدس يف   ملي ــة الق جلن

ــوم       ــودة يف مــراك  ي ــا العشــرين املعق ــاير   18 و 17دورهت   حتــت 2014كــانون الثاين/ين
 رئاسة امللك حممد السادس  رئي  اللجنة.  

ــن بنــاء القــدرات واكتســاب           ويشــمل هــذا الربنــام  مشــاريع لــتمكني املقدســيني م
ــهم حــىت يتم      ــى كرامت ــا  عل ــة لتحســني معيشــتهم واحلو ــارات الالزم ــاء يف   امله ــن البق ــوا م كن

مدينتهم واملسامهة يف محاية املسجد األقصى وسـائر املواقـع املقدسـة يف نوـ  الوقـت واحلوـا        
علــى التــرا  الثقــايف والــدي  واحلضــاري واألثــري للمدينــة فضــال عــن التعريــ  بتارخيهــا            

 والسمات اخلاصة لوضعها القانوين كما هو حمدد يف القرارات الدولية.  
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لربام  السابقة  مت إعداد الربنام  اخلماس  استنادا إىل رؤية واقعيـة مبنيـة   وعلى لرار ا 
على التجربة واملمارسة الطويلتني يف امليدان من حي  االسـتخدام الرشـيد للـدعم ومـع األخـذ      

 يف االعتبار اإلجنازات ال  ميكن أن حتقَّ  يف امليدان لوائدة الولسطينيني.
ــر     ــة أكث ــة املغربي ــول اململك ــن  ومت ــة      85م ــ  تســمح للوكال ــة  ال ــن امليزاني ــة م يف املائ

باالستمرار يف الوجود وتنويذ مشاريعها  ليست ألهنـا مغربيـة  بـل ألن امللـك حممـد السـادس        
رئـي  جلنــة القـدس  والشــع  املغــر  ككـل ملتزمــان  وســيظالن ملتـزمني بالعمــل يف امليــدان     

 لصاحل املقدسيني والولسطينيني بصوة عامة.  
بـاب موتـوح أمـام مجيـع الـرالبني يف االسـتوادة مـن التجربـة امليدانيـة الغنيـة لوكالــة           وال 

بيــت مــال القـــدس الشــري   وقاعــدة البيانـــات الــ  أنشــنهتا  واالحتياجـــات الــ  قيمتـــها         
واملصـداقية الــ  اكتســبتها لـد  املقدســيني ول هــم. والوكالــة ملـك للجميــع  وينبغــ  جلميــع    

ة التعــاون اإلســالم   مــن منظــور املســؤولية اجلماعيــة  أن تــدعمها   الــدول األعضــاء يف منظمــ
ــ         ــتني وثال ــذين ألوىل القبل ــع املســلمني ال ــدس وســكاهنا ومجي ــة الق ــة مدين وتســتخدمها خلدم

 احلرمني الشريوني مكانة خاصة يف قلوهبم.
 

 البوليوارية( -فنـزويال )مجهورية   
 ]األصل: باإلسبانية[

 
اإلسـرائيلية    - البوليوارية  منذ بداية عملية السـالم الولسـطينية  تؤيد مجهورية فزنويال  

ــة      صــيغة منطقــة تعــي  فيهــا دولتــان  إســرائيل وفلســطني  جنبــا إىل جنــ  داخــل حــدود آمن
ومعترف هبا. وهذا هو السبيل األمثل لبلوغ هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتـيح للشـع    

 للتصرف يف تقرير املص . الولسطي  إعمال حق  الشرع  ول  القابل
ولذلك  أيدت فزنويال تنييدا ل  مشـرو  موقـ  فلسـطني يف املواوضـات  أي إجيـاد       

حل سياس  متواوض بشنن  يعتـَرف فيـ  بالبلـدين معـا داخـل حـدود واضـحة وحمـددة وآمنـة           
 وانسحاب إسرائيل من األراض  الولسطينية احملتلة يف الضوة الغربية وقطا  لزة  ومن جنـوب 
لبنــان ومــن مرتوعــات اجلــوالن يف ســورية  وجعــل القــدس الشــرقية عاصــمة لولســطني  وفقــا    

ة الصــادرة عــن األمــم املتحــدة  مثــل قــرار اجلمعيــة العامـــة        ـرارات ذات الصلــ ــــ ألحكــام الق 
 .(2002) 1397و  (1973) 338و  (1967) 242  وقرارات جمل  األمن (2-)د 181

جــراء وحتقيقـا هلــذ  الغايـة  مــا فتئـت فزنويــال تـدعو إىل اســتئناف اجلهـود الراميــة إىل إ      
ــة الشــرق األوســط.        ــ  الســالم يف منطق ــة لتحقي ــدة املمكن ــة الوحي ــا اآللي املواوضــات باعتباره

http://undocs.org/ar/181 (د-2)
http://undocs.org/ar/S/RES/242%20(1967)
http://undocs.org/ar/S/RES/338%20(1973)
http://undocs.org/ar/S/RES/1397(2002)
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وأعربت مرارا عن هذا املوق  يف احملافل الدولية الرئيسية  مثل األمم املتحـدة  وحركـة بلـدان    
 عدم االحنياز  ول مها من احملافل اإلقليمية واملتعددة األطراف.

ويال البوليوارية  فعاصمة فلسطني ه  القـدس الشـرقية  الـ  مت    وبالنسبة جلمهورية فزن 
. وهذا االعتـراف جـزء ال يتجـزأ مـن حقـوق الشـع  الولسـطي  لـ          1967احتالهلا يف عام 

 القابلة للتصرف  ال  جي  أن متاَرس بالكامل.
وللقدس أيضا أمهية تارخييـة وثقافيـة ودينيـة خاصـة جـدا. ولـذلك فوزنويـال تـدعو إىل          

حترام الوضع التـارخي  القـائم لألمـاكن املقدسـة مبدينـة القـدس  مبـا يف ذلـك احلـرم الشـري             ا
على صعيد القول والوعل  وحت  مجيع األطراف علـى العمـل فـورا وبـروح مـن التعـاون لـزن         
فتيل التوتر ووق  مجيـع أعمـال االسـتوزاز والتحـري  والعنـ  يف األمـاكن املقدسـة باملدينـة.         

أيضا أن دولة إسرائيل  السلطة القائمة باالحتالل  جيـ  أن تتوقـ  ومتتنـع عـن      وتر  فزنويال
القيام من جان  واحـد بوـرض قوانينـها وواليتـها وإدارهتـا علـى مدينـة القـدس الشـري   ألن          

 أعماهلا ل  قانونية  واللية  وباطلة وليست هلا أي صالحية على اإلطالق.
ــال دا    ــداءات  دعــت فزنوي ــدعم هــذ  الن ــم    ول ئمــا إىل إجيــاد حــل ســلم  وعــادل ودائ

للقضية الولسطينية  وهو ما ال ميكن أن يتحق  إال من خالل حل الدولتني  مـع جعـل القـدس    
الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية معترف هبا ومقبولة باعتبارهـا دولـة عضـوا يف األمـم املتحـدة.      

موعـة الرباعيـة وخطـط السـالم     ويف هذا الصدد  ما فتئت فزنويال تعرب عن تنييدها جلهود اجمل
احلاليـــة  واعتـــربت أن مبـــادراتت مثـــل االقتـــراح الورنســـ  بعقـــد مـــؤمتر دويل يكـــون أساســـا   

 الستئناف عملية السالم بناءٌة وتستح  الدعم.
وجــدير بالـــذكر أنـــ  خـــالل رئاســـة مجهوريــة فزنويـــال البوليواريـــة جمللـــ  األمـــن يف    

جوانــ  خمتلوــة مــن القضــية الولســطينية      أيــدت عقــد جلســات بشــنن 2016شــبا /فرباير 
ُمدينًة املستوطنات اإلسرائيلية لـ  القانونيـة وعمليـات مصـادرة األراضـ  يف األراضـ  احملتلـة         
وكــذلك احلالــة اإلنســانية  وال ســيما فيمــا يتعلــ  باألطوــال. ويف أعقــاب رئاســتها للمجلــ    

ومنــها االســتعداد لــدعم املبــادرات منحـت فزنويــال دعمهــا للمقترحــات املتعلقــة هبــذ  املســنلة   
الرامية إىل محاية السكان املدنيني يف األراض  احملتلة واخليارات املمكنة إلنشـاء نظـام للحمايـة.    
وباملثل  تشارك فزنويال أيضا بنشا  يف اجتماعات اللجنة املعنيـة مبمارسـة الشـع  الولسـطي      

( ويف اآلونـة  2010منـذ أيلول/سـبتمرب   حلقوق  ل  القابلة للتصرف )ال  ه  دولة عضـو فيهـا  
 وفلسطني. 2030األخ ة  يف املؤمتر الدويل بشنن اخلطة لعام 

ووجهــت مجهوريــة فزنويــال البوليواريــة نــداءات متكــررة ومنتظمــة إىل حكومــة دولــة   
ــة الســورية مــن أجــل انســحاهبا           ــع اجلمهوريــة العربي ــتئناف حمادثــات الســالم م ــرائيل الس إس
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القائمة باالحتالل مـن أراضـ  اجلـوالن السـوري  الـ  احتلتـها بصـورة لـ           باعتبارها السلطة
 عاما. 50قانونية ملا يقرب من 

ومت القيام هبذ  النداءات دعما حلقـوق سـورية السـيادية علـى اجلـوالن السـوري احملتـل         
باالســتناد إىل مقاصــد ومبــاد  القــانون الــدويل وميثــاق األمــم املتحــدة وبصــوة خاصــة اإلطــار  

ملرجع  ملبادرة السالم العربية  وعمليـة مدريـد للسـالم وكـذلك مبـدأ األرض مقابـل السـالم         ا
ــا  ــن  ووفقـــــــ ــ  األمـــــــ ــرارات جملـــــــ    (1980) 467 و (1973) 338و  (1967) 242لقـــــــ

بشـــنن عـــدم جـــواز االســـتيالء علـــى األراضـــ  بـــالقوة. ويف هـــذا الصـــدد    (1981) 497 و
عامــة لألمــم املتحــدة  وجملــ   وباإلضــافة إىل بيانــات فزنويــال الوطنيــة املــدىل هبــا يف اجلمعيــة ال  

ــ  تصــدر عــن          ــات ال ــد أيضــا البيان ــة  فهــ  تؤي ــة الدولي ــة للمنظوم ــزة املختلو األمــن  واألجه
بلـــدان عـــدم االحنيـــاز بشـــنن هـــذ  املســـنلة احلساســـة  ويف خمتلـــ  احملافـــل اإلقليميـــة   حركـــة
 األطراف. واملتعددة
اء انعــدام االلتــزام واإلرادة وتــود مجهوريــة فزنويــال البوليواريــة التشــديد علــى قلقهــا إز 

السياسية من جان  حكومة دولة إسرائيل إلهناء العنـ  املتصـاعد يف اجلـوالن السـوري احملتـل      
ويف األراض  الولسطينية احملتلـة  وجتاهلـها املسـتمر للقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقـانون         

 اإلنساين الدويل.
لسوري احملتـل عواقـ  وخيمـة جـدا. وجيـ       وهلذ  احلالة ال  طال أمدها يف اجلوالن ا 

على السـلطة القائمـة بـاالحتالل أن تتوقـ  عـن اسـتغالل املـوارد الطبيعيـة وإحلـاق الضـرر هبـا            
والقيام باألنشطة ال  تضر باهلياكل األساسـية للخـدمات والبيئـة  وبالتـايل هتـدد نوعيـة التربـة         

على حياة السـكان والنظـام اإليكولـوج  يف    وحياة النباتات واحليوانات  مما يؤثر تنث ا خط ا 
املنطقة. ويف هذا الصدد  تنمل فزنويال يف أن  عندما ستستنَن  حمادثات السـالم بـني األطـراف    

 املعنية  ستعاَل  هذ  املسائل ك  ميكن حلها بطريقة عادلة جلميع املتضررين.
ا  املسـلح الـداخل    وإضافة إىل هذ  احلالـة الـ  طـال أمـدها  تالحـي فزنويـال أن الـزن        

الذي تشهد  سورية ملدة مخ  سنوات ونص  حيد  أثـرا سـلبيا علـى االسـتئناف الضـروري      
للجهود الرامية إىل استئناف حمادثات السالم بني دولة إسـرائيل واجلمهوريـة العربيـة السـورية      
يف وقت ما فتئـت فيـ  حكومـة الـرئي  بشـار األسـد تبـذل كـل جهـد ممكـن ملكافحـة أنشـطة             

ــُة       امل ــد اســتغلت دول ــ  تســعى إىل اإلطاحــة هبــا. وق ــة ال عارضــة املســلحة واجلماعــات اإلرهابي
 إسرائيل  السلطُة القائمة باالحتالل  هذا الوضع لتنخ  استئناف حمادثات السالم.

 

http://undocs.org/ar/S/RES/242%20(1967)
http://undocs.org/ar/S/RES/338%20(1973)
http://undocs.org/ar/S/RES/467%20(1980)
http://undocs.org/ar/S/RES/497%20(1981)

