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 السيد الرئيس،

 أصحاب السعادة،

 حضرات السيدات والسادة،

أوال، أود أن أهنئ االتحاد الروسييييييييا ته  لدارتر الرئتدرة لرئاسييييييييه الر هس ه ا الشيييييييي ر  ا  ضيييييييي   
 التحديات ال اريه الناجره تن ال ائحه.

الرتحدة بال كرى السييييييييييينويه العامسيييييييييييه والسييييييييييي عين لتو ي  الري ا ،  وقت ال ي تحتفل فير األم  ال ا  
زالت قضيييه  هسيي ين، التا طرت ي مايييرها ارت ايا تضييويا لتارية الرندره ووجودها، تفتئر لل  حل، وهو   ما

أمر محزن. واليوم، طواجر الشيع  الفهسي ينا تحديات جدطدة متزاطدة  ا وقت ما زالت فير أراهيير ترزح تحت 
تالل الرسيييييييترر وما زال الرالطين من الالجلين الفهسييييييي ينيين يفيشيييييييون  ا الرنا ا بعيدا تن دياره .  نير االح

 ا  ئدان أرواح الفهسييييييييي ينيين، وهيييييييييات  من حدت ا الضيييييييييائئه االجترا يه   19-تسييييييييي  ت جائحه كو يد  ئد
بسييي    واالنكراش االقتايييادي، وأصييي ص التوصيييل لل  حل تادل ودائ  لئضييييه  هسييي ين معرهيييا لع ر ك ير

 الت ورات األ يرة وما أثارتر من معاوف، وال سيرا ت دطدات لسرائيل الرستررة بض  األراها الفهس ينيه.

ومنيي  ر ر ليييان لا أدليييت بيير أمييام الر هس  ا تروز/طولييير، أدى تو ي  اتفيياقييات لين لسييييييييييييييرائيييل  
تشييييرين األول/أكتوبر، لل   18 أطهول/سيييي تر ر، وبين لسييييرائيل وال حرين  ا 15واإلمارات العربيه الرتحدة  ا 

تغيير  ا العالقات  ا الشر  األوسي. وقد ر ضت دوله  هس ين االتفاقات  ا وقت الحق بس   أن العرهيه  
وإن كانت تزت  ظاهريا أن ا ت دف لل  وق  الع ي اإلسيييييرائيهيه لضييييي  مزيد من األراهيييييا الفهسييييي ينيه بح    

ينا من ا  ا حين يسيييترر فير الت دطد بضييي  أراهيييير واحتالل ا  الئانون، لال أن ا ترت بإقايييال الشيييع  الفهسييي 
قائرا، شيييييينر  ا أل  شيييييين التدالير االسيييييتي انيه التا ترسييييية االحتالل وتسييييي ل الضييييي ، وكل أل   ا انت اك  
  ير لهئانون الدولا. وأترب بعض الدول األتضال والشركال أيضا تن الئهق من ال اب  االنفرادي لإلجرال،  

 رون بئرار لسييييييرائيل تعهيق هيييييير ا الرئرر ودتوا لل  وق    ي وتدالير الضيييييي  بشيييييي ل دائ .  لينرا رح  ر 
وأترب األمين العام تن أمهر  ا أن تتيص االتفاقات  رصييييييييييييهر لهئادة اإلسييييييييييييرائيهيين والفهسيييييييييييي ينيين لهعودة لل  

الايهه بالروهيو   التفاوض بشي ل م د من أجل تحئيق حل الدولتين، انسي اما م  قرارات األم  الرتحدة أات 
 وم  الئانون الدولا واالتفاقات ال نائيه.

  و ا وقت الحق،  ا الرناقشيييييييييييه العامه لدورة ال رفيه العامه العامسيييييييييييه والسييييييييييي عين التا جرت  ا أطهول/  
سييي تر ر، اسيييترعنا لل  ليانات ال حاييير ل ا تيكد من جدطد دت  حق الشيييع  الفهسييي ينا  ا تئرير الرايييير والحريه،  

 وتعارض ه  لسرائيل لألراها الفهس ينيه معارهه قايعه.   1967ين الئائ  ته  حدود ما ق ل تام  ولحل الدولت 

وتدتو اله نه لل  الوق  التام ألي   ي لهضيي  من جان  لسييرائيل، السييه ه الئائره باالحتالل، وتييد  
ا الرئيس الفهس ينا السيد أي م ادرات، برا  ا أل  لم انيه تئد ميترر دولا لهسالم، ته  نحو ما دتا للير مرار 

عه، من شييييييييييييينر أن طتيص لتادة  ُتَنفَّ   محرود   اس،  تحت رتايه الر روته الربا يه  ا ن ا  تضييييييييييييويه موسييييييييييييَّ
التواصيييييل لين ال ر ين واالنعراأ  ا أ ق سيييييياسيييييا أي مايييييدا يه. ول  طتغير ال دف الرتر ل  ا ر يه لسيييييرائيل  

، م  كون الئدس  1967م وأمن ته  يول حدود ما ق ل تام و هسيي ين كدولتين تفيشييان جن ا لل  جن   ا سييال 
الشيير يه تاصييره لهدوله الفهسيي ينيه. وي   تهينا أن نضييات  ج ودنا  ا ه ا االت او وأن نحول دون أن تيدي 

 حاله ال وارئ الاحيه واألزمه االجترا يه واالقتااديه الراهنه لل  تيجيل حل ه و الئضيه. 
 

 سيادة الرئيس،

 أطهول/ 29رنسيييييييق العاي ني والي مالدطنوف،  ا اإلحايه التا قدم ا لل  الر هس  ا لئد أكر ال 
ل  يشيييي د أي تئدم ط كر.  اسييييتررار االحتالل العسيييي ري    (2016)  2334سيييي تر ر أن تنفي  قرار م هس األمن 
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اإلسيرائيها لألرض الفهسي ينيه طيسير النشياأ االسيتي انا لير الرشيرو ، وهو وهي  أكدو الرنسيق العاي  ا  
تشييييرين األول/أكتوبر ردا ته    ي لسييييرائيل لهرضييييا قدما  ا    15ليان الرتابعه التح طري ال ي أصييييدرو  ا 

اسييتي انيه باييورة لير قانونيه  ا مواق  هيياربه  ا أترا  الضييفه الغربيه الرحتهه.   وحدة 5  000لنال قرابه 
لن لنال الرستوينات هو ترل لير قانونا بروج  الئانون الدولا ويش ل لحدى العق ات الرئيسيه التا تحول  

 دون تحئيق السالم.

لررهوكيه لهفهسيييييييييييييي ينيين  وأشييييييييييييييارت التئيارير أيضييييييييييييييا لل  وقو  زييادة  ا ترهييات نز  مهكييه الر يانا ا  
ومايييييييادرت ا وهدم ا، تالوة ته  أترال العن  الررتك ه طوميا بحق الردنيين الفهسييييييي ينيين، ومن ا أترال العن   
التا طرتك  ا الرسيييييتوينون اإلسيييييرائيهيونت و ا الوقت نفسييييير، اسيييييترر ليال  الايييييوارية من لزة ته  لسيييييرائيل،  

ي   الحيهوله دون وقوتر أيا ما كان ال رن. وتواصيل لسيرائيل  ط رز اسيتررار   ر التايعيد العسي ري، ال ي  مرا 
أيضيا اتتئال الردنيين الفهسي ينيين وسي ن  ، برن  ي   األيفال، لوسيائل من هيرن ا االحت از اإلداري، وتسيترر  

 ه. أترال اإلسالة لل  الس نال الفهس ينيين وإهرال  . ونناشد لسرائيل أن تض  حدا ل  و األترال لير الئانوني 

مهيون من دوالرات الواليييات  200وال تزال اله نييه قهئييه مرييا تواج يير األونروا من ت ز مييالا قييدرو  
مالطين   5,6الرتحيدة،  ا وقيت تتزاطيد فيير احتيياجيات الالجلين الفهسيييييييييييييي ينيين الي طن تيدتر   الوكياليه وتيدده  

لكا ا والرضييييييرون ألنشيييييي ت ا  شييييييع  بسيييييي   ال ائحه العالريه. ونحل الرانحين ته  مدل األونروا بالترويل ا
 األساسيه الحيويه واالست ابه لندالات ال وارئ التا توج  ا.

  - ا األرض الفهسيييي ينيه الرحتهه  19-وتالحظ اله نه بئهق ارتفا  معدالت اإلصييييابه بعدوى كو يد 
ل ه مواين  وتحل ته  زيادة الدت  الرئدم من الدوائر الرانحه لته يه االحتياجات ومعا -وك ل   ا لسيييييييرائيل 

 الضع  الرتزاطدة لس ان الضفه الغربيه، برا  ي ا الئدس الشر يه، ولزة.

رَّت اله نه بالع وات التا اتع ت مي رار نحو تحئيق الوحدة الفهسيييييييييي ينيه وترح  بالع ي    ولئد سييييييييييُ
 الراميه لل  لجرال انتعابات تشريفيه ورئاسيه  ا األرض الفهس ينيه الرحتهه  ا الرستئ ل الئري .

أطهول/سيييييي تر ر   1الاييييييادرة  ا   A/75/35وثيئه ال رفيه العامه  -  2020ويئدم تئرير اله نه لعام  
قائره بالتوصيييييييات من أجل تعزيز ال  ود الراميه لل  تحئيق حل تادل لئضيييييييه  هسيييييي ين، برا  ا   -  2020

وال يلات الح وميه الدوليه األ رى، ومن هييييييرن ا م هس حئو  اإلنسييييييان  أل  اإلجرالات التا تتع ها اله نه 
والدول األتضيييال والرندرات اإلقهيريه وكيانات األم  الرتحدةت وتد ي  أنشييي ه الدتوة والتواصيييل م  الر تر   

. وترح  اله نه بروق   19-الدولا والر تر  الردنات وإجرالات الدت  الرعايييييييي  لهتاييييييييدي ل ائحه كو يد
العام الواهيص بشيين قضييه  هسي ين، الرسيتند لل  الئانون الدولا وقرارات األم  الرتحدة التا ال حاير  األمين 

 ل ا، وهو ما طتفق م  موقفنا ال ويل األمد بشين ه و الئضيه.

واسييرحوا لا أن أ تت  ليانا بالتيكيد م ددا ته  هييرورة تضييامننا ال راتا م  الشييع  الفهسيي ينا  
اصيهه ل ل لايه ال  د من أجل التوصيل لل  حل تادل وشيامل ودائ  لئضييتر. و ا ه ا  وصيرودو والتزامنا برو 

الاييييييييدد، تدتو اله نه جري  الدول األتضييييييييال لل  حضييييييييور االحتفال ه ا العام باليوم الدولا لهتضييييييييامن م   
كانون األول/ديسيييييير ر، وإل  أن يغتن  ال ري  ه و الرناسيييييي ه العاصييييييه   1الشييييييع  الفهسيييييي ينا ال ي يحل  ا 

اإلسييييييرائيها، ال ي ال طزال  -لت دطد االلتزام ب  ودنا ال را يه وتنشييييييي  ا من أجل تسييييييويه النزا  الفهسيييييي ينا 
 يش ل مفتاح السالم واالستئرار واالزدهار الدائ   ا الرن ئه.

 وش را. 
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