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 تقرير اتقدميهل ، ة باتينا توتسي بارتيسوتاس لسيدا للمراقب املايل أتقدم بالشكر  
نايجية لل  مشرع  اآلثار املرتتبة يف امليزانية الب حول األمني العام 

حول حالة حقوق االنسان يف اجلمهورية العربية السورية  A/C.3/70/L.47القرار
، كما أشكر A/70/7/Add.31ع  /A/C.5/70/14 الوثيقتني الوارد يف ، ع 

ل  الدارة عامليزانية لرئيس اللجنة االستشارية لشؤعن ا كارلوس رعيز ماسيوالسيد  
 الصلة. يتقدميه تقرير اللجنة االستشارية ذ

 السيد الرئيس،
لل  الرغم من للمي بأن ألمال جلنتنا تقتصر لل  النظر يف اجلانب الفين  

للموضو  ، علكن امسحوا يل أن أعضح بعض النقاط املتعلقة بكل جوانب هذا القرار 
عذلك ، اللتماد القرار املشار إليه ألاله د سبق لنا علبنا لن رفضنا الشدي ، الذي 

عبالتايل ،  السعي احملموم للتشهري باحلكومة السورية  وه األعل عاألخري هدفه  ألن
 السعودي عالقطري نيالنظام عأقصد،هذا القرار مقدمو  حدثأن يتفمن  املستهجن 

رفوها يوماً ، ال قواًل مل يعاليت عغريها من املثل النبيلة  عالدميقراطيةلن حقوق االنسان ،
 ،حقوق االنسان شيء لن االنسانية ع  ثقافتهما  ال يوجد يفحيث ،  عال ممارسة ً 

عميكن ألي مشكك هبذه احلقائق أن يذهب لريى  ال أجتىن لل  أحد  ، هنا  عأنا 
. .سيدرك متاما صوابية كالمي لندها ع  طبيعة احلياة عشكلها يف هذين البلدين 

 ممارسة االبتزاز السياسيهي عالداين  قاصيصبح عاضحًا للأما كإذن ع  فالغاية 
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لإلساءة إىل احلكومات رخيصة  اةالقرار كأدا مثل هذ عاستخداملتحقيق مصاحل ضيقة 
هي اليوم  ع هذا القرار مجلة عتفصيالً  رفضتلذلك فإن حكومة بالدي  .الشرلية

أشرنا إليها اليت لل  ختصيص موارد مالية لتلبية احتياجاته لألسباب  تحفظت
 : ملا يلي  باإلضافة ع 

 االحنيازحركة لدم عقرارات  وق يشكل تقدمي هذا القرار خمالفة صرحية  مل-1
املبدئي بشأن رفض التعامل مع مشاريع قرارات تتناعل دعاًل بعينها يف احلركة، دعن 

م خدمة ألهدافها السياسية التدخلية املخالفة ألحكا ،غريها من الدعل االلضاء
  .امليثاق عملبادئ القانون الدعيل

  كي  تقبلون، عبالتايل   هناك قالدة فقهية تقول " فاقد الشيء ال يعطيه " -2
أصاًل يف العهد الدعيل للحقوق املدنية بلد ليس طرفًا  من  مقدم  التماد قرار

، الدعلة الطرف يف مواجهة دعلة مثل بلدي سوريا ، سعودية كال عالسياسية حىت اآلن
أن  ملن السخريةع  ؟ 1969يف العهد الدعيل للحقوق املدنية عالسياسية منذ العام 

درعسًا يف الدميقراطية عتعزيز حقوق يف السعودية بإلطائنا احلاكمة تقوم الفئة الضالة 
اإلنسان، بينما حيرم هذا النظام شعبه من املشاركة يف املؤسسات البملانية عالسياسية 

، البل أن  لبات احلياة احلرة عالكرمية دعن رقيب أع حسيب عأبسط متط ،عالقضائية
  كاًل من السعودية عقطر مل تعرفا ابداً دستوراً عال برملاناً عال حرية للمرأة...
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 ، عيف هذا الصدد البد من االشارة إىل لدة أمور منها ،يس بامتياز القرار مس-3
أن يقدم تقريرا / 41يف الفقرة / من األمني العام لألمم املتحدة  اجلمعية العامةطلب 
أال حيق لنا  عهنا  ./ يوما ً 45عيف غضون /يذ السلطات السورية هلذا القرار لن تنف

من تكالي  علبء  ، مبا حيمله  ذلك مثل هذا الطلب اجلدعى يف  التساؤل لن 
عهدر للوقت عاملال لل  النحو املبني يف تقرير اللجنة االستشارية لشؤعن االدارة 

، أخذين بااللتبار أن الشأن السوري متابع  يف حمافل “ ”ACABQ،يزانية عامل
 أخرى عبشكل يومي علل  ألل  املستويات يف املنظمة الدعلية  .

، حىت علو كان ملاذا يتم ختصيص مبلغ مايل عيف السياق نفسه ،نتساءل أيضاً 
  الفقرة السابعة منماعرد يف ،لتلبية احتياجات هذا القرار ، أخذين بااللتبار صغريا ، 

إىل نشوء احتياجات إضافية من املوارد ، عاقتبس "عاليت تشري تقرير األمني العام ، 
 عنظرا لعدم ختصيص مثل هذه املوارد فتطلب اجلمعية العامة رصد خمصصات إضافية 

أحد  . من الواضح أنه ال الطوارئ"ستخصم من صندعق دعالر   50900قدرها 
بشكل تتسبب يف هدر الوقت عاملال  ذيال القرار املسيسمثل هذه  تبينبسعيد 
كان من األجدى ع . التكالي  للحد من  للدعل األلضاء  التوجه العامخيال  

ختصيص هذه املوارد لتقدمي املسالدات االنسانية لشعب سورية بدال من ختصيصها 
 . عاالبتزاز السياسي للمزاعدة
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 ،  !!!عالنفط من نظام متخم باملالرار هذا الق من املفارقة أن يقدم كما أنه  
 املالية  من طلب ختصيص مثل هذه املوارد السعوديخيجل النظام  أال أيها السادة،

سيتم ختصيصها كفاية املوارد نظرا لعدم  )ع  لتلبية احتياجات قراره عمن امليزانية العادية !
النظام  هذا الوقت الذي يقوم يف (!الذي مل خيصص لذلك الطوارئمن صندعق 

 لدلم  ،مل يعد خافيًا لل  أحد ،عهو أمر  الدعالراتاملاليني من  بإنفاق اجلاهلي 
االرهابية الوهابية التكفريية املسلحة اليت تنتهك حقوق االنسان  اجملمولات عمتويل 

السورية عيف لرقلة حلها بشكل يف استمرار املعاناة  شريك أساسي  عهوالسوري ، 
خيال  التوجه الزخم االجيايب العام عمسالي املبعوث ، بشكل سياسي عسلمي 

اخلاص لألمم املتحدة السيد ستيفان دي ميستورا  عاجتمالات فيينا  عغريها من 
 اجلهود الدعلية اليت تصب يف هذا االجتاه.

حكومة بالدي الثابت  التزام لل   ألعكد يجددًا  عأعد أن انتهز هذه املناسبة 
عفقا ملبادئ امليثاق عالقانون  ألبناء شعبها حلريات الرئيسية بألمال حقوق االنسان عا

الدعيل. عقد شاركت بالدي بفعالية كبرية يف املداعالت اليت أدت إىل إنشاء يجلس 
حقوق اإلنسان عذلك اميانا منها بأمهية أنشطته يف محاية عتعزيز حقوق االنسان يف 

 ري الشامل.العامل أمجع من خالل التماد الية االستعراض الدع 
لل  ختصيص  مرة أخرى  إن عفد بالدي يتحفظ سيدي الرئيس،عيف اخلتام، 

رد مالية  لالحتياجات الناشئة  لن قرار حالة حقوق االنسان  يف اجلمهورية وام
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، عسيشارك عفدي يف سياق البيان ها العربية السورية ، نظرًا لألسباب اليت  ذكرنا
  املتعلقة هبذا القرار. بفعالية يف املناقشات غري الرمسية

 ،،،، السيد الرئيسوشكرا 


