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 �لمة المجموعة العر��ةمشروع  
 الیوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطیني في  

10/12/2020  
 

 ، مدیر عام مكتب األمم المتحدة في فیینا ،غادة والي /ةالسید
 

 ،أصحاب المعالي والسعادة
 

 ،السیدات والسادة
 

اجتم الشعب    عناا إن  مع  للتضامن  العالمي  �الیوم  لالحتفال  الیوم 

الجمع�ة    ،الفلسطیني أقرته  في  اوالذي  المتحدة  لألمم  لعامة 

للتذ�یر �حقوق الشعب الفلسطیني غیر القابلة للتصرف،  ،  29/11/1977

تقر�ر   ممارسة  في  المشروع  المستقلة    ة و�قام   المصیر، وحقة  دولته 

إنما یؤ�د    ،1967وعاصمتها القدس الشرق�ة على حدود الرا�ع من یونیو  

ل الفلسطین�ة  القض�ة  أن  تُ على  لم  م  الفلسطیني  الشعب  وأن  �عد،  حل 

 ة ن على حقوقه التي أقرتها االجهزة المختلفة لألمم المتحد�حصل حتى اال

 على طول العقود الماض�ة. 
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لقد وقفت �افة الدول العر��ة، والتزال في مختلف المحافل اإلقل�م�ة  

  ض�ة ؤ�دة على مر�ز�ة القدافعة عن حق الشعب الفلسطیني، ومُ والدول�ة، مُ 

القائم   السالم  �أن  إ�مانًا منها  العر�ي واإلسالمي،  العالمین  الفلسطین�ة في 

على العدل هو المدخل الحق�قي لتحقیق االستقرار والرخاء واألمن لجم�ع  

 شعوب منطقة الشرق األوسط. 

 
 السیدات والسادة،

 
الشقیق، في نضاله  تقدّ  الفلسطیني  الشعب  العر��ة صمود  الدول  ر 

للح  دعم  صول  التار�خي  استمرار  على  تؤ�د  �ما  المشروعة،  حقوقه  على 

الكامل   العر��ة  مس  ،نالفلسطینیی  ألشقائناالدول  السالم  ی عافي  لتحقیق  هم 

للسالم   العر��ة  والم�ادرة  الدولتین  حل  مبدأ  أساس  على  والعادل  الشامل 

صوًال إلقامة الدولة الفلسطین�ة على  وقرارات الشرع�ة الدول�ة ذات الصلة، و 

 وعاصمتها القدس الشرق�ة.  1967ود حد
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مُ  العر��ة  الدول  اإلقل�م�ة  جتمعةً تؤ�د  المحافل  مختلف  وفي   ،

أَ  المستو�ات،  �افة  وعلى  فیها،  تشارك  التي  تحقیق  والدول�ة  أجل  من  نه 

السالم في الشرق األوسط ف�جب أوًال إنهاء االحتالل اإلسرائیلي لألراضي  

ال الشرع�ة  لقرارات  وفقًا  ذالعر��ة،  األرض دول�ة  لمبدأ  ووفقًا  الصلة،  ات 

الدول   تبنتها  التي  العر��ة  السالم  وم�ادرة  الطر�ق،  وخارطة  السالم  مقابل 

 . 2002العر��ة منذ عام 

 

الس�اس�ة   الجوانب  على  التر�یز  الدولي  المجتمع  على  �جب  كما 

الغیر   االست�طان  �موضوع  یتعلق  ف�ما  خصوصًا  الفلسطین�ة  للقض�ة 

شدد الدول  ل �شكل مستمر، وفي هذا الصدد تُ إسرائیشرعي التي تمارسه  

عام   منذ  المحتلة  األراضي  في  المستوطنات  �شأن  موقفها  على  العر��ة 

�اعت�ارها  1967 القرارات  ،  و�ذلك  الدولي  للقانون  ومخالفة  قانون�ة  غیر 

  2334خرها القرار الصادر من مجلس األمن رقم  آالدول�ة ذات الصلة، و 

اس2016لسنة   أن  حیث  األمور  ،  سیدفع  االست�طاني  التوسع  تمرار 

لالنزالق تجاه الكراه�ة و العنف، فضًال عن ما یترتب عل�ه من تقو�ض  

، األمر الذي �مثل عق�ة حق�قة أمام التوصل  لفرص تطبیق حل الدولتین

 للسالم المنشود. 

 



                                                                                                   
 

 4 

 
 
 السیدات والسادة، 
  

الدول�ة    ت اإن السالم العادل والشامل القائم على المرجع�ات والقرار 

والعدل، الحق  على  تستند  حقوق    التي  من  تنتقص  السبیل    أحدوال  هو 

الفلسطین�ة، القض�ة  لحل  الدول  الوحید  تنته  وأن  المناس�ة  العر��ة  هذه  ز 

ومساندته   الفلسطیني،  الشعب  معاناة  إنهاء  �ضرورة  دعوتها  لتجدد 

�ق�ة،  الستعادة حقوقه المشروعة، واإلسراع نحو استئناف عمل�ة سالم حق

معه   �مكن  و�ما  حقوقه،  له  وتعید  طموحاته،  الفلسطیني  للشعب  تحقق 

جدیدة مرحلة  و�رساء  التوصل إلى حل عادل وشامل للقض�ة الفلسطین�ة،  

  في منطقة الشرق األوسط �سودها األمن والسالم االستقرار.   
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 السیدات والسادة،
 

ال الشعب  للتضامن مع  العالمي  الیوم  فلسطیني،  أن إح�اء ذ�رى 

�مثل فرصة للتأكید مجددًا على أهم�ة القض�ة الفلسطین�ة للمجتمع الدولي،  

تو  حتى  الصدد  هذا  في  المبذولة  الجهود  �افة  وقدرة  �دعم  قوة  أكثر  كون 

على إ�قاظ المجتمع الدولي، وفرصه حق�ق�ة لألمم المتحدة و�افة أجهزتها  

وشامل   عادل  لحل  للتوصل  الممكنة  الجهود  �افة  للقض�ة  لبذل  ودائم 

تحقیق   في  �سهم  الذي  النحو  وعلى  في    االستقرارالفلسطین�ة،  المنشود 

   ورفاه�ة.الشرق األوسط وضمان ان تحي شعوب المنطقة في سالم 

 

 ، السالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اتهو 


