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الله بن  عبد ،السفيراملتحدة  األمم لدى الدائم السعوديةمندوب اململكة العربية كلمة 
خالل جلسة النقاش العام للجنة نيابةً عن اجملموعة العربية  يلقيهااملعلمي، يحيى 

على حق الشعب ، يؤكد فيها لألمم املتحدة لجمعية العامةل 67 الـ دورة الالرابعة يف 
 املشروع احلق ذلك يف بما املشروعة، حقوقه واسترداد مصيرهالفلسطيني يف تقرير 

قدس الشريف بناء على قرارات جملس األمن ال وعاصمتها املستقلة دولته إقامة يف
 النهائي للحل الطريقذات الصلة، ومبادرة السالم العربية التي وضعت خارطة 

 الدولتين حل إطار يف
02/02/0200 

 
 

أكدت اململكة العربية السعودية، نيابة عن اجملموعة العربية، على حق الشعب الفلسطيني 
 املستقلة دولته إقامة يف املشروع احلق ذلك يف بما املشروعة، حقوقه واسترداد مصيره،يف تقرير 

 العربية السالم ومبادرة الصلة، ذات األمن جملس قرارات على بناء الشريف القدس وعاصمتها
 على الفلسطينية الدولة وإقامة الدولتين حل إطار يف النهائي للحل الطريقلتي وضعت خارطة ا

 .م0676 حدود
جاء ذلك يف كلمة اجملموعة العربية خالل جلسة النقاش العام للجنة الرابعة يف دورة 

اها معايل وألق اجملموعة عن نيابة السعودية العربية اململكة قدمتها والتي 67اجلمعية العامة 
 يحيى بن الله عبد السفير معايل املتحدة األمم لدى الدائم السعوديةمندوب اململكة العربية 

 .املعلمي
وأعرب السفير املعلمي، يف بداية الكلمة، عن التهنئة لرئاسة أعمال اللجنة الرابعة ولنوابها 

يف قدرة رئاسة اللجنة  العربية واجملموعة الوفد ثقة مؤكداً انتخابهم، على املكتبوأعضاء 
 .نتائج من ليهإ نصبواللوصول وحتقيق ما 

م حصلت خاللها 0697نشاء األمم املتحدة عام إمرت منذ  عاماً 67وأوضح أن أكثر من 
 الذاتي، باحلكم املتمتعة غير األقاليم بعض هناك يزال وال استقاللها على املستعمراتالعديد من 

ير قابل للتصرف للشعوب يف األقاليم غير املتمتعة باحلكم الذاتي الغ احلق على تأكيدال جمدداً 
 باحلق يف تقرير املصير. 

وأكد على ضرورة أن يقوم اجملتمع الدويل بممارسة مسؤولياته إللزام إسرائيل باحترام 
 .ولبنان واجلوالن فلسطين يف العربية لألراضي احتاللها بإنهاء املتعلقة الدويلقرارات اجملتمع 

وقال السفير املعلمي: إنه ملن املؤسف أن تظل سلطات االحتالل اإلسرائيلي تنتهك حقوق 
 شعب ضد املفرطة القوة استخدام جانب إىل اجلرائم، أشكال أفظع وتمارس الفلسطينيالشعب 

                                                           

  :وكالة األنباء السعودية، واس املصدر 
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 تطالب التي القرارات من العديد صدور من بالرغم اإلسرائيلية املستوطنات بناء استمرار إن عزل،أ
 العربية اململكة تطالب هنا ومن الدويل، باجملتمع واضح واستهتار انتهاك لهو االستيطانقف بو

 وإعادة الفلسطيني، للشعب احلماية توفير جتاه مسؤولياته بتحمل الدويل اجملتمع السعودية
 .املسلوبة حقوقه

وشدد على رفض اململكة واستنكارها جتاه خطط و إجراءات إسرائيل التي تستهدف  
 القدسي احلرم ساحات واقتحام عليها، اإلسرائيلية السيادة وفرض الفلسطينيينمصادرة منازل 

 اإلجراءات هذه أن مبيناً اإلسالمية، العربية هويته طمس وحماولة حرمته وانتهاك الشريف
 . السالم فرص تقويض إىل ستؤدي انيةالعدو اإلسرائيلية

وأضاف: إن سياسة بناء املستوطنات والتوسع االستعماري التي تقوم به السلطات 
 أن السلمي، التعايش إمكانية بتدمير كفيلة الفلسطينية األرض يف باالحتاللاإلسرائيلية القائمة 

 اإلخالل إىل ستؤدي الفلسطينية األرض يف إسرائيل تنتهجها التي اجلانب األحادية اإلجراءات
ن إاألمن اإلقليمي يف الشرق األوسط بشكل عام، وو خاص بشكل فلسطين يف واالستقرار باألمن

 على الفلسطينية الدولة إلقامة املفاوضات باستئناففضل الطرق لتحقيق األمن واالستقرار هو أ
 .الشريف القدس وعاصمتها م0676 عام حدود

وأفاد معاليه، أن املوقف التاريخي للمملكة العربية السعودية وقياداتها عبر األزمنة هو 
 هي الفلسطينية القضية أن مبدأ على ويقوم الفلسطيني وللشعب الفلسطينية للقضيةموقف داعم 

 فلسطين قضية وستظل السعودية، العربية للمملكة اخلارجية السياسة يف وجوهرية أساسية قضية
 وارضه حقوقه الفلسطيني الشعب يستعيد حتى السعودية العربية اململكة سياسة يف أساسياً راًحمو

 .الشريف القدس وعاصمتها الفلسطينية الدولة انشاءيتحقق هدف و
الشكر لوكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئين  الله املعلمي، وقدم السفير عبد

 يف الصعبة والظروف اخملاطر من بالرغم جهود من به تقوم ما على( األونروا)الفلسطينيين 
ات تضييق اخلناق التي تقوم بها سلطات االحتالل، مؤكداً إجراء جراء احملتلة الفلسطينية األرض

 يف اإلنسانية بأعمالها لتقوم لألونروا الالزم الدعم لتوفير اجلهود جميععلى أنه البد من تضافر 
 .احملتلة األرض

وأعرب عن دعم اململكة العربية السعودية للجهود التي تقوم بها اململكة املغربية الشقيقة 
ساس التوافق بناء على قرارات أاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء املغربية على إيجمن أجل 

 جمدداً  غوتيرس، أنطونيو املتحدة لألمم العام األمين شرافإ وحتت الصلة ذاتجملس األمن 
 طارإ يف املغربية الصحراء يف الذاتي احلكم ملبادرة السعودية العربية اململكة دعم على التأكيد
 املتحدة األمم وميثاق الدويل القانون مع يتطابق كحل الوطني ترابةغرب ووحدة امل سيادة

 خالل من األمن جملس بترحيب حظيت التي املبادرة هذه العامة، واجلمعية األمن جملس وقرارات
 بمشاركة السعودية العربية اململكة ترحيب جانب إىل م،0226 العام منذ صدرت التي القرارات
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 يف املشاركة وكذلك 09C والعشرين األربعة جلنة دورات يفاملنتخبين للصحراء املغربية  املمثلين
 .جنيف يف املستديرتين املائدتين

 إىلورحب السفير املعلمي بانعقاد املائدتين املستديرتين بمشاركة اململكة املغربية 
حل إلنهاء  إىل هذا النهج للوصول يف االستمرار إىل داعياً والبوليساريو، وموريتانياجانب اجلزائر 

 شخصياً  مبعوثاً ميستورا دي ستافان بتعيين اململكة ترحيب عن ومعرباً  األمد،هذا الصراع طويل 
 .املغربية للصحراء املتحدة لألمم العام لألمين جديداً

وتابع القول: لقد أسهمت اململكة املغربية الشقيقة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف 
 حقوق جمال يف اجلوهرية واإلجنازات ،اجلديد التنموي النموذج طارإ يف املغربيةالصحراء 

 التشريعية االنتخابات هي املغربية الصحراء يف مؤخراً تمت التي اتاخلطو همأ من ولعل نسان،اإل
يف هذا املقام،  أيضاً اإلشادة من والبد ،املغربية اململكة يف واملناطق املدن ببقية سوةأ عقدت التي

 يف السكان من كبير لعدد اللقاح وتوفير 06 – كوفيد جائحة مكافحة يفبجهود اململكة املغربية 
 .املغربية الصحراء

ومضى املعلمي يقول: جندد التأكيد على دعمنا للجهود املبذولة من قبل اململكة املغربية 
أهمية التحلي باحلكمة والواقعية وروح ب ونذكر اإلقليمي، النزاع لهذا حل إىل للوصولالشقيقة 

 يف االستقرارو األمن حتقيق يف سيساهم النزاع هذا حل نإو املعنية، األطرافالتوافق من جميع 
 او الشقيقة املغربية للمملكة العليا باملصالح مساس ألي رفضنا عن نعرب كما الساحل، منطقة
 .الوطني ترابها وحدة وأ سيادتها على التعدي

الله املعلمي، يف ختام الكلمة، أن الدول األعضاء أجمعت على  وأبان معايل السفير عبد
 سيادة احترام املبادئ هذه ومن بموجبها والعمل املتحدة األمم ميثاق مبادئضرورة احترام 

 ال نهاأ من وبالرغم التي احلاالت أيضاً ذلك ويشمل الداخلية، شؤونها يف التدخل وعدم الدول
 األمم مليثاق األساسية للمبادئ انتهاكاً تمثل نهاأ الإ الذاتي باحلكمقاليم غير املتمتعة باأل تتعلق

 اجلزر احتالل يف إيران الستمرار السعودية العربية اململكة إدانة عن الشأن هذا يف معرباً املتحدة،
ن أراضي دولة م يتجزأ ال جزءاً تعد والتي ،موسى وأبو ،الصغرى وطنب الكبرى، طنب: الثالث

 اجلزر على سيادتها إزاء الشرعي اإلمارات دولة حلقاإلمارات العربية املتحدة، ومؤكداً دعم اململكة 
 العربية اإلمارات دولة لدعوات اململكة دعم جانب إىل اجلزر، احتالل بإنهاء إليران ومطالبتها

ة، أو من خالل حمكمة العدل املباشر املفاوضات خالل من سلمي بشكل القضية هذه حلل املتحدة
 الدولية.



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


