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 السادة الزمالء 

 الضيوف الموقرون 

 السيدات والسادة..

 الحضور الكريم،

 

للتضامن مع الشعب  يحتفال باليوم العالماإل يالمشاركة ف يسرور يه لمن دواعإن

وأن أعبر عن خالص حزني وأسفي   العربية ممثالً لألمم المتحدة بجمهورية مصر يالفلسطين

في مصر خالل األيام السابقة من تفجيرات إرهابية وآخرها تفجير الكنيسة البطرسية  حدثلما 

 . العديد من اإلصابات والضحاياالذي أدى إلى 

 العربية على دعوتها الكريمة لنا للمشاركة فى هذه المناسبة الهامة.الدول جامعة وأشكر 

لفلسطينى فى سعيه للسالم عب اشدعمها للالتزامها باستمرار األمم المتحدة تؤكد وإذ 

الجوار من خالل دول نسانية لالجئين الفلسطنيين بمية اإلنالت يبتبن هاوالتزامبأمن والعيش 

وتحقق مستوى حياة كريمة سليمة حياة صحية لمساعدتهم للحصول على المعرفة والخبرات 

 .في أمثل صورهانسان التمتع بحقوق اإلمن ثم و

سرائيليين ي ودائم للنزاع بين اإلنهائ يالتوصل لحل سلموإننا على قناعة تامة بأن 

المجتمع وللوصول لهذا الحل فإن نيين القائم منذ عقود ممكن وتحقيقه أصبح ملحاً. يوالفلسط

 حتراممن خالل الحوار واإلوذلك من أجل بناء الثقة بين الشعبين  يالدعم المؤسسيقدم  يالدول

 الشعبين.من  المتبادل لثقافة وتاريخ ودين كل



وتُعد مفتاح تحقيق األمن لًب قضية الشرق األوسط  وحل القضية الفلسطينية هإن 

سرائيلى الفلسطينى القائم منذ زمن أدى إلى المزيد من التوتر فالصراع اإلوالسالم بالمنطقة. 

داث السنوات األخيرة عايشنا األح يوفوسط والمنطقة العربية. نحاء الشرق األأوالصراع  فى 

 ةشاهدنا محاولتين فاشلتين لمباحثات التسوية السلمية، ثالثفقد المأساوية للشعب الفلسطينى. 

نيين. وتظل المأساة اإلنسانية يف من القتلى معظمهم من الفلسطنتج عنها اآلالحروب مسلحة، 

يكافحون من أجل الحصول على مالذ  يمليون فلسطين 2فى غزة من خالل معاناة أكثر من 

 بعد أن شردتهم الحرب من منازلهم.آمن 

ً ين عامفبعد مرور خمس ً  ا الحلم بحل فإننا نجد أن سرائيلى، حتالل اإلعلى اإلتقريبا

لمساعدة  المشتركلتكريس العمل  يدور المجتمع الدول تأتىنهيار، ومن هنا يمهدد باإلالدولتين 

جدية. وكما قال السيد بان  مناسب إلجراء مباحثاتوخلق مناخ عادة بناء الثقة إالطرفين على 

حتفال باليوم العالمى للتضامن مع م المتحدة: "دعونا فى مناسبة اإلمين العام لألمي مون األك

والعمل  يبالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطين نعيد التأكيد على التزامنا  يالشعب الفلسطين

نيين يمن الفلسط لكلوالكرامة  ،األمنوالعدل، وعلى بناء مستقبل قائم على السالم، 

 ليين على السواء".يسرائواإل

 

 السيدات والسادة،

 

 .البناء من خالل التفاوض يإنهاء هذا الصراع ممكنة وتأتفكرة أن  أريد أن أؤكد

 

هذه شعوب  لفقدان يتؤد قد الوقتإطالة  بشدة أن أخشى يننإوعلى الرغم من ذلك، ف

 نسانيتنا ومستقبلنا المشترك.إلالترابط والتراحم والتفاهم المشترك  يمعانالكثير من المنطقة 

للتضامن مع الشعب  يباليوم العالم انحتفل فيه تيال هذه المناسبةأعيد التأكيد فى  يدعون

ين، وأن علينا جميعاً العمل معاً من ينيالتزام األمم المتحدة بدعم حقوق الفلسطي على الفلسطين

، وأتمنى أن يعم نيينيالعدالة، واألمن للفلسطوالكرامة، وم على السالم، أجل بناء مستقبل يقو

ً  ة العربيةمنطقالبأسره وعلى العالم  السالم هذا العام  .خصوصا

 

ً  نياممت  .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته احتفالية سعيدة لكم جميعا

 


