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 السيد الرئيس، 
المتحدةلمعالي  بالشكر  أتوجه         لألمم  العام  من   ، األمين  والبرامجرئيس    :وكٍل  التنسيق  ،  لجنة 
المندوب    سعادةنئ  أهكما    .تقاريرهم  على عرض  ،دارة والميزانيةلشؤون اإلاللجنة االستشارية    ئيسر و 

   .هذه اللجنةدارة انتخابكم إلالموقر على  المكتب وأعضاء الدائم ألرمينيا
الــ          مجموعة  بيان  إلى  بالدي  وفد  البندين    والصين  77ينضم  جدول    139و   138بشأن  من 
 : يةتالدلي بالمالحظات الأن أ وأود، لاألعما

العر   تولي السوريةالجمهورية  لعمل    بية  كبيرًا  ومقا  منظمتنااهتمامًا  لمبادئ  المي وفقًا  ،  ثاق صد 
   ذلك.  لتحقيق لمستدامة الموارد المالية الكافية وا توفير دعم  ت و 

للنهج        بالدي  وفد  الذي    يأسُف  المتوازن  االعضاء  بعض    مارستهغير    ين العام  خاللالدول 
ممارسات  والقائم    ،ين المنصرم و على  والماليالضغط  السياسي  ما    االستقطاب  تمويل  إدراج  بهدف 

 " في الميزانية العادية لألمم المتحدة.IIIM"لة في سورية" أي  المحايدة والمستق"اآللية الدولية  بـ   يسمى 
ام  األمين الع ر اري في تق هارد بشأن ي ما كل و ، تمويلهاأو هذه اآللية  نشاءإل  موقفهاحكومة بالدي    وتجدد 

لنأي لاء  الدول األعض  تدعوو   .أوضحناها مراراً التي  نظرًا للعيوب الجسيمة    وذلك  ،اللجنة االستشاريةو 
   .أجندات حفنة من الدول تستخدم لخدمة بنفسها عن مثل هذه اآلليات الالشرعية والمسيسة التي 

 يس،  الرئ يد الس
العربية    فيما      بالجمهورية  المعنية  المتحدة  لألمم  التابعة  الرصد  "آلية  يسمى  ما  بتمويل  يتعلق 

   لعدة أسباب أهمها:  ةاآللي لهذه  ليةعلى تخصيص أية موارد ماتحفظ ي وفدين إفالسورية" 
  معظم  ذهبت حيث  ، إلى مستحقيها عن التحقق من وصول المساعدات اإلنسانيةعجز هذه اآللية  (1 

لتمويل    تستخدمهاوالتي    ،غرب سورية  المتواجدة شمالتنظيمات اإلرهابية  إلى أيدي التلك المساعدات  
الوالءات وتجنيد  أو  أنشطتها اإلجرامية،   السياق  ف  .إرهابيين جددلكسب  المطالبة   وفدي  جدديي هذا 

مكتب  فيأوت   بإغالق  عنتاب  شا  المساعدا  ، غازي  يسمى  لما  الترويج  عن  الحدودوالكف  عبر  ،  ت 
 . ول اإلنساني من الداخل الوص والعمل على تيسير 

الفاشلةاستخدام    جدوى (  2 اآللية  هذه  على  ينفق  المقد  ما  اإلنسانية  المساعدات  نسبة    مةلزيادة 
 . والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية وذلك بالتعاون ، لمحتاجيها من السوريين



لشعب ا  علىرية أحادية الجانب  لتدابير القسلالواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي  فرض    (3
األو   ،السوري  المعيشية  احتياجاته  على  تعيق حصوله  السوري حد من  وت  ،ساسيةالتي  الحكومة  ة  قدرة 

 . 19-جائحة كوفيد  الحالي المتمثل فيعلى مواجهة التهديد 
 يد الرئيس، لسا
تؤكد    لمراقبة الهدنة "األنتسو"  مم المتحدةاألمين العام حول تمويل هيئة األباإلشارة إلى تقرير  و    

على  حكومة لعملهاأي  رفض  و ،  "األنتسو"لعمل  ها  دعم  بالدي    التي   تهابوالي  مساسأو    تسييس 
اإلسرائيلي حصراً   تنتهي س االحتالل  بانتهاء  الب بالدي    بوتطال  .  الكادر  على  للهيئةالحفاظ    ، وظيفي 
 . وتمكينها من تنفيذ واليتهاميزانية "األنتسو" لتفعيل دورها  زيادةو 

 فإن ،  سورية يتعلق بتقرير األمين العام حول ميزانية المبعوث الخاص لألمين العام الى  وفيما      
اعدتها  لمس  سياسية صادقة وحيادية   جهودأو    مبادرات  ة على أي   دائماً   حة منفت كانت    سورّيةالحكومة ال

من  الخروج  قدمت  ،  األزمة  هذه  في  الخاصوقد  للمبعوث  بدوره  الدعم  للعملية    كميسر   لالضطالع 
ودو   ةلسياسي ا سورية،  وقيادة  خارجي،  بملكية  تدخل  التو ن  في بهدف  لألزمة  سياسي  حل  إلى  صل 

يساه القضاء  سورية  وإم في  الشرعي على كامل األراضي  على اإلرهاب  التواجد األجنبي غير  نهاء 
 ويحافظ على سيادة واستقالل سورية ووحدة وسالمة أراضيها.   ،السورية

 ،  السيد الرئيس  ، ختاما  
و        دعمنا  على  تعّولوا  أن  خالليمكنكم  بفعالية  في  أ   مشاركتنا  يسهم  بما  الخامسة  اللجنة  عمال 

المتحدة وفقًا لمبادئ الميثاق ومقاصده التي أرساها اآلباء المؤسسون   زمة لعمل األمم ر الدعم الالتوفي 
 لمنظمتنا.  

 وشكرا  السيد الرئيس. 
 
 


