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بسم هللا الرحمان الرحيم 

الّسيدة الرئيسة،  

السيد ألامين العام،  

،  واملعاليالّسمى الفخامة وأصحاب 

حضرات السيدات والّسادة، 
 

ا فحرهاهذا ظبِىىصا "ٌعّذوي في البذاًت ؤن ؤجىحه بخالق التهاوي بلى العُذة  ماٍس

، ومً خاللها بلى بلذَا الفذًم ؤلاوىادوس، Maria Fernanda Espinosa Garces))"غاسظِغ

بمىاظبت اهخخابها سثِعت للذوسة الحالُت للجمُّت الّامت، مخمىُا لها الخىفُم في َزٍ اإلاهمت 

 وبلذٍ (Miroslav Lajcak)" محروظالف الدحان"هما ؤِشب ًِ فاثم الخلذًش للعُذ   . الجلُلت

 . ظلىفاهُا الفذًلت ِلى سثاظخه اإلاىفلت للذوسة العابلت
 

" ؤهىىهُى غُخحٌرؾ"محن الّام إلاىٍمت ألامم اإلاخدذة العُذ ألاوال ًفىجني ؤن ؤزمً حهىد 

(Antonio Guterres)  ض دوس اإلاىٍمت في جدلُم ألامً والعلم والخىمُت في الّالم مً ؤحل حٍّض

 . وؤن ؤِشب له ًِ جلذًشها وجإًُذها لإلـالخاث واإلابادساث التي ًلىم بها مىز جىلُه إلاىفبه
 

ىا الحاسة والفادكت لّاثلت فلُذ ألامم  واظمدىا لي ؤن ؤغخىم َزٍ اإلاىاظبت ألحذد حّاٍص

لُت، ألامحن الّام ألاظبم، الشاخل واإلاخدذة   معخزهشا مأزٍش في ،"وىفي ِىان"اللاسة ؤلافٍش

ش اإلاىٍمت  خذمت العلم وألامً الذولُحن وهفشة خلىق ؤلاوعان وبظهاماجه الفاِلت في جىٍى

.  ألاممُت وبـالخها
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 السيدة الرئيسة، 
  

كُادة ِاإلاُت ومعاولُاث : حّل ألامم اإلاخدذة راث حذوي للجمُْ"بن اخخُاس مدىس 

، ٌّىغ جىلّىا حمُّا "مؽترهت مً ؤحل مجخمّاث معخذامت ٌعىدَا الّعالم والخيافا

اهذإلاىٍمت وىهُت كادسة ِلى الخّاوي الفاِل مْ الخدذًاث الشاَىت   ؤلاسادة اإلاؽترهت التي ٍو

ض دوسَا في خذمت العلم وألامً  ذ دِم مىٍمخىا الّخُذة وحٍّض جدذوها حمُّا مً ؤحل مٍض

ا
ُ
 . بما ٌعهم في دفْ حهىد الخىمُت اإلاعخذامت، ومعاواةاوبىاء ِالكاث دولُت ؤهثر جياف

 

وفي اِخلادها، فةن مىاحهت َزٍ الخدذًاث، ًمثل معاولُت مؽترهت جخىلب جىثُف 

ا لخخلُق الّالم مً باس الخىجش والفشاِاث والجزاِاث اإلاعلحت وما اهجش  حهىدها وجمافَش

اب و لٍاَشة ؤلاِنها مً مأط بوعاهُت غحر معبىكت وجفاكم لخُاساث الخىشف الّىُف َس

عاُ سكّت الفلش
ّ
مت اإلاىٍمت، بلى حاهب جشاحْ مّذالث الىمّى واح  ومخخلف ؤؼياٌ الجٍش

 . والاهىماػ الاكخفادي في ِذًذ اإلاىاوم مً الّالموالتهمِؾ
 

 معاولُت اإلاجخمْ الذولي، ممثال في  وفي َزا ؤلاواس، فةن جىوغ ججذد جإهُذَا ِلى

ت العُاظُت لألصماث اللاثمت وخّل الجزاِاث بالىشق مىٍمخىا، في  دفْ معاساث الدعٍى

ض مىٍىمت خلىق ؤلاوعان مً ؤحل مجخمّاث آمىت  العلمُت وجدلُم ألامً والاظخلشاس وحٍّض

 .ومعخذامت
 

الخاث الىبري التي جلّذم  وبلذس ما وّشب ًِ اسجُاخىا لىخاثج اإلافاولاث اإلاخّللت باإـل

ش ؤداء مشاحّت ال ظُما ،بها ألامحن الّام ت باألمً والعلم، وجىٍى ـّ  اإلاىٍىمت ألاممُت الخا

الحي و،اإلاىخٍم ألاممي في مجاٌ الخىمُت  ًخذِم ؤن فةهىا هإمل ؤن ًخىاـل َزا اإلاعاس ؤلـا

ماء وفم سئٍت   جىشط مبذؤ الؽشاهت واإلاعاواة ؼاملت،بمعاَمت فاِلت مً حمُْ الذٌو ألِا

 مً  الجمُّت الّامتوجمىًفي الّالكاث الذولُت والخمثُل الّادٌ داخل مجلغ ألامً 
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لُت واملت وفلا إلاُثاق ألامم اإلاخدذة  بمعاولُاتهاالالىاُل ولً جذخش جىوغ، اهىالكا مً  .ألـا

اإلابادت الثابخت لعُاظتها الخاسحُت، ؤي حهذ في ظبُل ؤلاظهام الفاِل في الجهىد الشامُت بلى 

. جدلُم َزٍ ألاَذاف الىبُلت
 

  السيدة الرئيسة،
 

جىاـل جىوغ بخىى زابخت معاس جشظُخ دِاثم البىاء الذًملشاوي وجىَشغ دولت اللاهىن 

واإلااظعاث، في بواس ما دؤبذ ِلُه مً ههج جىافلي وحؽاسوي بحن وافت ؤوُاف اإلاؽهذ 

مشاخل وكذ كىّذ جىوغ خالٌ العىت اإلاىلمُت  . العُاس ي وميىهاث اإلاجخمْ الخىوس ي

ض ِلى دسب اظخىماٌ جشهحز الهُئاث الذظخىسٍت وميافدت الفعاد حذًذة  الحىهمت وحٍّض

 .الشؼُذة
 

ت هٍمذ جىوغوفي َزا العُاق،  اهخخاباث بلذًت  خالٌ ؼهش ماي مً العىت الجاٍس

ى مبذؤ الذًملشاوُت الدؽاسهُت والحىم  دًملشاوُت، لُخفّل بزلً مبذؤ دظخىسٍا َاما، َو

ض فاِلُت بشامج الخىمُت اإلادلُت والحذ مً  اإلادلي الالمشهضي، الزي هخىلْ مً خالله بلى حٍّض

 . الخفاوث بحن الجهاث
 

ُّت لعىت  لى غشاس الاهخخاباث الشثاظُت والدؽَش َزٍ الاهخخاباث ؤزمشث ، فلذ 2014ِو

ى ما البلذًت جمثُال باسصا لفئتي اليعاء والؽباب،   وعي ٌّىغ ما بلغه اإلاجخمْ الخىوس ي مًَو

حن اإلادلي والىوني ً اإلاشؤة والؽباب في ـىْ اللشاس ِلى اإلاعخٍى   .وخشؿ ِلى حؽٍش
 

اث هإخذ الذِاثم  وبًماها بمدىسٍت اللُم اليىهُت لحلىق ؤلاوعان ولمان الحٍش

ألاظاظُت للبىاء الذًملشاوي اإلاخحن، وجماؼُا مْ التزاماجىا الذولُت وما هشظه دظخىس ظىت 

ذ جىَشغ ، وشح ظُادة سثِغ الجمهىسٍت، الباجي كاثذ العبس ي، مبادسة بـالخُت 2014 إلاٍض

ض مياهت اإلاشؤةؤمبذ . ، جىلذ لجىت معخللت حّمُم البدث فيها اإلاعاواة وحٍّض
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هي الُىم مدل خىاس ؼامل وجفىحر مّمم بحن مخخلف ميىهاث  التي ،وجمثل َزٍ اإلابادسة

الح الهادف بلى بسظاء  في مجاٌالشاثذةلخجشبت جىوغ وبُُّا  امخذادا ،اإلاجخمْ الخىوس ي  ؤلـا

ذ جمىحن اإلاشؤة  ّمل ِلى مٍض اث الّامت َو مجخمْ جلّذمي ًدترم الحلىق الفشدًت والحٍش

 . وجدلُم اإلاعاواة الياملت بحن الجيعحن
 

 السيدة الرئيسة، 
 

ض الخجشبت الذًملشاوُت الىاؼئت في جىوغ ولمان اظخذامتها ًبلى  بهىا واِىن بإن حٍّض

حن جدلُم   وجىوُذ ملىماث العلم  وججاوص الفّىباث اللاثمتالاكخفاديالاهخّاػ َس

اتها وفم ـذاسةي ٌ ألاَذاف فوجمْ الحيىمت الخىوعُت َز .الاحخماعي الىوني خىي الم ؤولٍى

 ، خُث2030  اإلاعخذامتألاحىذة ألاممُت للخىمُت جىفُز  وفي بواس2020-2016لخىمُت للفترة ٌ

الخاث الىبري وجدعحن وعب الىمى ومخخلف ماؼشاث الخىمُت  جدشؿ ِلى مىاـلت ؤلـا

ت، وال ظُما خلم م .   دفْ الاظدثماس الذاخلي والخاسجيوواوً الؽغل للؽباب البؽٍش
 

ت   ؤلاكلُمُت والذولُت والىشاب ألاولاُوسغم حعامت الخدذًاث ألامىُت والخىمٍى

ا و ا اإلاباؼش ِلى ؤمً جىوغ ووعم همَى  خالٌ ِلى مفالحها الاكخفادًت، فلذ حعنىوجإزحَر

 وعجضلبىالت وعبت ا وجشاحْ مشجّت مْ جدعً إلاّذالث الىمى ماؼشاث جدلُم الفترة ألاخحرة

 . ماؼشاث الاظدثماسوجىىس اإلاحزان الخجاسي واظخّادة كىاُ العُاخت لحشهُخه 
 

ت ظخّضص مىكْ جىوغ ن، اإلااؼشاث ؤلاًجابُتووّخلذ ؤن َزٍ  وحهت اكخفادًت واظدثماٍس

وهدً وٌّى في َزا اإلاعاس ِلى كذساث بالدها وبمياهُاتها  . والذوليؤلاكلُميحاربت في مدُىها 

. مخخلف ألاوشاف الاكلُمُت والذولُتالزاجُت وهزلً ِلى ِالكاث الخّاون والؽشاهت مْ 
 

وبر هجذد جلذًشها للذِم الزي جدٍى به الخجشبت الخىوعُت مً مخخلف الؽشواء 

ش ِالكاث الخّاون والؽشاهت وجىظُْ  ذ جىٍى ىا ِلى مٍض ذكاء في الّالم، فةهىا هاهذ خـش وألـا
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حن  ض ألامً والاظخلشاس ِلى اإلاعخٍى عهم في حٍّض مجاالتها بما ًخذم اإلافالح اإلاؽترهت َو

. ؤلاكلُمي والذولي
 

 السيدة الرئيسة،
  

اب ؤخذ ؤبشص الخدذًاث التي جىاحهها بلذاهىا دون اظخثىاء وؤخذ ؤهبر ي ل ؤلاَس
ّ
مث

ابُت ؤمامالتهذًذاث للعلم وألامً الذولُحن  ن الاظخلشاس وبث ٌ ظعي الخىٍُماث ؤلاَس جلٍى

ت  .الفىض ى وحّىُل اإلاعاساث الخىمٍى
 

الزي جمىلْ به مىٍمت ألامم اإلاخدذة اإلادىسي  وإلاىاحهت َزا الخىش، وؽذد ِلى الذوس 

 ٌ ماءلذِم الذو اب والخىشف الّىُفلللماء ِلى آفت  ألِا ووّخبر في َزا ؤلاواس ؤن .  ؤلاَس

اب  ل بخذار مىخب ألامم اإلاخدذة إلايافدت ؤلاَس
ّ
ذ مً الفاِلُت إلخىىة َاّمت ٌؽي لفاء مٍض

  .وبخيام الخيعُم في الخّاوي مخّذد ألاوشاف مْ َزا اإلالف
 

ابُت       وبلذس ما جىدعُه الجهىد اإلابزولت ووىُا وبكلُمُا ودولُا إلايافدت اليؽاواث ؤلاَس

مً ؤَمُت، فةن الخفذي لإلًذًىلىحُاث اإلاخىشفت  وجدفحن اإلاجخمّاث وخاـت فئت 

ًدٍى في هٍشها بىفغ اللذس مً الؽباب مً جإزحراث جُاساث الاوغالق والخىشف الّىُف، 

ت  .ألاَمُت وألاولٍى
 

هما هاهذ ِلى ؤَمُت دِم آلُاث الخّاون الذولي في مجاٌ جبادٌ اإلاّلىماث والخبراث 

واإلاعاِذة اللماثُت وجلذًم اإلاعاهذة اليافُت للبلذان التي جخفّذس الخىىه ألامامُت في 

. ميافدت َزٍ آلافت
 

 في جىفُز اظتراجُجُتها الىوىُت مخلّذمتوفي بواس َزٍ الشئٍت، كىّذ جىوغ ؤؼىاوا 

اب والخىشف الّىُف، مما ظاِذ ِلى جدلُم  هجاخاث ؤمىُت  الؽاملت للخّاوي مْ آفت ؤلاَس
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ابُحنالخىحرة  في الخفذي لهزٍ الٍاَشة َامت   وبخالتهم ِلى الّذالتوبفؽاٌ مخىىاث ؤلاَس

ىن مىدعباث الذًملشاوُت  . في بواس اخترام ظُادة اللاهىن ـو
 

 السيدة الرئيسة، 
 

ٌؽهذ الّالم مىز ظىىاث جفاكما غحر معبىق لٍاَشحي الهجشة واللجىء والزي وان في 

 مأط  مًحاهب هبحر مىه هدُجت اظخمشاس ألاصماث واظخفداٌ الجزاِاث اإلاعلحت وما اهجش ِنها

م  .بوعاهُت وغُاب لألمً وحّىُل إلاعاساث الخىمُت واوّذام إلالىماث الِّؾ الىٍش
 

جبلى في حمُْ ألاخىاٌ ؤخذ سغم جفاكمها خالٌ العىىاث ألاخحرة،   الهجشةغحر ؤن ٌاَشة

خ ِامل بزشاء وجلاسب بحن  والخىاـلمٍاَش الخفاِل  بحن اإلاجخمّاث ؤلاوعاهُت وواهذ ِبر الخاٍس

 .   الؽّىب والحماساث
  

مّالجت مً مىٍىسها ًلخض ي ٌاَشحي الهجشة واللجىء وفي اِخلادها فةن الخّاوي مْ 

خباس ألاظباب الّمُلت وجشاعي في اإلالام ألاٌو  لهاجحن الٍاَشجحن ؼاملت وحؽاسهُت جإخز في الِا

ً واخترام خلىكهم وهشامتهم ؤلاوعاهُت وخماًتهم  مت لالحئحن واإلاهاحٍش لشوسة جىفحر خُاة هٍش

مت اإلاىٍمت وول ؤؼياٌ الاظخغالٌؼبياث الدعفحر ومً  ، وهزلً حّبئت الجهىد الذولُت الجٍش

مً ؤحل مّالجت ألاظباب الحلُلُت للهجشة اإلاخمثلت باألظاط في اوّذام ملىماث الخىمُت 

ذم  اإلاعخذامت في ِذد َام مً البلذان اإلافذسة للهجشة واظخفداٌ الجزاِاث والحشوب ِو

ت الذولُت بلى جللُق الهىة بحن الذٌو الىامُت والذٌو اإلاخلذمت  .جىفم اإلاجمِى
 

وبر حّشب جىوغ ًِ جىلّها ألن ًمثل الاجفاكان الذولُان لألمم اإلاخدذة خٌى الهجشة 

واللجىء، ألاسلُت اإلاىاظبت لخدلُم الخىافم الذولي اإلاىلىب خٌى َزٍ اإلاعإلت، فةنها حؽّذد 

ت الجزاِاث ودِم حهىد  ض الخّاون بحن وافت ميىهاث اإلاجخمْ الذولي لدعٍى ِلى ؤَمُت حٍّض

ض كىىاث الهجشة الىٍامُت ت وحٍّض ُّ  .الخىمُت بالذٌو اإلاّى
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، فةن ئهذ ِلى لشوسة الخفذي للخىحهاث ن ها وبلذس ما هخفهم َىاحغ بّن الذٌو

ً وهزلً ليل ؤؼياٌ اإلاغاالة في الخىاب  واإلاماسظاث الّذاثُت ججاٍ الالحئحن واإلاهاحٍش

المي ِىذ جىاٌو َزٍ اإلاعإلت . العُاس ي وؤلِا
 

 السيدة الرئيسة، 
 

ادة خذة الخىجش  خخماالجزاِاث واللماًا ؤلاكلُمُت والذولُت ًاديجىاـل بن   بلى ٍص

ت اٌوفي َزا ؤلاواس، فةن جدلُم  .واوّذام ألامً والاظخلشاس  اإلايؽىدة ؼاملتاٌِادلت واٌحعٍى

ادة ألامً والاظخلشاس بلى مىىلت مىز ِلىد ت ملحت إِل  لللمُت الفلعىُيُت، ًمثل ؤولٍى

الؽشق ألاوظي، بما ًمىً الؽّب الفلعىُني الؽلُم مً اظترحاُ خلىكه اإلاؽشوِت 

ُت ؤسالُهوبكامت دولخه اإلاعخللت ِلى  اـمتها اللذط الؽشكُت، ورلً وفلا للشاساث الؽِش  ِو

 .مبذؤ خل الذولخحنِلى ؤظاط الذولُت ومبادسة الّعالم الّشبُت و
 

جه في جىفحر الحماًت الالصمت للؽّب اهما جذِى جىوغ اإلاجخمْ الذولي بلى جدمل معاولي

خي إلاذًىت اللذط الؽٍشف ومخخلف  الفلعىُني والحفاً ِلى الىلْ اللاهىوي والخاٍس

 وبن جىوغ التي لم جخىاوى في خذود امياهُاتها ًِ جلذًم الذِم .ألاساض ي الفلعىُيُت اإلادخلت

للؽّب الفلعىُني الؽلُم، تهُب باإلاجخمْ الذولي مماِفت الجهذ مً ؤحل الحذ مً 

" ألاوهشوا''اإلاّاهاة الاوعاهُت للفلعىُيُحن ومّالذة حهىد ووالت غىر وحؽغُل الالحئحن 

. لإلخاوت بالالحئحن الفلعىُيُحن
 

 والخذَىس ألامني  لُبُاجىىس ألاولاُ فيهما حّشب جىوغ ًِ ِمُم اوؽغالها بصاء  

، وججذد التزامها بمىاـلت حهىدَا في بواس الخىحر الزي ِشفخه ماخشا الّاـمت وشابلغ

، الباجي كاثذ العبس ي، وبالخيعُم اليامل مْ الؽلُلخحن مبادسة ظُادة سثِغ الجمهىسٍت

 ججاوص خالفاتهم وولْ مفلحت لُبُا فىق ول  إلاعاِذة ألاؼلاء اللُبُحن ِلىالجضاثش ومفش،
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ت العُاظُت ٌ اِخباس  ِبر الحىاس والخىافم ِلى ؤظاط الاجفاق اإلايؽىدةجدلُم الدعٍى

اًت ألامم العُاس ي   .اإلاخدذةبِش
 

جذِى بلى جىخُذ و دِمها لخىت اإلابّىر ألاممي بلى لُبُا ، في َزا ؤلاواس،وجاهذ جىوغ

ً الجهىد وألاوش في مّالجت ألاصمت اللُبُت بُّذا ًِ  الخذخالث في الؽإن الذاخلي اللُبي ِو

ت خفف مً مّاهاة الؽّب الخُاساث الّعىٍش ، بما ٌعهم في جثبُذ دِاثم ألامً والاظخلشاس ٍو

م ألاممُت عاِذ ِلى الخعجُل في جىفُز خاسوت الىٍش .  اللُبي َو
 

لهما جذِى بلى مماِفت الجهىد ؤلاكلُمُت والذولُت  ت للخعجُل بالخـى  بلى حعٍى

مْ خذا  الؽلُمظُاظُت ؼاملت لألصمت في ظىسٍا بما ًدفَ ظُادة ووخذة َزا البلذ  ٍو

دلم جىلّاجه هدى   .ألامً والاظخلشاس والذًملشاوُتإلاّاهاة الؽّب العىسي ٍو
 

    ِلى الاخخيام ألاوشاف الُمىُت هما هخىلْ بلى ؤن جخمىً اإلاجمىِت الذولُت مً معاِذة 

دفَ وخذة َزا البلذ ُت ٍو ل بلى خل ظُاس ي ًىشط الؽِش ـّ   الؽلُمبلى الحىاس للخى

ىهي اإلاّاهاة ؤلاوعاهُت لؽّبه، و واظخلشاس مىىلت الخلُج ًممً ظالمت وؤمً وظُادجه ٍو

 .الّشبي
 

واهىالكا مً معاولُدىا اإلاؽترهت في جىَشغ اإلاىٍىمت اليىهُت لحلىق ؤلاوعان مً ؤحل 

ؤن جىّم ول الؽّىب بمماسظت خلىكها وفي ملذمتها الحم في ألامً والحُاة، فةهىا هذِى بلى 

ُت لالحئحن  ْ معاس مّالجت كمُت معلمي الشوَُىغا ِبر لمان الّىدة آلامىت والىِى حعَش

. والّمل ِلى خل ألاظباب الّمُلت لألصمت
 

لُت التي جمثل ِملىا الاظتراجُجي، ما هىلُه مً ؤَمُت ال وباِخباس هخماثىا بلى اللاسة ؤلافٍش

لي اإلاؽترن و لُا لّام افةن جىوغ وفي بواس جمعىها بالّمل ؤلافٍش لتزامها بخىت جىمُت بفٍش

وججذد، في َزا ؤلاواس، . ، خٍشفت ِلى ؤلاظهام الفاِل في النهىك بإولاُ اللاسة2063
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ض  العلم وألامً في اللاسة بما ًمىً ؤسوان دِىتها للمجخمْ الذولي للمعاِذة ِلى حٍّض

لُت مً جدلُم جىلّاتها   .  الخىمُت اإلاعخذامت والاهذماج الاكخفاديبلىالؽّىب ؤلافٍش

 

ا بلى بنهاء  م اللُادة في ول مً ازُىبُا واسجٍش
ّ
وفي َزا العُاق، جثّمً جىوغ ِالُا جىف

ل ألامذ بحن البلذًً وبِىاء اهىالكت حذًذة للخّاون الثىاجي خذمت إلافالح  الخالف وٍى

ً وجىلّاتهما بلى ألامً والاظخلشاس والخىمُت هما حّشب جىوغ ًِ ؤملها في ؤن . الؽّبحن الجاٍس

خُت بحن البلذًً فاجدت إلنهاء وافت الخالفاث في مىىلت اللشن  حؽيل َزٍ اإلافالحت الخاٍس

لُت لي ومثاال ًدخزي لجُز فخُل الخىجش وفّن الجزاِاث في وافت سبُى اللاسة الافٍش .  الافٍش
 

شة اليىسٍت، فةن جىوغ حّشب ًِ اسجُاخها للىخاثج  ؤما فُما ًخّلم بالىلْ في ؼبه الجٍض

ُم اليىسي الؽمالي وبحن  التي جّىحذ ؤِماٌ اللمم ألاخحرة  بحن الشثِغ اليىسي الجىىبي والِض

شة اليىسٍت  خي في ؼبه الجٍض يي وصُِم وىسٍا الؽمالُت، مىّىَت بالخدٌى الخاٍس الشثِغ ألامٍش

وبن ألامل ًدذوها  بلى  ؤن ًبزٌ اإلاجخمْ الذولي ول . وبالتزام اليىسٍخحن بالخّاون في اإلاعخلبل

شة اليىسٍت لغحر  ت إلاعاِذة اليىسٍخحن ِلى انهاء الخىجش في ؼبه الجٍض الجهىد واإلاعاعي المشوٍس

شة مً ألاظلحت الىىوٍت  ل بلى بخالء ؼبه الجٍض سحّت وبسظاء الثلت بُنهما مً خالٌ الخـى

. وؤظلحت الذماس الؽامل وبخالٌ ظالم داثم بها
 

 السّيدة الرئيسة،
 

لي، لالهممام مشة ؤخشي  حعخّّذ   هّمى الذولي ألامً مجلغ بلى جىوغ، بخإًُذ ِشبي وبفٍش

ى ،2021-2020 للفترة داثم غحر َام هخمنى ؤن هدٍى فُه بمعاهذة ودِم ول  اظخدلاق َو

. ؤـذكاثىا وؼشواثىا في اإلاىٍىمت الذولُت
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تها في مجلغ ألامً ِلى   بمبادت اإلاخىاـل َاالتزام جىَشغ وظخّمل جىوغ خالٌ ِمٍى

ها ِلى اإلاّخدذة، ألامم مىٍمت مُثاق ض وجىظُْ الدؽاوس وخـش ؤلاظهام الفاِل في بًجاد و  حٍّض

 والعلم لألمً  خذمت،اإلالاسباث والحلٌى اإلاىاظبت إلاجمل اللماًا اإلاىشوخت ِلى مجلغ ألامً

. الّالم في
 

 

التزام جىوغ بمىاـلت الّمل وبزٌ اظمدىا لي العُذة الشثِعت ؤن ؤحذد في الخخام، و

الجهىد بالخّاون والخيعُم مْ حمُْ البلذان الؽلُلت والفذًلت مً ؤحل جدلُم ألاَذاف 

.  وجىَشغ اللُم اليىهُت الىبُلتؤلاوعاهُتالعامُت إلاىٍمت ألامم اإلاخدذة وخذمت اللماًا 

 

على حسن إلاصغاءلكم شكـــــــــــــــــــــــــرا                                             و  


