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 لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف رئيس 

 ، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

لجنتكم  وألعضاء  عن شكرنا لشخصكم الكريم  ،  ا  بوشعحكومة  باسم اإلمارات العربية المتحدة  أود في مستهل رسالتي أن أعبر  

في إحياء اليوم  كم  وكعادتنا في كل عام، نجدد دعمنا لجهود.  اللجنة  عملالموقرة على الجهود المتواصلة التي تبذلونها في إطار  

 . الشقيق  العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الشقيق في نيل كافة حقوقه المشروعة أسوة بكافة   الشعب الفلسطيني  دعم  والتاريخي تجاهعلى التزامها الدائم    دولة اإلماراتتؤكد  

 الشعوب وتماشيا  مع القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة.

وعاصمتها القدس    1967دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام    نواصل على موقفنا الراسخ في دعم قيام إننا في دولة اإلمارات  

تعيشان  اللتين    مع قرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السالم العربية، المجسدة لرؤية حل الدولتين  وافقالشرقية، وبما يت

إلى جنب بسالم   متبادلوأمن  جنبا  الدولي  واعتراف  أ .ةداخل حدودهما  الدولة على  تؤكد  الجهود  كما  كافة  استمرار دعم  همية 

 اإلقليمية والدولية المبذولة للدفع بعملية السالم قدما ، وتجاوز التحديات القائمة بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني. 

بالمواقف والمبادرات   الفلسطينيةإن سجل دولة اإلمارات حافٌل  للقضية  المساالداعمة  إنسانية وتنموية ، ومنها  همة بمساعدات 

وكالة األمم المتحدة إلغاثة مليون دوالر امريكي ل  255مليار دوالر امريكي منها    1.18بلغت  لألراضي الفلسطينية والتي  

فضال  عن تقديم    ، 2021وحتى    2010وذلك خالل الفترة من   ( UNRWAوتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )

المحافل العربية والدولية، بما في ذلك عبر المشاركة سنويا  في رعاية قرارات األمم المتحدة المتعلقة بالقضية الدعم في كافة  

  إرسالها  عبر  غزة،  قطاع  في  الفلسطينية  العائالت  آلالف  19-كوفيد  جائحة  خالل  مساعداتها  إلى  باإلضافة  هذا  الفلسطينية.  

   .الجائحة بدء  منذ لقاحا  ألف   340و الطبية والمستلزمات اإلمدادات

األمل في    استعادة على  األطراف المعنية    كل الفرص الممكنة لتشجيع  استكشافلى  إ   لمجتمع الدوليااألمم المتحدة ودعو  ن ،وختاما  

 .بتفاؤلالتي تستحق أن تنظر إلى المستقبل  نشده شعوب المنطقة، وخاصة األجيال الشابةتوالنماء الذي  واالستقرارالسالم 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، 
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