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 األمين العام

-- 

العالم  أنحاء جميع  في النار  إطالق لوقف نداء  
 
19-كوفيد فيروس هو مشتركا عدوا عالمنا يواجه                                                                                                   . 
 
دين أو  فصيل أو  جنسية أو عرقي اصل  ألي يأبه ول  هوادة، بال الجميع يهاجم الفيروس فهذا  .                                         
 
العالم  أنحاء جميع في تحتدم المسلحة النزاعات تزال ل نفسه، الوقت وفي .                                                                  

ألذعسدددددددددددددد ش وألث  د    وألث دددددددددددددد د    -ومن يدفع  بهظ  ألثماد ل ذظدال ألذعاأل د   ألك ألثضعف ًدددددددددددددد  د    
 وألذاظاشول وألذاشفدول.ألإل  قة   ذوو

 .19-وألك يوألجظول بيض  خطف ألذت فض ذ س ئف مفمفة بسبب عيفوس كوعيف 

 و ليع  بال نعسى بل ألذعظك ألذصحية قف ألنظ ر  عي ألذبلفألل ألذتي دمفتظ  ألذحفوب. 

 وبل ألذ  ملين عي مج   ألذصحة  و فدألك قليل بصال   قف ألسُتظفعوأل عي بحي ل كعيفة. 

ول ذل طف بشكل مض  ف.وبل ألذالجئين وغيفألك    مان  ّفدتظك ألذصفأل    ألذ عي ة م ًف

 وبل ًفألوة ألذ يفوس تبّين جعول ألذحفوب. 

 وذظاأل ألذسبب عإنعي بد و ألذيوم إذى وقف إ الق ألذع ر عورأل عي جاي  بنح ش ألذ  ذك. 

 ذقف ح ل ألذوقت ذوقف ألذعاأل    ألذاسلحة وألذتفكيا م    لى ألذا فكة ألذحقيقية عي حي تع . 

   ذأل فألف ألذاتح ربة:وبقو  

 ألتفكوأل ألث ا   ألذ فألئية. 

 ً وأل مش  ف  فم ألذعقة وألذ فألوة ج نب . 

 بخفسوأل ألذبع دق؛ وبخافوأل ألذافألع ؛ وبوق وأل ألذغ رأل  ألذجوية. 

 عظاأل ألثمف ح سك ألثألاية ... 

 من بجل ألذاس  فة  لى إنش ش مافأل  إليص   ألذاس  فأل  ألذاعقاة ذلحي ة. 

 مايعة ذحل ألذعاأل    ب ذطفق ألذفهلوم سية. ومن بجل عتح نوألعا 

 .19-ومن بجل جلب    ع من ألثمل إذى حيث ت يش ألذ ئ   ألثضعف ً    إزألش عيفوس كوعيف 

د ون  نسدددددددتلظك ألذحلو  من ألذتح ذ    وألذحوألرأل  ألذتي تتبلور هباش هين ألثحاألب ألذاتع عسدددددددة ذيتسدددددددعى  
 ح جة إذى بضعف من ذذك بكعيف.. وذكعع  ب 19-ًو  نظج مشتفك ذاوألجظة عيفوس كوعيف

 ً وأل حفأل ذافض ألذحفب  وح ربوأل ألذافض ألذاي ي صف ب  ذاع . 

 ويبفب ذذك هوقف ألذقت   عي كل مك ل. ألآلل. 

 عظاأل م  تحت ج إذيه بسفتع  ألذبشفية  ألآلل بضعف من بي وقت مضى. 

 


