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 المتحـــــدة  األمـــــــــم
  

 األمين العام
 -- 

 رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 
 2020  تشرين الثاني/نوفمبر 29نيويورك، 

  
من المؤلم أن قضييييييييييييييال  دويييييييييييييي ان ما ذالت تفن في فاأل فقالا حدا الد    ا ي  ا  ا مم الما     

 بالدكرى الولويل الخامول فالوبعان إلنشائها.

االقاصييييييييات ال دويييييييي الن فقو ييييييييت الو يييييييي  اإلنوييييييييانن فاالقاصييييييييات   19-فق  تمرت جائ ل كو ا  
 فالوااسن الهش أصاًل  ن غز ، فالد  اذتات   حورا بوبب القاوت الان  ُشّي ال ركل فالوصول.

ق يقوم عدأل فجوت تفلاان  غ ف أبع  ف ن الوقت ن وييييييييييييي ،  لن ل اح الاوصيييييييييييييي  لأل في قا ي لدا با  
ملاال. فال  زال مجموعل من العوامي  ويييبب  ؤسيييا كبارا، ملهاع  وسيييا  الموييياوالات غار القانونال، فالاصييياع  

 الكبار  ن ح م الملاذل فالملشآت ال دو الال، فالعلف، فاسامرار نشاط المقا دان.

ويييؤفلال اسييياكشيييا  كي  رصيييل السييياعات  ا مي ف ق  عدأل عا ق القات  اإلسيييرائاداان فال دوييي الاان م 
 ف  قاق في يقوم عدأل فجوت تفلاان.

فما ذلُت مدازمًا   عم ال دويييييييييييي الاان فاإلسييييييييييييرائاداان إليجات في لدلزار فانها  االفاالل ف قًا لقرارات  
دأل فجوت ا مم الما    ذات الصييييييييييييييدل فالقانون ال فلن فاال  اقات ال لائال  ن سييييييييييييييباي   قاق الر يل القائمل ع

 عاشييان جلبا  لأل جلب  - سييرائاي ف دويي ان المويياقدل ال يمقرااال الماواصييدل جغرا اا فذات الويياات   -تفلاان 
، ف كون الق س عاصمل 1967 ن سالم فأمن  من ف فت لملل فمعار   ها، عدأل أساس ف فت ما قبي عام 

 لكداا ال فلاان.

وييييييييييي الاان فاإلسيييييييييييرائاداان عدأل ال  ول من ج    فلمي  ن أن  شيييييييييييج  الا ورات ا  ار  القات  ال د 
 م اف ات مج يل   عم من المجام  ال فلن فأن  شج  أيضا عدأل  هائل  رص لداعافن اإلقدامن.  ن

 فيجب عدالا أيضا أن ن عي كي ما  ن فسعلا لاخ اف معانا  الشعب ال دو الن. 

 ا فنرفا.فانن ِقدق لدغايل  ذا  ال الل المالال الان  واجهها  

 الوكالل  قوم   فر أسياسين  وصي ها الجهل الرئاويال الان  ق م الموياع   المبالير  الان ك ارا ما  كون   
 مال ان الجئ. 5,7ملقد  لد اا   لأل الع    من الالجئان ال دو الاان البالغ ع تحم 

من  دبال  فانن أنالييييييييي  جما  ال فل ا عضيييييييييا  أن  وييييييييياحم عدأل فج  الويييييييييرعل  ن  م ان ا فنرفا  
 االفاااجات اإلنوانال فاإلنمائال ال رجل لالجئان ال دو الاان  الل حده الجائ ل.
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ف ن حيييدا الاوم الييي فلن لداضييييييييييييييييامن، أ قييي م أيضييييييييييييييييا بخيييال  الاعييياذ   ن  ييياجعيييل ف يييا  الييي كاور  
الم عريقات، ا مان العام لملظمل الا رير ال دوييي الال فكبار الم اف يييان ال دوييي الاان  ن عمدال الوييي  صيييائب

  ن الشرح ا فسط.

 دلعمي معا عدأل  ج    الازاملا  جاه الشيييييييييعب ال دوييييييييي الن  ن سيييييييييعا   لأل ال صيييييييييول عدأل فقوق   
 القا دل لداصر  فبلا  مواقبي يووت  ا  الوالم فالكرامل فالع الل فا من. غار

 


