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 األمین العام لألمم المتحدةممثل  سعادة

، رئ�س اللجنة المعن�ة %ممارسة الشعب الفلسطیني لحقوقه غیر القابلة شیخ ن�انغسعادة السفیر 

  ،للتصرف

 السیدات والسادة،

  
ــــــــــد ــــــــــى التضــــــــــامن الــــــــــدولي المســــــــــتمر مــــــــــع الشــــــــــعب الفلســــــــــطیني اً تأكی ــــــــــزام  ،عل المجتمــــــــــع وعلــــــــــى الت

ــة العامـــــــــة لألمـــــــــم المتحــــــــــدة  هتجـــــــــاه دعـــــــــم حقوقـــــــــ$مســـــــــؤول"اته الـــــــــدولي  المشـــــــــروعة، اتخـــــــــذت الجمع"ـــــــ
 $عـــــــــد، بـــــــــإعالن هـــــــــذا الیـــــــــوم یومـــــــــا دول"ـــــــــا للتضـــــــــامن مـــــــــع الشـــــــــعب الفلســـــــــطیني 1977قرارهـــــــــا عـــــــــام 
، الـــــــــــى دولتـــــــــــینالتار8خ"ـــــــــــة القاضـــــــــــي بتقســـــــــــ"م فلســـــــــــطین  181قـــــــــــرار ار8خ التـــــــــــمـــــــــــن  ثالثـــــــــــة عقـــــــــــود

ــي حـــــــــــین طـــــــــــال انتظـــــــــــار  ــــ< منهمـــــــــــا واحـــــــــــدة، فـــــــــ شـــــــــــعب لیـــــــــــزال ا . ف"مـــــــــــا الاقامتهـــــــــــاالثان"ـــــــــــة تحقـــــــ
ـــــــــع الـــــــــى  ـــــــــه المســـــــــتقلة تجســـــــــید حقـــــــــه فـــــــــي تقر8ـــــــــر المصـــــــــیر و ممارســـــــــة الفلســـــــــطیني یتطل إقامـــــــــة دولت

$مــــــــــا "ضـــــــــــمن ، وعاصـــــــــــمتها القــــــــــدس الشـــــــــــرق"ةم 1967علــــــــــى حــــــــــدود الرا$ـــــــــــع مــــــــــن حز8ـــــــــــران لعــــــــــام 
  .الل السالم في المنطقةإح
  

، للوقـــــــــــوف علـــــــــــى س"اســـــــــــات اً وشـــــــــــعو$ جم"عـــــــــــًا دوًال ومنظمـــــــــــاتٍ  لنـــــــــــافرصـــــــــــة الیـــــــــــوم  لقاؤنـــــــــــا"شـــــــــــFل 
ــــــــــــد س"اســــــــــــة االســــــــــــتعمارI و االحــــــــــــتالل واالســــــــــــت"طان  ــــــــــــد األ$ارتای ــــــــــــر القســــــــــــرI والتهو8 التــــــــــــي  والتهجی

ـــــــــــا  ـــــــــا ومســـــــــــاهماتنا وجهودن ــ ـــــطیني، وللنظـــــــــــر فـــــــــــي مواقفن ـــــــــــت تمـــــــــــارس ضـــــــــــد الشـــــــــــعب الفلســــــ مـــــــــــا زال
الفرد"ـــــــــــة والجماع"ـــــــــــة، ومســـــــــــؤول"اتنا تجـــــــــــاه إنهـــــــــــاء االحـــــــــــتالل اإلســـــــــــرائیلي وتحقیـــــــــــ< الســـــــــــالم القـــــــــــائم 

  الح< والعدل الذI ننشده جم"عًا. على
  

  السیدات والسادة،

تشـــــــــهدها القضـــــــــ"ة الفلســـــــــطین"ة، تتمثـــــــــل  الخطـــــــــورةهـــــــــذا االحتفـــــــــال فـــــــــي ظـــــــــل ظـــــــــروف $الغـــــــــة  یـــــــــنظم
ــتمرار انغـــــــــــــالق األفـــــــــــــ< الس"اســـــــــــــي نتیجـــــــــــــة إمعـــــــــــــان فـــــــــــــي  اســـــــــــــرائیل، قـــــــــــــوة االحـــــــــــــتالل، فـــــــــــــي اســـــــــــ

هــــــــــا $االلتزامــــــــــات ئدم وفا، وعــــــــــللقــــــــــانون الــــــــــدولي وقــــــــــرارات األمــــــــــم المتحــــــــــدة ذات الصــــــــــلة انتهاكاتهــــــــــا
ـــــــــــــــزامن ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــع اتخـــــــــــــــاذ اإلدارةواالســـــــــــــــتحقاقات المترت$ـــــــــــــــة علیهـــــــــــــــا األمرF8"ـــــــــــــــة مواقـــــــــــــــف  . و8ت

$مـــــــــا یخـــــــــالف قـــــــــرارات الشـــــــــرع"ة الدول"ـــــــــة، و8تنـــــــــافى  االحـــــــــتالل،قـــــــــوة وقـــــــــرارات تؤFـــــــــد انح"ازهـــــــــا إلـــــــــى 
زاد مــــــــــن تــــــــــدهور و  ،مــــــــــالاآل Fوســــــــــ"S فــــــــــي عمل"ــــــــــة الســــــــــالم، ممــــــــــا أضــــــــــعفالســــــــــاب< مــــــــــع دورهــــــــــا 

   من عدم االستقرار والتوتر في المنطقة برمتها. اً مناخ ل<َ القائم، وخَ الوضع 
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ــــــرك المجتمـــــــــع الـــــــــدولي $فاعل"ــــــــــة وجد"ـــــــــة تـــــــــتالءم مــــــــــع  ـــــد"ات المتفاقمـــــــــة تســــــــــتدعي تحـــ إن هـــــــــذه التحــــ
ــــــــــــ"ة والقانون"ــــــــــــــة واألخالق"ــــــــــــــة الملقــــــــــــــاة علــــــــــــــى  خطــــــــــــــورة التطــــــــــــــورات وحجــــــــــــــم المســــــــــــــؤول"ات الس"اســ

واألمـــــــــن واالســـــــــتقرار فـــــــــي المنطقـــــــــة، ورفـــــــــع الظلـــــــــم عاتقـــــــــه، تجـــــــــاه ضـــــــــرورة تثبیـــــــــت دعـــــــــائم الســـــــــالم 
ــــــــــذ  ــــــــــى قاعــــــــــدة احتــــــــــرام وتنفی ــــــــــك عل ــــــــــذI لحــــــــــ< $الشــــــــــعب الفلســــــــــطیني، وذل ــــــــــار8خي المتواصــــــــــل ال الت

  الدول"ة ذات الصلة.  م$ادV القانون الدولي، واالتفاق"اتقرارات االمم المتحدة، و 
  
 امواقفهــــــــــــو  اس"اســــــــــــاتهموائمــــــــــــة إلــــــــــــى لمجتمــــــــــــع الــــــــــــدولي ، أطــــــــــــراف انــــــــــــدعو، فــــــــــــي هــــــــــــذه الصــــــــــــددو 

واالمــــــــــن القــــــــــانون والعــــــــــدل واشــــــــــاعة الســــــــــلم  $ســــــــــ"ادة التزامهــــــــــاا مــــــــــع مــــــــــا "مل"ــــــــــه ودورهــــــــــ اوجهودهــــــــــ
ــــــل وجــــــــــاد فــــــــــي رعا"ــــــــــة خــــــــــالل  مــــــــــن  عمل"ــــــــــة س"اســــــــــ"ة،متعــــــــــددة األطــــــــــراف لاالنخــــــــــراW $شــــــــــFل فاعــــ

ـــــــــــــذ ،دول"ـــــــــــــة واضـــــــــــــحة وفـــــــــــــ< إطـــــــــــــار زمنـــــــــــــي محـــــــــــــدد ومرجع"ـــــــــــــات ، رؤ"ـــــــــــــة حـــــــــــــل الـــــــــــــدولتین لتنفی
  .$الشعب الفلسطیني على مدار عقود طو8لةالذI لح< التار8خي وتصح"ح الظلم 

  
  السیدات والسادة،

 الالمحــــــــــــدوده لشــــــــــــعب الفلســـــــــــطیني الـــــــــــذI اســـــــــــتطاع $عطائـــــــــــٕاذ نعـــــــــــرب عـــــــــــن إجاللنـــــــــــا وتقـــــــــــدیرنا لو 
وٕا"مانـــــــــه $عدالـــــــــة قضـــــــــیته، أن ی$قـــــــــى صـــــــــامدًا علـــــــــى أرضـــــــــه، مـــــــــدافعًا عـــــــــن حقوقـــــــــه، محققـــــــــًا مز8ـــــــــدًا 

ــــــــ ودعــــــــم  هتضــــــــامن الــــــــدولي معــــــــالتأییــــــــد و دعو الــــــــى مز8ــــــــد مــــــــن المــــــــن المFتســــــــ$ات الوطن"ــــــــة، فإننــــــــا ن
  حقوقه المشروعة. 

ـــــــــد، فـــــــــي هـــــــــذه المناســـــــــ$ة، علـــــــــى Fمـــــــــا نجـــــــــدد  ـــــــــا لجهـــــــــود الق"ـــــــــادة الفلســـــــــطین"ة التأكی مســـــــــاندتنا ودعمن
ـــــــــــة الـــــــــــــى تمFـــــــــــــین دولـــــــــــــة فلســـــــــــــطین مـــــــــــــن  ــ االنضـــــــــــــمام للمنظمـــــــــــــات فـــــــــــــي  هـــــــــــــاممارســـــــــــــة حقالرام"

ونشــــــــــیر $التقــــــــــدیر لقــــــــــرار  الس"اســــــــــ"ة والقانون"ــــــــــة. مFانتهــــــــــاواالتفاق"ــــــــــات الدول"ــــــــــة فــــــــــي إطــــــــــار تعز8ــــــــــز 
الجمع"ـــــــــة العامـــــــــة األخیــــــــــر مـــــــــنح دولـــــــــة فلســــــــــطین صـــــــــالح"ات إضـــــــــاف"ة أثنــــــــــاء رئاســـــــــتها لمجموعــــــــــة 

ـــــــــــــى العضـــــــــــــو"ة 2019ل العـــــــــــــام والصـــــــــــــین خـــــــــــــال 77 ـــــــدعم حقهـــــــــــــا فـــــــــــــي الحصـــــــــــــول عل ــــــ ، ممـــــــــــــا ی
  الكاملة في األمم المتحدة.

  
  السیدات والسادة،

ــــــــــنم،  ــــــــــام،فــــــــــي أغت ــــــــــى دعــــــــــم  الخت ــــــــــد مجــــــــــددًا عل وتضــــــــــامن منظمــــــــــة التعــــــــــاون هــــــــــذه الفرصــــــــــة للتأكی
ـــــــع"ه الســـــــــتعادة حقوقـــــــــه الوطن"ـــــــــة الثابتـــــــــة، $مـــــــــا فـــــــــي  اإلســـــــــالمي مـــــــــع الشـــــــــعب الفلســـــــــطیني فـــــــــي ســ

حــــــــــدود الرا$ــــــــــع مــــــــــن ذلــــــــــك حقــــــــــه فــــــــــي العــــــــــودة وتقر8ــــــــــر المصــــــــــیر وٕاقامــــــــــة دولتــــــــــه المســــــــــتقلة علــــــــــى 
، وتحقیـــــــــــ< حـــــــــــل عـــــــــــادل لمســـــــــــألة الالجئـــــــــــین القـــــــــــدس الشـــــــــــرق"ةوعاصـــــــــــمتها  1967حز8ـــــــــــران لعـــــــــــام 
  .194قا لقرار األمم المتحدة الفلسطینیین، وف


