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 السيد الرئيس، 

  
 
 ،ع البلد المضيفلع وفد بالدي عىل تقرير اللجنة الخاصة بالعالقة ماط

ي وردت فيه، توصياتالحب بر  وي  
 ردود أفعالغير أننا ال نزال نعتقد بأن  الجديدة الت 

 عن مستوى التوقعات ،البلد المضيفحكومة 
ً
 جدا

ً
 . ال تزال بعيدة

ي ي   
ص لدائما مندوب ال سعادة، اللجنة رئيس جهود  عىل وفد بالدي ثت  ، لقير

ي امتاز بها عمل الفريق 
ة الماضيةخالويشير إىل الحرفية والشفافية الت  ومع ، ل الفي 

 فإ ذلك
 
ي  ةجديأكير فاعلية و ع إىل انخراٍط ننا ما زلنا نتطل

من جميع أعضاء اللجنة ف 

ي 
  سبيل عملها، ف 

 
ي ت
ي معالجة مشاغل بعض الدول األعضاء الت  ي من تعامل سلتر

عان 

ي ومن قيوٍد  شجع الدول األعضاء كما ن  حكومة البلد المضيف.  عليها  تفرضها تميير 

ي أعمال هذه اللجنة واجتماعاتها، 
ي األمم المتحدة عىل المشاركة بصفة مراقب ف 

ف 

ي لم 
ي تقاريرها الدورية والت 

ي تصدر ف 
ي تنفيذ التوصيات الت 

بغرض المشاركة الفاعلة ف 

مة البلد المضيف عىل فرض تجد لسنواٍت طويلة طريقها للتنفيذ بسبب إرصار حكو 

عية عىل ممثىلي  
، وهي قيود ومن بينها وفد بالدي  األعضاء  الدول  العديد قيوٍد غير شر

عة عام 
ّ
 . 1947تخالف اتفاقية المقر الموق

 السيد الرئيس، 

ي هذه القاعة أن  
ال حكومة البلد المضيف بطبيعة الحال، بات الجميع يعلم ف 

 أن استضافة مقر األمم المتحدة هو امتياز القناعة بوفق  إىل اليوم تزال تترصف

ي  احتكاري
ية ضد ممثىلي الحكومات الت 

يسمح لها بفرض إجراءات عقابية وتميير 

ي السياسة
 . تختلف معها ف 
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ال نسىع إىل المواجهة، بل نؤكد بأننا ما زلنا ولكي تكون األمور واضحة، فإننا  

ي  نسىع إىل االمتثال
وكافة النصوص واألدوات القانونية  التفاقية المقر  القانون 

ي 
الخاصة باالمتيازات والحصانات الدبلوماسية، ونسىع إىل العدالة والمساواة ف 

 لنصوص المواد 
ً
ونحن  من اتفاقية المقر.  28و 27و 13و 12و 11التمثيل تطبيقا

 عىل تجنب اللجوء إىل تطبيق 
ً
نؤمن بكل واقعية وتفاؤل بأننا قادرون جميعا

ي توفرها المادة الخيارات ا
من اتفاقية المقر فيما إذا أعلنت حكومة  21لقانونية الت 

وط عن كافة اإلجراءات التقييدية  البلد المضيف تخليها بشكٍل مطلق وغير مشر

ي تفرضها بحق ممثىلي كٍل من الجمهورية العربية السورية
ية الت   ،والعقابية التميير 

ويال البوليفارية ، كوبا ، و ةوجمهورية إيران اإلسالمي ،وروسيا االتحادية جمهورية في  

 دولة أخرى.  ، وأيالشعبية وجمهورية كوريا الديمقراطية

 السيد الرئيس، 

ي يمر بها  
ي نيويورك أن الظروف الصعبة الت 

لقد ظن المجتمع الدبلوماسي ف 

ي اتجاه التخىلي COVID-19العالم بسبب جائحة  
، ستدفع بحكومة البلد المضيف ف 

ي تفرضها عىل عدٍد من ممثىلي الدول 
أو التخفيف من اإلجراءات العقابية التقييدية الت 

،  األعضاء وأفراد عائالتهم. غير أن الصورة ك
ً
بقيت اإلجراءات   إذ انت عكس ذلك تماما

ي البعثة الدائمة لجمهورية إيران ال العقابية ذاتها، 
بل تعرض الدبلوماسيون ف 

اإلسالمية، إىل نوع جديد غير مسبوق وغير مقبول من إجراءات تقييد الحركة. ومن 

ي  لا ما ز جانبنا، 
ي ي  الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية الطاقم الدبلوماسي ف 

عان 

  اٍت بق عمن 
ّ
  يةجد

 
منح للدبلوماسيير  وأفراد ق تتعل

 
ي ت

ات الدخول الت  بطبيعة تأشير

ة دخول لمرة واحدة مدتها ستة أشهر ويتوجب  عائالتهم حيث نحصل عىل تأشير
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، األمر انتهاء صالحيتها  تاري    خ من شهر أو أكير علينا التقدم بطلب تجديدها قبل 

ي مجال السفر ألغراض مهنية أو إنسانية
، وإىل درجة الذي يفرض علينا عوائق ف 

ي الحاالت االضطرارية. 
ين منا غير قادرين عىل السفر إىل سورية حت  ف   جعلت الكثير

ي الطاقم الدبلوماسي وأفراد عائالتهم من إجراءات تقييد 
السفر والحركة  كما يعان 

ي ميل  25ضمن دائرة  
. هذا إىل جانب المشاكل الناشئة عن رفض جميع المصارف ف 

فتح حسابات مرصفية فردية أو رسمية للبعثة  UNFCUنيويورك باستثناء مرصف 

  . ومواطنيها  ضد سورية "عقوباٍت أمريكية"وجود السورية والعاملير  فيها، بحجة 

  الزمالء والزميالت.. السيد الرئيس.. أيها 

  
ً
ي ختاما

ي وردت ف 
اقب بشكل وثيق تطبيق التوصيات الت  ، نؤكد عىل أننا سي 

بممارسة معاىلي األمير  العام  سنطالب، و تقرير لجنة العالقات مع البلد المضيف

ي البند المنصوص عواليته وصالحياته من أجل إطالق إجراءات التحكيم 
 21ليها ف 

رةنحن  -ير حيث نعت. من اتفاق المقر  ة الزمنية المعقولة بأن ا – الدول المترص  لفي 

من أجل إنهاء الخالف بير  البلد المضيف واألمم المتحدة عىل تفسير  ةوالمحدود

. األمر الذي  ،وتطبيق اتفاق المقر 
ً
ينا الحق ويفرض علينا عط  ي  قد انقضت فعال

ي أن نراجع معاىلي األمير  العام واللجنة المختصة 
لإلطالع  بشكل دوريالواجب ف 

ي تطبيق نص  ةباشر للم ،عىل نتائج عملهم واتصاالتهم مع حكومة البلد المضيف
ف 

 من اتفاق المقر.  21البند 

 السيد الرئيس...  
ً
 شكرا


