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الس يد الرئيس،
بداي ًة امسحوا يل أن أهنئمك عىل ترأسمك جلنة املسائل الس ياس ية اخلاصة واهناء الاس تعامر ،وأن أعرب عن أمنيايت
اخلالصة لمك ولعضاء املكتب الكرام بدوام التوفيق والنجاح .كام أود التأكيد عىل تطلع وفد بالد واس تعداده للعمل
معمك لمتكني اللجنة من تنفيذ املهام املنوطة هبا ،خصوصا يف ظل هذه الطروف الاس تثنائية اليت نعيشها نتيجة
تفيش جاحئة كوفيد.19
الس يد الرئيس،
اكنت امجلهورية المينية و ال تزال وس تظل ترفض الاس تعامر والهمينة باكفة أشاكلها ،وتؤمن حبقوق االنسان
الساس ية ،وبكرامة االنسان وقميته .كام تدرك رضورة اجياد ظروف تتيح الاس تقرار واقامة عالقات سلمية عىل
أساس احرتام مبدأ تساوي مجيع الشعوب يف حقوقها وحقها يف تقرير مصريها ،بل وتكفل الاحرتام العام والفعال
حلقوق االنسان واحلرايت الساس ية دون متيزي بسبب العرق أو اجلنس أو اللغة أو ادلين.
الس يد الرئيس،
يشلك الاس تعامر عائق ًا حيول دون امناء التعاون الاقتصادي ادلويل ،والامناء الاجامتعي والثقايف والاقتصادي
للشعوب غري املس تقةل ،ويناقض الراكئز الثالث للمم املتحدة :أي حقوق االنسان ،والسمل والمن ،والتمنية .وتؤمن
بالدي عن اقتناع أن مجليع الشعوب حق ًا غري قابل للترصف يف احلرية التامة ويف ممارسة س يادهتا ويف سالمة
اقلميها الوطين وحقها يف امليض قدم ًا يف العقد ادلويل الثالث للقضاء عىل الاس تعامر.
الس يد الرئيس،
متثل القضية الفلسطينية جحر زاوية يف لك قضااي منطقة الرشق الوسط ،بل والعامل ،حيث لن يتحقق السالم
والاس تقرار والتمنية املشرتكة بني دول املنطقة بدون أن ينعم الفلسطينيون بدولهتم اليت توفر هلم ظروف التمنية
والاس تقرار والامنء الاقتصادي والاجامتعي .وهنا جيدد وفد بالدي تأييده ودمعه حلقوق الشعب الفلسطيين غري
القابةل للترصف ولكفاحه من أجل اقامة دولته املس تقةل ذات الس يادة ،وفقًا لقرارات الرشعية ادلولية ومبادرة
السالم العربية ،عىل حدود الرابع من حزيران يونيو  1967وعامصهتا القدس الرشقية.
الس يد الرئيس،

تدين حكومة بالدي س ياسة الضم واالحلاق وتصعيد الاستيطان بصورة غري مس بوقة اليت متارسها سلطات
الاحتالل االرسائييل يف الرايض العربية احملتةل ،وتتقدم خبالص الشكر و التقدير اىل رئيس وأعضاء اللجنة اخلاصة
املعنية ابلتحقيق يف املامرسات االرسائيلية اليت متس حقوق االنسان للشعب الفلسطيين و غريه من الساكن العرب
يف الرايض احملتةل عىل ما بذلوه من هجود حثيثة يف التقرير املقدم للجنة ،حيث يشري هذا التقرير بشلك واحض
اىل املامرسات االرسائيلية الالانسانية و اليت تتعارض مع القانون االنساين ادلويل و مبادئ االعالن ادلويل حلقوق
االنسان ضد الساكن الفلسطينيني و غريمه داخل الرايض العربية احملتةل و اليت أدت اىل تدهور حاةل حقوق
االنسان و الوضاع الاقتصادية و الاجامتعية لساكن هذه املناطق .كام تدين بالدي يف الوقت ذاته احملاوالت
الارسائيلية غري القانونية لضم اجلوالن السوري احملتل من خالل التوسع يف انشاء املس توطنات واس تغالل املوارد
الطبيعية وغريها من املامرسات غري الرشعية.
الس يد الرئيس،
تش يد بالدي اجلهود احلثيثة اليت تبذلها للمملكة املغربية الشقيقة للتوصل اىل حل س يايس عادل ومس تدام ومتوافق
بشأنه قضية الصحراء الغربية .وتؤكد امجلهورية المينية دمعها جلهود الس يد المني العام للمم املتحدة وممثهل اخلاص
من أجل اطالق املسلسل الس يايس للتوصل اىل حل س يايس وواقعي ودامئ بشأن هذه القضية ،عىل أساس من
التوافق وتطبيق ًا لاكفة قرارات جملس المن يف هذا االطار اليت اعمتدها منذ العام  ،2007وترحب بالدي ابلزمخ
اذلي نتج عن مشاركة املغرب واجلزائر وموريتانيا و "البوليساريو" يف مائدتني مس تديرتني الوىل يف شهر ديسمب
من العام  2018والثانية يف شهر مارس من العام  ،2019وموافقة الطراف الربعة املشاركة يف مائدة مس تديرة
اثلثة كام نص عىل ذكل قراري جملس الامن  2468و.2494
الس يد الرئيس،
تدين امجلهورية المينية مواصةل ايران احتاللها للجزر االماراتية الثالث :طنب الكبى وطنب الصغرى وأبو موىس،
يف انهتاك صارخ للقانون ادلويل وميثاق المم املتحدة ،وندعوها للكف عن فرض س ياسة المر الواقع ابلقوة واهناء
احتاللها للجزر االماراتية الثالث.
واذ نؤكد عىل س يادة دوةل االمارات العربية املتحدة الاكمةل عىل جزرها الـثالث فاننا نؤيد اكفة االجراءات والوسائل
الـسلمية اليت تتخذها دوةل االمارات الس تعادة س يادهتا عىل جزرها احملتةل.
شكر ًا الس يد الرئيس.

