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 السيد الرئيس،  

 أصحاب السعادة،  

 السيداُت والسادة،  

أود في البداية أن أهنئ فرنسا،، ا،ماا النةنة المينية امم،رماة ال ايف الينساليني ل غوره لير الغ، نة  
 لنتصرف، عنى رئ،مته، المغتدرة لمةنس األمن هذا ال هر.

 
 السيد الرئيس،  

يلرح حتى اآلن ت اديا، صا،أاااااااااااااا، أما،  ال ااااااااااااااياف الينسااااااااااااااليني عنى  مي   2021تبين أن عا،  لغاد  
الةبه،ت. ذلك أنن، لا ن ااااهد فغو وروا صساااا،ئر ف،دحة في األرواح واندإا أزمة ونساااا،نية و ل ،  الدم،ر ص    

ص عنى يوم، في األرض الينساااالينية الم تنة، ام، في ذلك الغدش ال ااااررية، وأخر ا اااا   ص، 11نزاا امااااتمر 
ي اااهد أياااا، ارتي،ع، في األرض الينسااالينية الم تنة   19-رل،ا لزة،    ون تساااةي  ح،إت ابأااا،اة ا وفيد

 اسبف انيدا  مب  ال صو  عنى النغ،ح،ت.

فمم، يدعو ولى األمااى أن األعم،  الغت،لية في أي،ر/م،يو أودت، ميم، ييد أحد أ ااد فصااو  التصااييد  
طي    68فنساااااااااااااالينيا، في لزة، من  ينها   245، ا يا،ة م، إ يغا  عن 2014في الينف وأكثره، فتكا، مناذ ع،   

 ااااايصااااا، في ومااااارائي   نيران  12امرأة، رتنوا في ل،رات  وية ومااااارائينية عنى من،طي مدنية،  ينم، رت     37 و
الصاااااااااواريل التي أطنغو ا ااااااااا   ع اااااااااوائي من لزة. وت ااااااااادد النةنة عنى أن اإحترا  الك،م  لنغ،نون الدولي 

والغ،نون الدولي ل غو  ابنساا،ن وحم،ية المدنيين واارورة حتمية. وتهيف النةنة اةمي  أطراف النزاا   ابنساا،ني
ولى احترا  ورف وط   الن،ر و فساااااا،ح المة،  لنةهود الرامية ولى تغديا المساااااا،عدة ابنساااااا،نية و ع،دة ابعم،ر 

والم اااااااااااااا،  اإ تما، ياة   دون عوائي، وهي  هود ينبغي  اذلها، عنى ماااااااااااااابيا  اإمااااااااااااااتيةا،  لتي ي  ال روف
 اإرتص،دية اليسيرة التي يت منه، الس ،ن الينسلينيون في لزة.

أيا،ر/ما،يو، أأاااااااااااااادر م تاف النةناة، اا،ماااااااااااااامها،،  يا،نا، أعر  مياه عن انزعا، اه اليميي وزا    10وفي   
التصاااااااييد في أعم،  الينف وأعم،  اإماااااااتيزاز والت ريج، وإ مااااااايم، من  ،نف المتلرفين ابمااااااارائينيين في  

لغدش ال ااااررية الم تنة وفي حر  المسااااةد األرصااااى. وأدان ميه أيااااا، عمني،ت وص   األماااار الينساااالينية من ا
من،زله، المغرر و راؤه، في حيي ال اايل  راح وماانوان في الغدش ال ااررية الم تنة. وحثو النةنة جذلك مةنس  

  المتورية في ماااابي  اماااات ن،ف األمن والمةموعة الرب، ية المينية ا،ل اااار  األومااااو عنى تن اااايو عمنية الساااا 
مي،وواا،ت ه،دفة من أ   ت غيي ماا   ع،د  عنى أماا،ش الغ،نون الدولي وررارات األما المت دة ذات الصاانة  

 التي ظنو منذ أمد طوي  في أميا توافي اآلرا  الدولي ا أن تسوية ع،دلة.

ه،مااااااتينغز، أمااااااير  وجم، ماااااامين، اليو  من ن،ئبة المنسااااااي الي،ص/منسااااااغة ال اااااا ون ابنساااااا،نية، لين   
التصاااااااااييد اليني  عن عوارف ونسااااااااا،نية وصيمة عنى السااااااااا ،ن المدنيين، وإ مااااااااايم، في لزة التي إ تزا  منذ 

ع،م، ت و حصا،ر تيرواه عنيه، ومارائي ، السانلة الغ،ئمة ا،إحت  . وتكرر النةنة دعوته، المو هة منذ  14
بااا،ئ  وفغ، لنغ،نون الدولي. وتهيف النةنة أيااا،  أمد اييد ولى رف  ال صاا،ر واحترا  حرية تنغ  األ ااي،ص وال

اا،لةها،ت الما،ن اة ولى دعا احتيا، ا،ت وعا،دة ابعما،ر في رلا،ا لزة عنى الن و المبين في التغييا السااااااااااااااري  
لألوااااااارار واإحتي، ،ت الذ  أ رته مةموعة البنك الدولي واألما المت دة واإت ،د األوروبي، ا،لتي،ون الوخيي 
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منيون دوإر من دوإرات الوإي،ت   485ينية التي ردرت احتي، ،ت ابني،ش ام، يصاا  ولى م  الساانلة الينساال
 المت دة ص   األ هر األربية والي رين األولى.

وفي هذا السااااااااااي، ، اماااااااااام وا لي اأن أكرر دعا النةنة الك،م  لألونروا وأن أؤجد دعوتن، ولى توفير  
 اأن لته، المنغذة لن ي،ة دعم، ل   ين الينسلينيين.التموي  الك،في والموخو  لنوج،لة حتى تالن  

ون يد رد المةتم  الدولي السري  وال ،ز  الذ  يدعو ولى احترا  الغ،نون الدولي والمس، لة. حيث أنه  
أي،ر/م،يو، أدليو ص له،  بي،ن ا،مااااااااااا النةنة، ررر مةنس    20عنى وخر من،ر ااااااااااة عغدته، الةم ية الي،مة في 

أن ين ائ عنى و ه  ”أي،ر/م،يو في دورته اإماتثن،ئية الل،رئة،  27ص   رراره المتيذ في   حغو  ابنسا،ن، من
لنت غيي في األرض الينسالينية الم تنة، ام، فيه، الغدش ال اررية،    “السارعة لةنة ت غيي دولية مساتغنة مساتمرة

ته،ك،ت والتة،وزات المزعومة  وفي ومارائي  في  مي  اإنته،ك،ت المزعومة لنغ،نون الدولي ابنسا،ني و مي  اإن 
ووريو منذ ذلك الت،ريل. وترحف النةنة   2021نيسااا،ن/أ ري     13لنغ،نون الدولي ل غو  ابنسااا،ن التي مااابغو 

تموز/يوليه    22 تييين ن،في  ي   ) نو  أفريقي،( ومينون جوخ،ر  )الهند( وجريس مااااااااايدوتي )أماااااااااترالي،( في 
. وتهيف النةنة مرة أصرى اإماااارائي ، الساااانلة الغ،ئمة ا،إحت  ، أعااااا،  في لةنة الت غيي الث خية األعااااا، 

ولى التغيد ا،لغ،نون الدولي، ام، في ذلك الغ،نون الدولي ابنس،ني والغ،نون الدولي ل غو  ابنس،ن، وت ثه، عنى 
 التي،ون الك،م  م  لةنة الت غيي، م ددة عنى أن المس، لة أمر أم،مي لت غيي اليدالة والس  . 

وإ  ك أن التصييد الم هود في أي،ر/م،يو ج،ن مرتبل، ارتب،ط، مب، را ا،إنته،ك،ت المستمرة ل غو    
أدى   ابنس،ن التي يي،ني منه، ال يف الينسليني نتيةة ل حت   ابمرائيني المستمر منذ عغود ألراويه، مم،

ات األمن ابمااارائينية. وب،بوااا،فة  ولى اماااتيزازات وأعم،  ت ريج في الغدش ال اااررية أعغبه، رد عني  من رو 
ولى ذلك، تتواأااا     هوادة ح،إت اإحتة،ز التيسااايي لنمدنيين الينسااالينيين، والغيود الميروواااة عنى حرية 
التنغ ، وأعم،  الينف التي يرتكبه، المسااااااتوطنون، وعمني،ت هد  ومصاااااا،درة الممتنك،ت الينساااااالينية في  مي  

ية الم تنتين، مم، ي خر عنى األه،لي وي د  ولى ت ااااااريد أماااااار اأكمنه،.  أن ،  الاااااااية الغربية والغدش ال اااااارر
وتدعو النةنة ولى ورف اإنته،ك،ت ابماااااااارائينية المسااااااااتمرة في األرض الينساااااااالينية الم تنة، ام، في ذلك في  

 المسةد األرصى، عنم، أنه، ج،نو من  ين األمب،  الةذرية لوروا التصييد األصير.

ائي ، السااااانلة الغ،ئمة ا،إحت  ، عنى الوف،  امسااااا ولي،ته، امو ف الغ،نون وت ث النةنة أياااااا، ومااااار  
الدولي ابنساااااااا،ني  توفير النغ،ح،ت ا اااااااا   فور  وبم، ميه الكي،ية من أ   حم،ية  مي  الساااااااا ،ن في األرض 

الارر  الينسلينية الم تنة، ام، فيه، الغدش ال ررية، من أ   تةنف زي،دة انت ،ر الييروش و ل ،  المزيد من  
 اص ة ورف،ه الس ،ن الينسلينيين الي،ويين ل حت  .

وإ يزا  ونك،ر حغو  ال اااااايف الينسااااااليني لير الغ، نة لنتصاااااارف مسااااااتمرا وإ يزا  أيااااااا، اإحت     
الغ،نوني لألرض الينساااااااااالينية مسااااااااااتمرا، ويتةسااااااااااد ذلك في م ،هر منه،  ن،  وتومااااااااااي  المسااااااااااتوطن،ت   لير
 التي لا ت تر  حتى اآلن. (2016) 2334 ،  ررار مةنس األمن الغ،نونية عنى الرلا من أح لير

وفي الورو الذ  ولد ميه المةتم  الدولي زصم، في اتة،ه تن ايو عمنية السا  ،  دعا من المةموعة  
لغت،لية مرة أصرى ولى تورف ت،  في وع،دة وحي،  الرب، ية ا،بوا،فة ولى  ارج،  مهتمين رصرين، أدت األعم،  ا

اليمنية السااي،مااية، مم، ي اا   تهديدا حقيقي، لنةهود المبذولة بنغ،ذ ح  الدولتين الغ،ئمتين واامن حدود م، رب   
 .1967ع،  

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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وتواأااا  النةنة، من ص   تواأااانه، م  الدو  األعاااا، ، ت اااةي   مي  م يد  ح  الدولتين عنى  
نى امات ن،ف المي،ووا،ت من أ   التوأا  ولى تساوية مانمية، وفغ، لنغ،نون الدولي وررارات  مسا،عدة اللرفين ع

 األما المت دة ذات الصنة.

وتأمااف النةنة أيااا، لتأ ي  اإنتي،ا،ت البرلم،نية والرئ،مااية في دولة فنساالين، وت ااة  عنى تن يا   
نهيف اإماااااااااارائي ، الساااااااااانلة الغ،ئمة  جم، اإنتي،ا،ت في أرر  ورو مم ن، ام، في ذلك في الغدش ال ااااااااااررية.

 ا،إحت  ، ولى الوف،  ا،لتزام،ته، وتيهداته، في هذا الصدد. 

وتكرر النةنة أيااااااا، دعوته،  مي  اليصاااااا،ئ  الينساااااالينية ولى التيةي  اةهود المصاااااا،ل ة من أ     
 ت غيي الوحدة لم، ميه صير ال يف الينسليني.

 
 السيد الرئيس،  

الك،م  ل غو  ال ااااااايف الينساااااااليني لير الغ، نة لنتصااااااارف، وفكرة وية،د تساااااااوية ع،دلة ون ابعم،   
مسااااتندة ولى ررارات األما المت دة ذات الصاااانة تااااامن و ود دولتين، وماااارائي  وفنساااالين، ت ي اااا،ن  نب، ولى 

، م  الغدش ال ااااااررية ع،أاااااامة لدولة فنساااااالين،  1967 نف في ماااااا   وأمن عنى طو  صلوب م، رب  ع،  
(، أمور ماتتلنف  3-)د 194  ولى تساوية ع،دلة لمساألة ال   ين الينسالينيين ام، يتم، اى م  الغرار  والتوأا 

تي،ون الةمي  حتى تتةساد عنى أرض الوار . والنةنة منتزمة ا،لنهوض امسا ولي،ته، من أ    نوه هذا الهدف  
 المبدئي، تم ي، م  الوإية التي أمندته، وليه، الةم ية الي،مة.

 
 الرئيس،السيد    

ون المةتم  الدولي مدعو ولى اليم  م  األطراف التي ترو  التي ي  من حدة التصااااااااااااييد وال ي،    
عنى ورف وط   الن،ر في امتث،  ت،  لنغ،نون الدولي، ام، في ذلك احترا  حغو  ابنسااااااااااا،ن الوا بة لن ااااااااااايف  

 الينسليني.

النةنة الرب، ية المينية ا،ل اااااااااااار  وفي األماااااااااااا، ي  المغبنة، ماااااااااااايدعى المةتم  الدولي، ام، في ذلك   
األومااو في  اا نه، الموماا ، ولى تهي ة ال روف م  أأاا ،  المصاان ة ذو  الصاانة، ام، في ذلك المن م،ت  
ابرنيمية، اغية ح ااد تأييد ع،لمي أوماا  لتسااوية راااية فنساالين وت غيي ح  الدولتين. وماات   النةنة  ااري ،  

ل ايف الينساليني لير الغ، نة لنتصارف، ام، فيه، حغه في تغرير  موخور، في السايي ولى ابعم،  الت،  ل غو  ا
 المصير واإمتغ  .

 أ  رجا عنى حسن وأغ،ئكا. 

 ******** 

 
 


