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للتحرك سعي ًا وراء تحقيق هدفنا املشرتك والرؤية التي اتفق عليها الطرفان ،وهي مسعى
مشرتك عرب املفاوضات املبارشة للتوصل إىل حل الدولتني اللتني تعيشان جنباً إىل جنب بسالم.
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وثيقة رقم :44

كلمة املمثل الدائم لجمهورية جنوب إفريقيا لدى األمم املتحدة باسو
سانغكو حول االستيطان اإلرسائييل( 44نص مرتجم عن األصل)
 18شباط /فرباير 2011

صوتت جنوب إفريقيا لصالح مرشوع القرار ،ونضم صوتنا إىل أصوات أولئك الذين يؤمنون
بأن النشاط االستيطاين اإلرسائييل غري القانوين أصبح عائقاً أمام تحريك عملية السالم إىل األمام.
فبناء املستوطنات غري الرشعي يغري الخريطة الجغرافية لفلسطني ،ويقيض عىل الرغبة يف تحقيق
حل الدولتني الذي يتامىش مع دعوة معظم األطراف إلنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة،
عاصمتها القدس الرشقية ،لها مقومات البقاء؛ تتعايش بسالم إىل جانب دولة إرسائيل عىل أساس
حدود عام .1967
ملزم بالتأكد أن عملية السالم تتقدم إىل األمام ،وأنه من املمكن التوصل إىل
إن هذا املجلس ٌ
تسوية نهائية بني الطرفني .لذلك ينبغي عىل املجلس االستجابة للعقبات —مثل االستيطان غري القانوين
واألنشطة الال رشعية— التي تعوق عملية السالم ،وبالتايل تشكل تهديداً للسالم واألمن الدوليني.
السيدة الرئيسة
عىل الرغم من إخفاق هذا املجلس يف أداء دوره؛ ال بد أن متيض عملية السالم قدماً إىل ما هو
أبعد من اليوم .فال يزال الطرفان ملتزمني بتنفيذ االتفاقات وااللتزامات السابقة املتعلقة بخارطة
طريق اللجنة الرباعية؛ من ضمنها تلك املرتبطة باملستوطنات غري الرشعية.
ويف هذا الصدد ،ندعو إرسائيل إىل الكف فوراً وبشكل كامل عن جميع األنشطة االستيطانية يف
األرايض الفلسطينية املحتلة؛ مبا يف ذلك القدس الرشقية.
السيدة الرئيسة
كان مرشوع القرار قد دعا الطرفني إىل مواصلة مفاوضاتهام بشأن قضايا الوضع النهايئ ،والتي
تتضمن مسائل تتعلق بالقدس ،واملستوطنات ،والحدود ،والالجئني .وإنه ملن الرضوري أال يتخىل
الطرفان عن مسار املفاوضات .فنحن ،كمجتمع دويل ،يتوجب علينا دعم الطرفني يف سعيهام لتحقيق
هذا الهدف.
أشكرك
صادر عن البعثة الدامئة لجنوب إفريقيا لدى األمم املتحدة يف نيويورك
لالستعالمات :السيدة نومفانيلو كوتا
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