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السيد الرئيس،
اسمموا اي في فيا ايا أي أي دمي ي سممدتكد يوألعضممتايا و بيلت ئة أيع اياخ بتل ياكا أي عوت ي
جة ةتيخال يهذهيا يو أ،يواثم أيلمي اد يوم وةدني يا

دق،يوخؤكيي يع اياسمممممم فياكيو يختي

فتوأيمف ياخجتحي عوت ةت،يكوتيخ كياأيخشمممممم ييمفت فياألمدنيا فت يع ايدمي يهيا وفيوضي
متمةتيح يا يالدييا يامدأيإ ايا مضمممممتايع اياا هتويا يو فيا ا كأي فيا ثدمأي،A/74/151ي
ا و ضوني ضليا ووت ستتيوا وستهوتتيا فيقتمتيلئتيا يو ياألعضتاي فيهذايا وجت .ي ي
ي
كوتيدؤ ييلالكييا ادتختتيا صتك أيعنيكليمنيا وو أيا فيلدأيا سف ك أيموث أيعنيمةظوأيا فتوأي
ااسالمفيوا جوئ

أيااسالمدأياا ياخدأيموث أيعنيحيكأيعي ياالخادتز.ي

سيدي الرئيس،
متيزا ياا هتوي ش ّليخطيا ًيجسدوت ًي فيكثدييمني خاتايا فت يمعيدئي يهيا واتشي ي س يواألمني
ا يو ددن،ي ذ كي إأيكو أيا

تيدي نياا هتويلجودعي ش ت هيومظتهيه،يومئوتيكتختيكوا فهي ئ ي

عوليإجيامفيالي ـُاَـي ،يوالي ةاغفي لطهيلأييك ني ويجةسدأي ويحضت أي ويجوتعأيعيقدأ.يوم ت اأي
اا هتويدس يعفيدفا أيجودعيا جئ كيا يو دأي و اجئأيهذهياآل أيااجيامدأيلتدبتذيديالديي امدأي
ضوتأ ياح يا يحم ق يااخستأ يوسدتكأ يا متخ أ يومةع ياا الت يمن يا فمتو ،يومفت جأ يا ظيوفي
ا وؤك أيإ اياخ شت هيوذ كيلت مضتايع ايا فمي،يوا فوليع ايدامدقيا ةودأيا وس يامأيوا ا يا يشديي
وا فت شيا س وفيوخاذيا طيفيوا فةفيوكياهدأياألجتخبيواح يا ياألك تأيو م زهتيومميستدئت .ي

سيدي الرئيس،
شئييا فت ي فياآلوخأياألخديأي س س أيمنياألعوت ياا هتلدأيوا بي ادأ،يوقييكتأي وةطمأيا ب دجي
ا فيلفيهذايا فت يخ صدبيمنيد كياألعوت يا فيهيكتيحي أيا والحأيوعي ضتياخ سدتلدأي مياكاتي
ا طتقأيإ ايا بطي،يكوتي أيا صممياعتتيا فيدشممئيهتيا وةطمأيا فيلدأيس م ااي في سممطدنيا وا أي
ويسمممممم

تي ويا دوني وي دادتي فييلوثتلأي ممممممياعتتيديهبيا ويخددنيا فا يودفيياخ ئتكتًيسممممممت ياًي

فئ كيوا و اثدقيا يو دأيو ام قيااخسمممتأ،يكوتي خةتي نيخةسمممايمتيعتختيلهيمةطم ةتي فيا سمممة اتي
األخديأيا وتضممممممدأيمنيعو دتتيدبي ادأيقتمتيلئتيجوتعتتيإ هتلدأيع اي سممممممئتيدةظد يكاعشي
اا هتلفيا ذييادبذيمنيااسممممممال يسمممممم ت اًي فو دتدهياا هتلدأ،يموتي يع يا وج وعيا يو في ثدفي
ا جئ كي وات لأيهذايا بطييا امدمفيلجودعي ش ت هيو

هيوا فوليع ايدجفدفيمةتلفهيوا مضتاي

ع ايمصتك يدو هيوا فوليع ايدففدلياالدفتقدتتيا يو دأيوااق دودأيا وفةدأيلو ت اأياا هتو .ي

سيدي الرئيس،
ي
اأيكو أيا

تيو فيإطت يمستهو ئتيا فتع أي فيإطت ياألم يا و ايأيمعيكت أيا يو ياألعضتاي في

م ت اأياا هتو،ي ففيإطت يا جوفدأيا فتمأ،يي مييقتمتيلالكييخال يا يو أي73ي جوفدأيا فتمأي
ليعت أيا ميا ي ق يA/RES/73/285يا وفة أيم ت اأياا هتويوغديهيمني عوت يا فةفيا متئ ي
ع اي سمممممممت يا ي ني ويا وف مي،يا ذيي ي نيا ايبياا هتلفيا ذييشممممممئيدهيخد ز ةيايل ت خي15ي
مت

ي،2019يوا وسمممممممتهوأيلففت دأي فياآل دأيا يو دأيا وات يأيا وسمممممم م أي امدقي فيا جيائ ي

ا ويد اأي فيس

تيمةذيمت

يي2011ي(،)IIIMيو فيإطت يعض أيلالكيي فيمج سياألمني ميي

كعوممتيا ميا اتيا صممممممممتك أيعنيمج سياألمن يوا و وث ممأي ف يا ميا ي 2462يا وفةفيلوةعيوقوعي
دو لياا هتو،يوا ميا ي2482يا وفةفيلت فالقأيلدنيا جي وأيا وةظوأيوم ت اأياا هتو،يهذاي
ضممممممالًيعنيكع يا جئ كيا في م يلئتيمج سياألمنيمنيخال ي ي قيا امدقيا تلعي ألم يا و ايأي
واتساأيكاعشي( )UNITADي

ي
و فيااطت يا طةفيدم يلالكييلت في ييمنيا جئ كيس اايكاخليكو أيا
خال يإقتمأ يعيك يمن يو ش يا فول يا و بصصأ ي ف يكو أ يا

تي ويخت جئت،يمني

ت يوا وفةدأ ي ف ياس ئياف يدو لي

اا هتويوكو يا وج وعي فيدأهدليا ومتد دنياألجتخبيوخشييا عدأيلدنيا شاتويوكو ياألسيأي في
خاذ يا فةف يوا طيف ،يوا وشت كأ ي ف يا وؤدويات يا يو دأ يوااق دودأ يوو ش يا فول ي ف يكل يمني
ا وو أيا وغيلدأيوجوئ

أي وتخدتياالداتك أيوا وو أيا فيلدأيا سف ك أ،يهذايعالوأيع ايحيصي

لالكيياال اا يلجودعياالدفتقدتتيوا ايود ك التيا يو دأيذاتيا ص أيلو ت اأياا هتو .ي
في الختام،
ي
ي وكي أي جيّكيم اقفيكو أيا

تيا ثتل أي في ضيكت أي

طيف،يمئوتيكتختي
ياا هتويوا ّ

ساتلهيوكوا فه،يوا شي ييع ايا يع يا تملي جودعيا جئ كيا يو دأي فيم ت اأيووقفيا ئي ياتي
اا هتلدأيا فيد اجهيا فت ،يودفا ايجئ كيلالكييكو دتيوإق دودتًيوطةدتًي فيكع يم ت اأياا هتو .ي

وشكرا ً سيدي الرئيس،

