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السيد الرئيس،
يووووف وبوووف ووو ف فايووو أن يتقوووفخ صوووشكر اكلوووير واكتقوووفير إكوووئ ر وووي
وأعضوووشل اكة اووو اكصشعووو اكتحايووو وووشكتاقيا بوووي اكتتشريوووش ا يووورا يةي اكتوووي
تتووو اقووووب اكلوووحن اكغةيووونياي وايووورر تووون اكيووويشن اكحووورن بوووي ا راضوووي
اكتاتةووو عةوووئ توووش ووو كور تووون قوووف واضووو بوووي اكتقريووور اكتقوووفاخ تووون اكة اووو بوووي
اكوثيقوووو  )A/72/539راوووووخ اكقيوووووف واكحراقيووووو اكتوووووي تضووووحقش إيووووورا ي كتقيوووووف
عتوووو اكة اوووو وعووووفخ تحشواقووووش تحقووووش تحووووشون يشتوووو إال ان اكة اوووو ايووووتنشع
وراووووخ اكعووووحو ش توووون اعووووفاف توووو ا اكتقريوووور واكتووووي ألووووشر بيوووو و لووووي
واضووووو وعوووووري إكوووووئ ايوووووتترار اكتتشريوووووش ا يووووورا يةي اكتحيوووووغي اكتوووووي
تتحووووشر توووون اكقووووشاون ا ايووووشاي اكووووفوكي وت ووووشف ا عوووو ن اكحووووشكتي كاقوووووب
ا ايوووشن ضوووف اكيووويشن اكغةيووونيايين وايووورتخ فاصووو ا راضوووي اكتاتةووو تتوووش
أفاى إكووووئ تووووفتور اشكوووو اقوووووب ا ايووووشن تووووفتورا م لووووفيفا م اف توووون تحشاووووشتقخ
واضوووووواوا يحيلووووووون بووووووي ووووووروة إايووووووشاي واقتعووووووشفي وا تتشعيوووووو شكغوووووو
اكعحو .
وعةوووي يوووي اكتثوووش توووش توووخ يووورر بوووي تقريووور اكة اووو تووون تغوووشقخ ا تووو
اكيقر ووووشل اكتووووي ايووووتتر اثاووووشل حثوووو اكة اوووو وتةثيرتووووش عةووووئ اك ايوووو اكتاتيوووو
اكعووواي واك ايووو اكتاتيووو كةعووورة اكعووواي اكتتقشكيووو شكغحووو واكووو تحوووف تووون
ااووفى اتوووخ اكتيوووش اكر ييوووي اك وووشر اكتوووي اف اكوووئ ا وووشر اكتيتلوووغيش عةوووئ
صغوووو صووووفتشتقش تتووووش افى اكووووئ اكاعوووووو عةووووئ اكرعشيوووو االيشيووووي لوووووي
تافوف.
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السيد الرئيس،
تلوووووير اكة اووووو بوووووي تقريرتوووووش إكوووووئ ايوووووتترار إيووووورا ي بوووووي ييشيوووووتقش
االيوووووتينشاي اكتتاق ووووو واكتويووووون بوووووي اش قوووووش عةوووووئ ا راضوووووي اكغةيووووونياي
اكتاتة وتش يتثة كك تن ااتقشك عشرخ و ييخ تتحتف كةقشاون اكفوكي.
ويتووش يّ ايوووف اكتقريووور تواعوووة إيووورا ي بووي تووو ا اكعوووفف تاوووفايقش كةت تتووون
اكووووفوكي وقوووورارا اكلوووورعي اكفوكيوووو واكقووووشاون اكووووفوكي وا ايووووشاي توووون صوووو
ايوووووتترارتش بوووووي ييشيوووووشتقش االيوووووتينشاي ايووووور اكتلوووووروع عةوووووئ ا راضوووووي
اكغةيووووونياي اكتاتةووووو وتوووووش عوووووشا تووووون يوووووشف تنووووورف بوووووي ايووووو اوووووشل
اكتيوووووووتوناش واقووووووون  ٪40كحوووووووشخ  2016تقشراووووووو حوووووووشخ  2015وتلوووووووي
تعوووربش اكايوتووو ا يووورا يةي تووو ر أي ووور فكيووو عةوووئ تحاتقوووش وعوووفخ ت شالتقوووش
وإعووووورارتش عةوووووئ عوووووفخ االكتووووو اخ قووووورارا اكلووووورعي اكفوكيووووو ا اكعوووووة
وتةييوووفا م عةوووئ عوووفخ تعوووفاقيتقش بوووي اكتوعووو إكوووئ اووو ييشيوووي اقوووش ي وفا وووخ
يلوووت و ووووف فوكووو بةيووونياي تيوووتقة عةوووئ أيوووش اوووفوف توووش ق ووو اكرا ووون تووون
يوايو  1967عشعتتقش اكقف اكلرقي .

السيد الرئيس،
إااوووووش إ ا ووووووف تقوووووفيراش كتوعوووووويش تقريووووور اكة اوووووو اكصشعووووو اكتحايوووووو
وووووشكتاقيا بوووووي اكتتشريوووووش ا يووووورا يةي واووووووف اكتةييوووووف عةوووووئ توقوووووة فوكووووو
اكيوي ت شر اكاقشن اكتشكي :
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أوال :ت فيووووف فعتاووووش اكيشتوووو وتوقغاووووش اكثش وووو

كاضووووش اكلووووحن اكغةيوووونياي

كايووو يشتووو اقوقووو اكييشيوووي اكتلوووروع سقشتووو فوكتووو اكتيوووتقة عةوووئ أرضووو
وبقوووش م كاوووفوف عوووشخ  1967وعشعوووتتقش اكقوووف اكلووورقي وتافيوووف يوووقة تاوووي
اقشل االات

ا يرا يةي كألراضي اكغةينياي اكتاتة .

ثانيا :انشكوووون ووووسن ب يوووورام اكتيوووو واين واكتحتقةووووين اكغةيوووونيايين وإريووووش
ك اووو فوكيووو كةتاقيوووا وتقعوووي اكاقوووش ا اوووو ا وضوووش بوووي يووو ون االاوووت
ا يوووورا يةي واكتاقووووا عةووووئ تووووفى اكتوووو اخ إيوووورا ي ةايووووشخ وقواعووووف اكقووووشاون
اكفوكي ق ا اكلةن.
ثالثا :ايووووتاير ايووووتترار اكاعووووشر ايوووور اكقووووشاواي واك إايووووشاي عةووووئ قنووووش
اوووو اكوووو يلووووي ااتقشيووووش م يصوووور توووون ق وووو إيوووورا ي كقوووورار ت ةوووو ا توووون
 1860واتغشقي اية اكرا ح كحشخ .1949
رابعا :تنشك ووووو إيووووورا ي

يووووورع اكتوقوووووة عووووون أالووووونتقش االيوووووتينشاي ايووووور

اكتلوووروع وضووورور االكتووو اخ قووورار ت ةووو ا تووون ا صيووور قووو ا اكلوووةن رقوووخ
 2334اكعووووشفر بووووي فييووووت ر  2016توووون أتتيوووو وبووووشل إيوووورا ي شكت اتشتقووووش
اكقشاوايوووو ايووووش اكغتوووووى اكعووووشفر توووون تايتوووو اكحووووف اكفوكيوووو عووووشخ 2004
لةن عفخ تلروعي اك فار اكغشع .
خامسااااا :ا ووووفاف تنشك تاووووش تاغيوووو إيوووورا ي كقوووورار ت ةوووو

ا توووون  497اكووووفاعي

الايوواش قش توون تضوو اك وووالن اكيووور واكحوووف إكووئ صوون اكرا وون توون يوايووو
 1967واالاياشن تن قي ا راضي اكة اشاي اكتاتة .
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سادساااا :ا وووفاف فعتاوووش كنةووون بةيووونين كةاعوووو عةوووئ اكحضووووي اكيشتةووو بوووي
ا توووخ اكتتاوووف و شعت وووشرر صنوووو كألتوووشخ تووون أ ووو تاقيوووا اووو عوووشف وفا وووخ
ولشت كةا ا ا يرا يةي اكغةينياي ايث يتث كك نتوااش.
السيد الرئيس،
صتشتوووووش م اووووووف اكتةييوووووف عةوووووئ ضووووورور اضووووون اكت تتووووون اكوووووفوكي
تيوووو وكيشت ت ووووشر إكوووو اخ إيوووورا ي تاغيوووو توعوووويش اكة اوووو اكصشعوووو واكتحووووشون
تحقووووووش ووقووووووة ااتقشيشتقووووووش اكعووووووشرص كةقووووووشاون اكووووووفوكي ا ايووووووشاي فاصوووووو
ا راضوووي اكتاتةووو واالكتووو اخ شكاووو اكيوووةتي تن يوووا قووورارا ا توووخ اكتتاوووف
وعةوووووووئ رأيوووووووقش قووووووورارا ت ةووووووو ا تووووووون 1515 ،1397 ،338 ،242
وتاغيوووو اكت ووووشفرا اكتووووي تقووووفة إكووووئ اكوعووووو إكووووئ يوووو خ فا ووووخ وعووووشف بووووي
اكلرب ا وين تش بيقش اكت شفر اكحر ي كحشخ .2002
وشــــكرا الســيد الرئيــس ،،،
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