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السيد الرئيس،،
في البداية يطيب لوفد بالدي أن يعرب عن خالص الشكر والتقدير إلى
المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغغغغايال الال اين الفنيغغغغطي يين
في الشغغرا األد ى اليغغيد بيير كرينبول  ،وكافة موظفي الوكالة ،لما يبذلو ه
من هود حثيثة لنقيام بميغغغغغغهولياتهم المكنفين بها وت فيذ مهامهم ،كما هكد
دعم ا وميغغغغغا دت ا لنيغغغغغيد كري بو خال هذه الفترة الهامة التي يتولى فيها
قيادة أعما وكالة األو روا  ،و ثمن ما تفضال به من إحاطة قيمة تشخص
الوضغغغغغل بشغغغغغكال دقيت إنا ما تعا ي م ه وكالة األو روا من ظرو

مالية

اسغغغغغغتث ايية تعيت أعمالها في خدمة الال اين الفنيغغغغغغطي يين في األ اضغغغغغغي
المحتنة والدو المضغغغيفة في متاال التعنيم وال غغغحة واإلغاثة والخدمال
اا تماعية المختنفة كما هكد عنى ضغغغغرو ة التاام المتتمل الدولي بتحمال
الميغغغغغغهولية الدولية في دعم أعما وكالة األو روا وندعو في هذا السييييييي
ضييييييلولث ال

عن سيييييي

بتكل ا تت لا تمتن الم اان م الأل مم لممح المت دث في

المسيييي همم ت ا م التتالم المتةيييي عدث لوت لم ا ونلوا لتمت نه من تقد ح خدم ته
اللئ سيي م التي بوتال له مو و وت ته ووفق الال إنشيي اه تذلك التخل ف من
ا ع ا التي بكقال ت ه الدو المستض لم لألما ل الوت لم.

السيد الرئيس،،
لةل دولم التو ل عاى دعح بعم وت لم ا ونلوا وادمل ت لع ل
وةال تكل من  169ما ون دوتل سواا ت نل مس هم ل اوع م لام اان م
الأل مم بو اتست م لندااال ع ام بااقته الوت لم ت ن بخله تقد ح مس همم
فول م م اغ  15ما ون دوتل است

م لامن شدث التي بااقته الوت لم لتمت ن

 500بلف ا لو فاسا ني من اتلت

مدالسهح وت نو تألا اه تم

خةةل الدي م اغ  50ما ون دوتل لدعح الال ئ ن اللاسا ن ن في سول
في مؤتملال دعح الوضع اإلنس ني في سول في السنوال ا ل ع ا خ لث
والتي استض فل دولم التو ل كالكم منه وتذلك المس همم م اغ  34ما ون
دوتل في ع ح  2009لة لح الال ئ ن اللاسا ن ن في غاث ألد بن ا مل
اسلائ

الساام الق ئمم ت تال

تدم ل  36مدلسم ت ألم لاوت لم.

تم بود بن ب دد التااح الدي و م تألهدل ه خال المؤتمل الدولي
إلع دث إعم ل غاث والذي عقد في الق هلث في شهل بتتو ل  2014من تقد ح
م اغ  200ما ون دوتل تمس همم من دولم التو ل لا هود الدول م اللام م
إلع دث اإلعم ل لاا اتعتداا الألستلي اإلسلائ اي عاى اا ع غاث في
ة ف ع ح .2014

وفي الخت ح وإذ تؤتد دولم التو ل و ةلته عضوا في الا نم
اتستش ل م لمونلوا لةه عاى مواةام دعح بعم

وت لم ا ونلوا من

خال التاامه الت م في المس همم السنو م الاوع م التي تقدمه الدي م اغ
 2ما ون دوتل فإنن نؤتد عاى ق الال ئ ن اللاسا ن ن في الألودث إلى
الدهح وفق لالقلث  11من الال ال مأل م الأل مم  194وتمت نهح من الأل ش
سالح تم ن دد الدعوث لام تمع الدولي و بهم م تض فل ال هود لاض ا
عاى إسلائ

الساام الق ئمم ت تال

و ماه عاى تنل ذ ت فم الالال

الشلع م الدول م ذال الةام م ف ه الالي م اس ا من  242و338
لتمت ن الشألو اللاسا ني الشق ق من الأل ش سالح في دولم مستقام ع ل تنل ذ
الم دلال والقلالال الدول م التي تهدف إلى الوةو إلى سالح دائح وع د
في الشل ا وسا.

وشكرا السيد الرئيس،،

