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 السيد الرئيس،  

 أصحاب السعادة،  

 السيدات والسادة،  

باسمممل الة نل اليةنيل بييارسمممل الفمممةن الحةسمممغيني لقاولة لير الاابةل لة امممري، أو   ي الب ايل أن  
الفممممممممممملر، وأن أفمممممممممممكر ومير ال ار يل، السمممممممممممي  عثيان  أهنئ  ونس عةى رئاسممممممممممم لا الا يرن لي ةس ا ين ه ا 

ال ران ي، عةى قضمور   ةسمل اليول كفملا ن عةى  عل  ونس الثابل لةاضميل الحةسمغينيل ين  وي عضموي لا 
  ي الة نل أيضا.

وأو  أن أنو  بيفمماركل السممي ن  ينة  ريكسممن سممورياي ، وميرن  ار يل النرويد، والسممي  ريا  اليالكي،  
  ولل  ةسغين،  ي ه   الينالفل.ومير  ار يل 

و و  الة نل أن  لنئ أيرلن ا وكينيا واليكسيك والنرويد واللن  عةى انضيايلا  لى عضويل الي ةس،  
 و  ينى للا كي الن اح  ي ييارسل يسؤوليا لا بيو ن الييثاق.

ل ؤوبل واسمممميقوا لي بشن أفممممكر السممممي  نيكواي يو ينوي، الينسممممق ال او السممممابق، عةى  لو   ا 
 وال ماية ب قايق  سويل عا لل و ائيل بين اإلسرائيةيين والحةسغينيين.

وباليثي، أرقن بالسمممي   ور وينيسمممون ، الينسمممق ال او لةيةيل السمممول  ي الفمممرق ا وسمممغ اليةين  
ا، ق يثا، ال ي   ينى الة نل لة الن اح  ي الوامممموي بةيةيل السممممول  لى نلاي لا اليفممممروعل ال ي غاي ان  اره

أا وهي السممممممول الةا ي ال ي يكحي قاوق الفممممممةن الحةسممممممغيني لير الاابةل لة اممممممري، بيا  ي  لك القق  ي 
  ارير الياير وااس اوي. ولن   وانى الة نل، السي  الينسق ال او، عن  عل يساعيكل.

 
 السيد الرئيس، أعضاء مجلس األمن الموقرين،  

ي  القالل اا  ياعيل واال امما يل واإلنسممانيل والسممياسمميل   لى ميا ن  او  19-لا  أ ل  ائقل كو ي  
يكانيل الواوي  اللفل أاو  ي ا ر  الحةسغينيل اليق ةل، وهي قالل  مي ها  ةاي ا الايو  اليةيال لةقركل وا 
اليحروضممممممل ين  عاو  ين لبي  سممممممرائيي، السممممممةغل الاائيل بااق وي. وعةى الرلل ين ه   ال ائقل،  وااممممممي 

 وسمممممية فمممممبكل اليسممممم وغنال لير الاانونيل  ي ا ر  الحةسمممممغينيل اليق ةل، بيا  ي  لك  ي الا س  سمممممرائيي  
الفممممرليل وبيل لقل واليناغق اليقيغل بليا. وي ةةق أق ال  عون امممما ر  ي ه ا الامممم   ببنا  يا يارن ين 

ةي بيو ن الاانون بشثر ر  “ سمويل الوضمة الاانوني”وق ن سمكنيل   ي ن  ي الضمحل البربيل وبيا يسميى  800
اإلسممممرائيةي لبؤر ين اسمممم يغاني ين  ضمممما ي ين لير لانوني ين، وهيا لراران فمممم بليا الي  ية ال ولي عةى نغاق 
واسمة. وه ا هو أوي  عون يام ر ه   السمنل ي و ى اليضمي ل يا باليسم وغنال لير الاانونيل، بة  أن بةبل 

، كيا  فممممممل  ب لك  اارير ين يال ي  ةحل، 2020ال قيةل ااسمممممم يغان اإلسممممممرائيةيل يسمممممم ويال لياسمممممميل  ي ع
 ي  لك ين يل ”السممممممممممممول اين“ اإلسممممممممممممرائيةيل. وعوون عةى  لك، ييثي الغريق اليح وح يؤ را  ي ينغال  بيا

الا س، الحااممي عةى اي  ا   بين الحةسممغينيين واليسمم وغنين اليلو  واليسمميى ”غريق الحاممي الةناممري“ ق ى 
اإلعول اإلسممممممممرائيةيل و ياعال قاوق اإلنسممممممممان،  ليو ا ر عةى أن  كرن الضممممممممل ا  ماي ين  انن وسممممممممائغ  

 يغروقل بفكي يةح ل ى قكويل  سرائيي وي ري السةي  لى   سي ها باس يرار.

واسمميقوا لي بشن أكرر ال شكي  بشفمم  الةبارال عةى أن اليسمم وغنال اإلسممرائيةيل  ي اليناغق اليق ةل  
، ين بين  يةممل (2016) 2334لاممانون المم ولي، عةى النقو المم ي أعمما   ممشكيمم   الارار لير لممانونيممل بيو ممن ا

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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لرارال، و فممممممممممممممكمي عابمل  ي و مة السممممممممممممممول. و م عو الة نمل  سممممممممممممممرائيمي  لى الولي الحوري ل يية أعيماي بنما   
 بقكل ا ير الوالة.اليس وغنال و وسيةلا و يية   ابير الضل 

ين ينغوق الارار ال ي  ممم عو الممم وي ا عضمممممممممممممممما   لى أن  ييم  ي  5و برم الة نمممل كممم لمممك الحارن  
يةايو لا، بين  سمممممرائيي وا ر  الحةسمممممغينيل اليق ةل، بيا  ي  لك الا س الفمممممرليل، ية الةةل أن ه ا ال يييم  

غبق  لك أيضممممما عةى وضمممممة الةويال عةى ي ن أن يفممممميي يةايو لا  ييا ي ةةق بشنفمممممغل ااسممممم يغان. وين 
 الين  ال ال ي يكون ينفؤها  ي اليس وغنال اإلسرائيةيل.

 ؤثر عةى السمممممممكان الي نيين الحةسمممممممغينيين،   ن الة نل  ر   يا أعرن  19-ون رًا  ن  ائقل كو ي  
ال مايا لا بضمميان  ، ي  اهةل19-عنة الكثيرون ين لةق بفممشن غريال  و ير السممةغال اإلسممرائيةيل لةااح كو ي 

الامممممقل الةايل  ي ا ر  اليق ةل. و  عو الة نل  سمممممرائيي، السمممممةغل الاائيل بااق وي،  لى ااي ثاي الحوري 
لوا با لا بيو ن الاانون ال ولي اإلنسممممممماني، و لك بكحالل  و ير الةااقال لةسمممممممكان الحةسمممممممغينيين ال اضمممممممةين 

الا س الفمرليل، وك لك لةسم نا  واليق  مين الحةسمغينيين  ي لسميغر لا  ي لمن والضمحل البربيل، بيا  ي  لك 
 الس ون اإلسرائيةيل.

 
 السيد الرئيس،  

ي واامي  ون را ،، و ي ليان اليسما لل، ا  ا   سمرائيي لة  ابير ين أ ي قيامن يمي  ين ا راضمي  
لةي نيين الحةسمممغينيين، وار كان اليسممم وغنين الحةسمممغينيل، وه ل ينامي الحةسمممغينيين ويبانيلل وال فمممري  الاسمممري 

 عياي الةني، ولير  لك ين ان لاكال قاوق اإلنسممممممممممان والاانون ال ولي. و  عو الة نل  سممممممممممرائيي والي  ية 
ال ولي  لى ضميان اق رال و عل قاوق الفمةن الحةسمغيني، بيا  ي  لك القق لير الاابي لة امري  ي الةي  

 ةل و ال سيا ن. ي قريل وكرايل  ي  ولل يس ا

و ؤيم  الة نمل  عون رئيس  ولمل  ةسممممممممممممممغين، يقيو  عبماس،  لى عام  يؤ ير  ولي لةسممممممممممممممول برعمايمل   
الي يوعل الرباعيل اليةنيل بالفمممممممرق ا وسمممممممغ باممممممميبل يوسمممممممةل ين فمممممممشنة أن ي يح لة لال الحاعةل اإللةيييل 

ابةل الغةن ال ي و ة  لية ين أ ي اإلسممملال  ي اليضمممي ل يا بةيةيل السمممول. و لين الة نل با يين الةال ي  
 يسممير اسمم ئناي  لو  الي يوعل الرباعيل ل قايق ه   البايل. و كرر الة نل أيضمما  شكي  أهييل  وري ال يةيل 

 الةايل وي ةس ا ين  ي النلو  بقي سةيي لاضيل  ةسغين، و قال عةى ال ةبئل ال ا ن  ي ه ا الا  .

 نمما، عن الايممال بممشعيمماي انحرا يممل لمم   ةر  لة غر  يكممانيممل  و مم عو الة نممل  يية ا غراي  لى ااي 
اسمممممم ئناي عيةيل السممممممول. وينببي لةاا ن اإلسممممممرائيةيين والحةسممممممغينيين أن يب نيوا الحراممممممل لةفممممممرو، ي   ا  ي 

، بيا ي يافمى ية الاانون ال ولي 1967يحاوضمال ي  يل ل قايق قي ال ول ين عةى أسماس ق و  يا لبي عال 
الي ق ن  ال الامةل. و فم   الة نل عةى ال ور اليركمي ليبا رن السمول الةربيل، وال غغ الراييل ولرارال ا يل 

 لى عا  يؤ ير  ولي لةسمول، واا  يا، ال ي عا  ة يؤ را الة نل الرباعيل اليةنيل بالفمرق ا وسمغ، وال لو  
 يين.ال ي  ب للا يار و لال أ رى لة  ة ل يا بةيةيل الياالقل بين الحةسغين 

و نضممممممممل الة نل  لى ا يين الةال  ي ال رقين باليرسممممممممول الامممممممما ر يؤ را عن الرئيس الحةسممممممممغيني  
، بواممممممحلا وسمممممميةل 2021يقيو  عباس والااضممممممي ب  را  ان  ابال  فممممممريةيل ورئاسمممممميل اب  ا  ين أيار/يايو 

 لى يسمممممم ابي ي سممممممل ل   ي  الركائم ال يياراغيل عةى نقو يا ي سمممممم  ويقاق  غةةال أ ياي ين الحةسممممممغينيين 
 بالة ي والسةل واام هار.
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و ي ان  ار  لك، ا  ماي وكالل ا يل الي ق ن إللاثل و فمممممممبيي الو ئين الحةسمممممممغينيين  ي الفمممممممرق  
ا  نى )ا ونروا(  ةاني ين يفمممماكي ياليل قا ن عةى النقو اليفمممملو   ي ا فمممملر ا  يرن عن يا ع مل عن 

س القا ل  لية ين ال عل اإلنسمممممممممممماني وسممممممممممممبي الةي  بالنسممممممممممممبل لو ئين   ة ير بال اليو حين و و ير يا  ي
الحةسمممممممممغينيين اليق ا ين، و سمممممممممبن  لك  ي لةق فممممممممم ي   ي أوسممممممممماغ الو ئين. و كرر الة نل  عو لا ال وي 
ا عضممممما  ل باا  عةى  عيلا الاوي لاونروا، و ة مل بيواامممممةل  عيلا لةوكالل ل فممممم ية ال ضممممماين ال ولي ية 

 حةسغينيين بغريال يس  ايل وغويةل ا  ي وييكن ال نبؤ بلا.الو ئين ال

لينالفمممممممممل واع يا  اسممممممممم را ي يل  2021ولبي انةاا  اليؤ ير ال ولي اليا رح  ي ولل اقق ين عال  
فممممباغ/ براير ا  ياعا ا  راضمممميا ية اليحو  الةال لاونروا، السممممي   23يسمممم  ايل لاونروا، سمممم ةا  الة نل  ي  

 بل ي اليساع ن  ي  ةبئل ال ضاين ال ولي ية الو ئين الحةسغينيين و عل ا ونروا.  يةين اماريني،

، سمممم وااممممي الة نل الةيي ية ال وي ا عضمممما  والي يوعال اإللةيييل بل ي قفمممم  2021و ي عال  
  عل أوسممة لةحرو ال  ي ن الياثةل لةنلو  بالاضمميل الحةسممغينيل. و ي ه ا السممياق، سمم  عل الة نل كي يبا رن
ي ا  قي عا ي يسممممممم ن   لى   ريي  لى اإلعياي الكايي لقاوق الفمممممممةن الحةسمممممممغيني لير الاابةل لة امممممممري، وا 
لرارال ا يل الي ق ن  ال الامممممةل ال ي  كحي و و   ول ين،  سمممممرائيي و ةسمممممغين،  ةيفمممممان  نبا  لى  نن  ي 

 ل  ةسغين.، و كون الا س الفرليل عاايل ل ول1967سول وأين عةى غوي  غوغ يا لبي عال 

 ةنةيي عةى  ةي اليرقةل اليشسمممممماويل ال ي نةيفمممممملا لق ل  اري يل لوايلا الةيي ال ري  اليحضممممممي  
 لى قي عا ي ييكن اإلسممممممممممممرائيةيين والحةسممممممممممممغينيين ين ال ي ة عةى أكيي و ة بقاوق اإلنسممممممممممممان الوا بل للل 

 ق  لة ين اإليكانال  ي سبيي يس ابي يفرق ويم هر. ا وبيا

 شكرا لكم. 
 


