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 السيد الرئيس:

نشئئم مج ح وقوا اسننئئام ل ئئمام هو ذات القرار الذي أ   60/251قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

نام ل دول األع اء،  نجالت وقوا اسن ستعراض ل نكم ال ويثإجراء ا سجل وقوا يناقش اليوم مج  موقر 

 .استناداً لذلك الروسي اسننام في االتحاد

تحنئئين أوعئئاو وقوا م ت ع يها وكومة روسئئيا االتحادية المتواةئئ ة من أجل نثّمن الجهود التي ع  بدورنا و

اسننئئام فيها والوفاء بالتماماتها أمام المجتما الدولي، ر م الترمر واالسئئتهداق االقت ئئادي الذي تتعرض ل  

ن نام وويات  ووقوق  من قبل الواليات المتحدة األمريكية في إجراءات قنرية أوادية ت في روسيا تهدق اسن

 راطية يمارس فيها وريات يمقدامة في وطن  وفي أجواء م يعيش بكرألأبنئئئئئئاها رفاهيت   التيواالتحادية 

 .المقدسة هناك

 السيد الرئيس:

مج ح األمن ومدى حدة ودائمة الع ئئوية باألمم المت في ونحن اذا نتابا إيمام االتحاد الروسئئي ودولة ع ئئو

وآلياتها وعم ها المتواةئئئئئئل من أجل تحقيق العدالة واوترام  مواثيق الدولية وهيئات األمم المتحدة اوترامها ل

الناشئئئة والدفا بالرقي االجتماعي قدماً لرفا منئئتوى الحياة في بالدها والعالم آ ذةً بمبدأ التنئئام  االلتمامات 

في ر بة في العيش بنالم وونن جوار لحفظ األمن والن م الدوليين، و ير مثال ع ى ذلك سج ها التاريخي 

 ويالت الحرب. خدامها لحق النقض الفيتو دائماً يأتي النقاذ البشرية واألجيال القادمة مناست

 السيد الرئيس:

التي قدمت الت ئئحيات من أجل  الدولة الع ئئو الدور الروسئئي في سئئوريا دور مشئئّرق ينئئج   التاري  وهي

 .الوفاء الةدقائها أبناء الشعب النوري

ألم يعم عام ةً تأويد إيمانها بالحقوا األسئئئاسئئئية لعننئئئام عامة وفي سئئئورية  اةئئئة لووانت نموذجاً ل وفاء و

األمن و النئئئالم ربوو بالد هي ع ئئئو في هذظ المنلومة الدولية وشئئئعبها جمء من المجتما اسننئئئاني الذي 

و ل موقف التاريخي في الحرب ع ى  شئئئئكراً لالتحاد الروسئئئئي ،يعاني ويالت ورب عالمية قذرة ل عام الثامن

نتمنى ع ى أع اء مج نكم الموقر و األمم المتحدة وذو وذوها لينعم العالم بألمن  الذي اسرهاب في سورية

 والن م الدوليين.

 شكراً السيد الرئيس
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