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

 السيدات والسادة الحضور
 ُيجدد وفد بالديبمناسبة ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،      

نيابة عن الشعب العراقي مشاعر التضامن مع هذا الشعب الشقيق، ونؤكد حرصنا 
 لهذا االحتفال السنوي   التأريخية  باألهميةالثابت على المساهمة في تعريف العالم  

الخاص   1947لعام    181المتزامن مع ذكرى إصدار األمم المتحدة للقرار رقم  
بتقسيم فلسطين، والذي ُيمثل اعترافًا ثابتًا بمسؤوليتها الخاصة عما لحق بالشعب  

الـ  اضطهادالفلسطيني من   عامًا، كما ُيمثل اعترافًا   72وضرر طوال ما يقارب 
انونيًا بعدالة قضيته والتزام المجتمع الدولي بوجوب نيل الشعب الفلسطيني حقوقه  ق

لمسيرة كفاحه   وتتويجًا  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  لقرارات  تنفيذًا  المشروعة 
  العادل من أجل تقرير مصيره بنفسه، ولزوم إنهاء االحتالل االسرائيلي ألرضه 

 ووطنه.
،  في هذا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني  حكومة بالديوإذ ُتجدد     

بإقامة   إال  يأتي  الفلسطينية ال  للقضية  العادل والشامل  الحل  الثابت بأن  موقفها 
  1967الرابع من حزيران    خطوطالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة الحقوق على  

الشريف القدس  على  وعاصمتها  وتحث  الدولية،  الشرعية  أساس  وعلى  العمل  ، 
لتنفيذ ما نصت عليه االتفاقيات الدولية وميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي  

وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وترفض   لحقوق االنسان والقانون الدولي االنساني
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التي لم  العالم  فأنها تدعو دول  القدس،  الدولي بشأن  للقانون  اي خطوة مخالفة 
الفلسطينية   العاتعترف بعد بالدولة  ، والى دعم ل بدولة فلسطينجالى االعتراف 

تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق في بلوغ حقوقه المشروعة، لما في 
 السالم في منطقة الشرق األوسط. و ذلك من أثر بالغ بتعزيز األمن واالستقرار 

الشديدة لكل االعتداءات االسرائيلية على    اإلدانةعن  وفد بالدي  ُيعرب  وفيما      
الفلسطينية،   دعمها  ناالراضي  وتضامن  للحكومة ؤكد  الشعب    ا نالفلسطينية،  مع 

الديمقراطي    دعو أيضا االشقاء الفلسطينيين كافة إلى مواصلة الحوار نالفلسطيني، و 
الوطنية   الوحدة  وتعميق  البناءة،  المصالحة  تحقيق  أجل  من  التوافقي  والمسعى 

 لفلسطينية، باعتبارها عماد الدفاع عن حقوقهم المشروعة.ا
 

 شكرا السيد الرئيس 


