بيان اإلمارات العربية املتحدة
يلقيه محمد البستكي
املناقشة العامة للجنة الرابعة الشاملة للبنود من  50إلى  61مجتمعة
نيويورك ... ،نوفمبر2020

يرجى املراجعة أثناء اإللقاء
السيد الرئيس،
ً
بداية أتقدم لكم بالتهنئة على توليكم رئاسة لجنة املسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار ،متمنين لكم التوفيق في أعمال هذه الدورة.
السيد الرئيس،
بالرغم من الظروف االستثنائية التي يمر بها العالم بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا املستجد ،إال أننا نتطلع إلى تحقيق املزيد من التقدم في عمل هذه
اللجنة في تعزيز العمل متعدد األطراف إلنهاء الخالفات القائمة بما يتفق مع ميثاق األمم املتحدة والقانون الدولي خاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال
ً
أفريقيا ،حيث تعاني هذه املنطقة من تحديات خطيرة غير مسبوقة ،يعد أحد أسبابها النزاعات التي طال أمدها .وفي هذا السياق ،يود وفد بالدي التأكيد
على املسائل التالية:
ً
أوال :تدعم بالدي التعاون الدولي في اس ت تتتفداء الخا ت تتا ا ار ي في األغراض الس ت تتلمية لتحس ين الحياة البش رية في مجتلت ا جاالت .حيث تواص ل
بالدي عقد ش راكات إقليمية ودولية وتطوير كوادرها الوطنية واملس اهمة في تطوير العلوم الفض ائية مع التأكيد على اإلس اام اإليجاإلي لامارات في ص نع
ً ً
غد أفضل لانسانية .وفي هذا السياق ،حققت بالدي انجازا هاما في مجال الفضاء هذا العام ،حيث قامت بإطالق "مسبار األمل" ضمن مشروع اإلمارات
ٍ
ً
الس تكش اف املريت ،لتأون أول مامة فض ائية تقودها دولة عربية الس تكش اف الأوكب األحمر .وفي ظل تعزيز التعاون الفض ا ي عامليا وتوحيد الجاود مع
الش ركاء لض مان مس تقبل فض ا ي من وس ل ي ،وقعت بالدي اتفاق ارتميس في أكتوبر  ،٢٠٢٠والذي يهدف إلى تش كيل بيئة منة تس ال عمليات
االستكشاف واألنشطة الفضائية العلمية والتجارية لخدمة البشرية.
ً
واستكماال لرحلة نجاح أول رائد فضاء إماراتي يذهب إلى محطة الفضاء الدولية للمشاركة في تجارب عملية هامة ضمن "برنامج اإلمارات لرواد الفضاء"،
ً
ً
ً
ً
فتحت دولة االمارات التس جيل أمام أبناءها وبنالها للتقدم لاللتحاق بالدفعة الثانية من هذا البرنامج .كما أطلقت بالدي مؤخرا مش روعا إماراتيا جديدا
يتثمل بمس تكش ت قمري إماراتي اله نع س هبط على س طح القمر في عام  2024في مناطق لم ته لاا البعثات البش رية الس ابقة الس تكش افاا .ولض مان
تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات ،انض مت بالدي لعض وية مجموعة من املنظمات والايئات العاملية الوكاالت الدولية ذات اله لة بش ؤون الفض اء،
من بينها اللجنة الدولية الستكشاف الفضاء ،ولجنة األمم املتحدة الستجدام الفضاء الخارجي لألغراض السلمية.
ً
ثانيا :تواصل بالدي التأكيد على الدور الهاء الذي تلعبه وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الخلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا) في
تقديم ا دمات األساسية لالجئين الخلسطينيين .وفي هذا السياق ،تعمل بالدي على تقديم املشورة للوكالة ودعم واليتها ،حيث تترأس دولة اإلمارات
ً
اللجنة االستشارية للوكالة منذ يوليو  .2020وخالل عامي  2018و ،2019قدمت بالدي مساهمات بلغت  100مليون دوالر أمريأي للمنظمة وذلك دعما
لتقديم الخدمات الصحية وتنفيذ البرامج التعليمية وتقديم خدمات أخرى التي تقدماا الوكالة.عالوة على ذلك ،قدمت دولة اإلمارات في الفترة -2013
 ،2020مساهمات بلغت  837مليون دوالر أمريأي لدعم الشعب الفلسطيني ووكالة األونروا ،منها مساعدات طبية عاجلة لدعم جاود احتواء فيروس
كورونا املستجد.
وفي هذا السياق ،تؤكد بالدي على موقفاا الثابت تجاه مسألة فلسطين والذي يتماش ى مع االجماع العرإلي والدولي من حيث الدعوة إلقامة دولة فلسطينية
ً
مستقلة على حدود عام  1967وعاصمتها القدس الشرقية بما يتوافق مع القرارات الدولية ذات الهلة .كما بذلت بالدي جاودا حثيثة عبر استجدام
كافة الوسائل الدبلوماسية املتاحة للتأكيد على رفضنا التام لضم أراض ي فلسطينية والتحذير من تداعياته على كافة األطراف وأمن املنطقة .وقد تمكنت
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بالدي ،عبر توقيعاا معاهدة سالم تاريجية مع إسرائيل وبجاود أمريكية من تجميد قرار الضم وفتح فاق واسعة لتحقيق سالم شامل في املنطقة .ونأمل
أن توفر املعاهدة فرصة للفلسطينيين واإلسرائيليين إلعادة االنجراط في املفاوضات لتحقيق السالم ،فموقفنا راسخ تجاه دعم الشعب الفلسطيني
وتحقيق حل الدولتين.
ً
ثالثا :تكرر بالدي موقخها تجاه مس تتألة الء تتررا املغربية ،حيث تدعم بالدي مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها اململكة املغربية عام  2007والتي اعتبرها
ً ً
مجلس األمن في قراراته بأنها جدية وذات مه داقية .تش أل هذه املبادرة حال هاما يتماش ى مع ميثاق األمم املتحدة وقرارات املنظمة ،ويحف الوحدة
الترابية للمملكة املغربية .كما نش يد بالجاود الحثيثة التي تبذلاا اململكة املغربية لتحس ين مس توى معيش ة س أان الص حراء املغربية ،خاص ة خالل
انتش ار الجائحة .كما نكرر ترحيبنا بعقد دائرتين مس تديرتين بين األطراف عامي  2018و ،2019وندعو الى مواص لة دعم املس ار الس يال ي الذي انطلق
عام  ،2007تحت اإلشراف الحهري لألمين العام لألمم املتحدة ومبعوثه الشخص ي.
ً
رابعا :تؤكد بالدي على أهمية حماية وتعزيز املبادئ التي تأس تس تتا عل اا األمم املتحدة واملنا تتوي عل اا في ميثاق األمم املتحدة ،ومنها حق الش عوب
في تقرير مه يرها واحترام س يادة الدولة وس المة أراض ها وعدم التدخل في الش ؤون الداخلية للدول .وفي هذا اله دد ،نذكر أنه من واجب جميع الدول
األعض اء دعم امليثاق ومبادئه ،ولش مل ذلك الحاالت التي رغم أنها ال تتعلق باألقاليم غير املتمتع ة بالحكم الذاتي ،إال أنها تنتهك املبادا األس اس ية
للميثاق .وعليه ،نكرر موقت دولة اإلمارات الثابت وحقاا الش رزي إزاء س يادلها على جزرها الثالل :طنب الكبرى وطنب اله غرى وأبو مول ى التي احتلتها
إيران في انته ا ٍ ص ار للقانون ال دولي وميث اق األمم املتح دة ،على الرغم من أن كل الوث ائق الت اريجي ة تؤك د ملكي ة دول ة اإلم ارات لاا .وعلي ه ،لن تتجلى
بالدي بمطالبة إيران بإعادة الحقوق إلى أص حابها .لقد دعت بالدي إيران إلى الحل الس ل ي للقض ية من خالل املفاوض ات املباش رة أو محكمة العدل
الدولية.
ً
خامستا :تؤمن بالدي بالدور املروري الذي تعنى به جنة األمم املتحدة العلمية املعنية بآثاراإلشتعا الذري ( )UNSCEARوذلك من خالل مساهمتها
القيمة في تقييم تأثيرات اإلش عاع على ص حة اإلنس ان والبيئة ،حيث ان التقدم الذي أحرزته دولة االمارات في مجال االس تجدام الس ل ي للطاقة النووية
أصبح اليوم محل اشادة دولية ،وذلك جراء تشييد بنية تحتية شاملة اعتمدت على معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وأعلى معايير السالمة النووية
واملمارسات الدولية .كما تواصل دولة اإلمارات إلتزامالها املوقعة في جميع االتفاقيات الدولية في مجال السالمة النووية ،وتقديم تقاريرها الوطنية بشأل
منتظم .باإلض افة إلى املش اركة الفعالة في عمليات االس تعراض الدولية لأل من اتفاقية األمان النووي ،واالتفاقية املش تركة بش أن س المة إدارة الوقود
املستهلك وسالمة إدارة النفايات املشعة.
ً
س ت ت تتادس ت ت تتا ،تؤمن بالدي بالدور املروري الذي تقوء به عمليات األمم املتحدة رخظ الس ت ت تتالء في تعزيزالس ت ت تتلم واألمن الدوليين .ونؤكد هنا على أهمية
تقديم الدعم املادي واللوجس تي والخبرات لعمليات حف الس الم .حيث عملت بالدي بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة للمرأة في أبو ظبي على تدريب
مجموعة من النس اء من أفريقيا و س يا على األمور العس كرية وعمليات حف الس الم ض من "مبادرة الش يجة فاطمة بنت مبار لتمكين املرأة في الس الم
واألمن" في مدرس ة خولة بنت االزور العس كرية وذلك بهدف زيادة عدد النس اء املش اركات في عمليات حف الس الم نظرا لدورهن الحيوي في تعزيز الس لم
واألمن الدوليين.
ً
ً
ختاما ،الس يد الرئيس ،س تواص ل بالدي دعم القض ايا التي تتناولاا هذه اللجنة والتي يتم ايض ا مناقش ة عدد لض مان تعزيز التعاون الدولي وتبادل
الخبرات.
في مجلس األمن ،حيث تتطلع بالدي من خالل ترشحاا للحهول على مقعد في مجلس األمن للفترة  2023-2022من دعم قضايا املنطقة ودعولها إلشرا
املنظمات اإلقليمية في بلورة حلول دائمة لألزمات .
ً
وشكرا ،السيد الرئيس.
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