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 السيد الرئيس،

 أصحاب المعالي والسعادة،

 السيدات والسادة،

 لرئااةةأ المةة جمر أود بدايةةأ أأ أجه ةةس  ااةةة  ادعةةأ الةةدوب العرايةةأ  عميةةي ال ةة ر وال  ةةد ر 
 ههدها لع د هذا الم جمر فةي لةا الوةرول العالميةأ ال ةلنأ ال اج ةأ عة   ائحةأ فيةرو  على 
جحيات دعالي السيد أحمد أبه الغيط األدي  العام ل ادعأ واامحها لي أأ أن ا لكة  ،19 -كهفيد 

 قةرااات إلةى الهصةهب فةي وال هفيةي أأ ج كلا  ال  ةا الدوب العرايأ وجم ياجس ألعماب هذا الم جمر 
قاااة  ال ةي دح ة هة ج ةاو  يم   لها أأ جساعد األش اء السهايي  على  وال زادات  المساعدات،

والةةدداا والمعانةةاة اننسةةانيأ وجزا ةةد دعةةدوت الل ةةهء وال  ةةر مةةاب ع ةةد  ادةةا دةة  الحةةروب علةةى إك
 وح الب وضياع الم داات الهط يأ.وال دخالت الخاا يأ وا

 

 السيدات والسادة،

 ا  فال راع العس ري و  زاب قائم، جطهاهامر األ دأ السهايأ حاليا  مرحلأ حر أ د  دراحا ج

ءات الخاا يةةأ علةةى األااضةةي السةةهايأ دةةا واوع ةةدا فةةي لةةا ج اهمةةات ه ةةأ لهاةةا إطةةال  ال ةةاا،

 ال  دس مرة د  قبا ال هى انقليميأ المحيطأ بها، وال  ويمات اناهابيةأ عةادت ل  وةية صة هفها 

 ج اقمة اغة ال ههد المبذولأ ل حري هةا، واأل دةأ اننسةانيأ والعمليأ السياايأ د هق أ د   د د، 

اوق  ةةاديأ وانهيةةاا العملةةأ  األوضةةاع وجةةرديجزا ةةد دعةةدوت الال وةةي  وال ةةا حي  حةةدجها فةةي لةةا 

طالة  ال  ةر والعةه   حالةأ غيةر دسةبهقأ دة .. وقد جضافرت هةذ  العهادةا  ميعةا  ل ز ةر   المحليأ

في ال سةد  19 –هذا  خالل الرعب د  ج  ي الهااء العالمي  هفيد   ميع المهاط ي  السهايي ،

% د  السهايي  يلي ةهأ جحة  خةط 80و ان  ال  د رات األدميأ ج ير إلى أأ  السهاي الم هك،
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واةالطنع ف ةد ج اقمة  هةذ  دال ةي  اةهاي يعةانهأ دة  انعةدام األدة  ال ةذائي،  9ال  ر وأكثةر دة  

 المعاناة في لا ال ائحأ ال حيأ والورول اوق  اديأ ال لنأ ال ي جمر بها اهايا.
 

 السيد الرئيس،
 نحةةه إ مةةاعإلةةى ال طلةةع   ادعةةأ الةةدوب العرايةةأجةةدفع الحر ةةأ،  األوضةةاعالوةةرول و كةةا هةةذا 

( واياأ   يةا 2015) 2254وف ا ل راا د لس األد   اناادة الدوليأ على إنهاء األ دأ السهايأ
ل   ةد علةى لة ع س هةذا ال طلةع و الم  اليأ ل ادعأ الةدوب العرايةأ   راااتال  ميع وقد  اءت (،1)

ووحةةدة  ا الح ةةاع علةةى اةةيادة اةةهاي  ل ةةزم والةةذي اء األ دةةأ السةةهايأ المهاةةا العراةةي إ ثهابةة 
جرجينةات  أوأية ا وااة  رااها واةالد ها انقليميةأ، ويةرفت ال ةدخالت واوع ةداءات الخاا يةأأااضيه

 وأجعز  جها د قهات دوب إقليميأ داخةا األااضةي السةهايأ وجسة هدل فةري ج ييةرات ديمه را يةأ 
 .جرايخ واقع  د د

 

، ون م ةى ن ه س  ال  ر إلةى اوجحةاد األواواةي علةى ج وةية هةذا المة جمر الهةامخ ام، وفي ال

 ال ةي ل خفيةا دعانةاة ال ةعب السةهاي ودسةاعدجس علةى ج ةاو  أ د ةس أأ ج ضافر  ههدنا  ميعةا

 آأ لها أأ ج  هي. و  طال 


