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 بيان 

 الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية

ي نيويورك
 
 لدى األمم المتحدة ف

 أمام

 اللجنة القانونية )السادسة(

 :المعنون  / 87حول البند / 

ي عام "
 
وتوكولي   اإلضافيي   التفاقيات جنيف المعقودة ف حالة البر

 "المتعلقي   بحماية ضحايا المنازعات المسلحة  1949

الملحق الدبلوماسي يلقيه   

 ايلي عهد الطرشة

Diplomatic Attaché: Elie Ahed Altarsha  

 

ي                                             الرجاء متابعة النص عند اإللقاء
 
ف  04/11/2020نيويورك 
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 السيد الرئيس،

م  ينضم وفد بالدي إىل البيان الذي ألقاه ممثل جمهورية إيران   اإلسالمية المحتر

بال ي حركة عدم االنحياز، واسمحوا ىلي أن أدىلي 
مالحظات  بالنيابة عن الدول األعضاء ف 

  : التالية بالصفِة الوطنية

سورية    أثبتت  الوقائع  إن  - ي 
ف  أننا  يوم  بعد   

ً
و يوما عن   –  نواجهواجهنا   

ً
نيابة

الدوىلي      -المجتمع 
 
فها حة  مجموعاٍت إرهابية مسل أنها كياناٌت    صنَّ األمن عىل  مجلس 

أننا    رهابية،إ و كما  العقيدةنواجه مجموعاٍت  واجهنا  ذات  تحمل  حة 
 
الجهادية    مسل

ية التكفتر و"داعش"  الدينية  النرصة"  و"جبهة  "القاعدة"  تنظيمات  تحملها  ي 
  .. التر

 أنه  
ً
ي سورية، كانت هذه   تسعخالل و وتعلمون جميعا

سنواٍت من الوضع المأساوي ف 

 
 
إىل تحالفاتها وانتماءاتها وعالقاتها، أسمائها و  يوٍم آلخر   منغترِ المجموعات المسلحة ت

ي هذه قضائقانونية و و    سياسيةاٍت درجٍة دفعت سلط 
ي العديد من الدول األعضاء ف 

ية ف 

   إىل اإلقرار المنظمة، 
َّ
 بأن حكوماتها قد قد

ً
 لمجموعاٍت مت دعما

ً
 وعسكريا

ً
مسلحة    ماليا

ي سورية عىل أساس أنها  
 مجموعاٌت جهادية سلفية   ، ثم تبيرَّ  أنها "معارضة معتدلة"ف 

مجموعاٌت  أنها أو   ،تحمل عقيدة متطرفة وترتكب جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية

فها مجلس األمن عىل أنها إرها اتيجية مع كياناٍت صنَّ  بية.. تملك عالقات تبعية استر

-   
 
ن  إننا 

 
والحقيقة  بأن    الجميع  ر ذك ال  القانون الدوىلي  وأن    ،صنوانالعدالة  لَّ 

ُ
ك

ام غتر خاضع للتفاوضالدفاع عن مبادئ العدالة والحق هو    ، وأنيتجزأ  وبالتاىلي   .. التر 

مستعدينفإن غتر  القانونية    نا  اللجنة  ي 
طرٍف ف  من  تقييماٍت مسيسة  إىل    لالستماع 

عينغمِ ي   األمن   هيض  يتعلق األمر بتطبيق قرارات مجلس  الراحة حينما  ه  ويمنح ضمتر
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ضد    سياسية لمزاعم واتهاماٍت ج  روِ من أجل أن ي  فقط  ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب، 

التدخلية السياسية  أجندته  يناسب  بما  ذاك  أو  البلد  مستعدين   .. هذا  غتر  أننا  كما 

وي    ج   التر ي 
ي ف 
القانون  المنتر  منحاز يستخدم هذا  إىل طرٍف    آلية"يسىم  لما  لالستماع 

 "IIIM  –  مستقلةمحايدة و تحقيق دولية 
ٌ
عي ، وهي جهاز

،   غتر شر
ً
 وسيبقر ميتا

ً
نشأ ميتا

عواقب   من  سيئة  عاقبٍة  مجرد  لألنه كان  العامة  الجمعية  ي   قرار  اتخاذ 
توافقر  ، غتر 

   22و  12و 11و 10والياتها المحددة بموجب المواد  ت بهجاوز ت
َّ
ت  من الميثاق، وتعد

ي المادة    حسبما هو مرسومٌ  ،مجلس األمن صارخ عىل واليات من خالله وبشكٍل 
  12ف 

يسىم   عما  الحديث  ي 
ف  اللجنة  هذه  وتركتر   وجهد  وقت  أضيع  لن  الميثاق. وأنا  من 

"IIIM"لالطالع عىل ا 
ً
ي وجَّ ، بل أدعوكم مجددا

هناها نحن وعدٌد من الدول لرسائل التر

الجمعية العامة العام وإىل رئيس  ي كشفت العيوب القانونية  األعضاء إىل األمير  
، والتر

ي شابت إنشاء هذه اآللية
ي تقف وفضحت    ،التر

الدوافع السياسية األنانية والرخيصة التر

إىل    وراء خاص  بشكٍل  وأشتر  الرسميتير     ا رسالتينإنشائها،  بالوثيقتير   الصادرتير  

(A/71/799(و )A/72/106  وأنا من جديد أؤكد ...)  ي الثقة بأن
األطراف التر  من 

ً
أيا

ي أقمناها  لم ولن ي  "،اآللية" ما يسىمج لتروِ 
 عىل دحض الحجج القانونية التر

ً
كون قادرا

غتر  إنشاء هذا الجهاز  ي مواجهة 
إىل ف  تستند  بالمناسبة حجٌج قانونية  وهي   ، عي

الشر  

إىل إىل الميثاق و  ، وليس   سياسية منحازة.  رؤيةٍ القانون الدوىلي

ي تجمعنا مع اللجنة الدولية إننا   -
نؤكد عىل عالقات العمل الوثيقة والناجحة التر

ي سورية،
األحمر ف     وهي عالقات تعاوٍن   للصليب 

 
 ت

ِ
ي مجال  حق

ة سواء ف  ق إنجازاٍت كبتر

ي مجال نشر وترسيخ ثقافة  
القانون الدوىلي وممارسات تقديم المساعدات اإلنسانية أو ف 

ي مختلف القطاعات الحكومية، ومن بينها القوات
ي ف 
عقدت   المسلحة، وعليه  اإلنسان 
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ي   الدول للقانون  السورية الوطنية اللجنة
ي االنسان 

ين عدة اجتماعات كان آخرها ف  تشر

الحاىلي  بعثة اللجنةاألول من العام  األحمر   للصليب  الدولية ، وبحضور رئيس وممثىلي 

مرا و بصفة  العام  قب،  اللجنة خالل  نشاطات  استعراض  االجتماع    2020تم خالل 

ي سيتم تنفيذها حتر 
بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر، وإقرار النشاطات التر

بما فيه الجاري  العام  ي  نهاية 
اإلنسان  الدوىلي  القانون  ي 

ف  عمل  وورشات  ندوة  تنظيم  ا 

ال المعنيةلمختلف  اللجنة الوطنية خطتها    ، كما قطاعات من مؤسسات الدولة  أقرت 

 القانون الدوىلي   2021التنفيذية لعام  
ي إطار نشر

ي تتضمن العديد من الفعاليات ف 
والتر

ي وإعداد 
 دعم  ، وذلكالكوادر الوطنية  االنسان 

ً
ومة السورية الرامية اىل نشر جهود الحكل ا

ي فيالوعي والتث
السورية   والتأكيد ،  ها قيف بالقانون الدوىلي اإلنسان  ام الحكومة  عىل التر 

ي جهودها لمكافحة االرهاب
ي ف 
 .التام بأحكام القانون الدوىلي االنسان 

ي إطار عمل هذه اللجنة عن  
ي أن نخرج ف 

 ف 
ً
، فإننا لم نكن نرغب أبدا

ً
والياتها ختاما

افية لعملها، ولكننا لن نبقر صامتير  إذا حاول البعض  وال عن الطبيعة القانونية االحتر

وي    ج للتر بالدنا  ي 
ف  الوضع  مزدوجةٍ   استغالل  وغتر   سياسيةٍ   لمواقف  و   لمعايتر   منحازة 

العامة من أجل  اإلطالقبريئة عىل   إساءة استخدام واليات وصالحيات الجمعية  ، أو 

وي    ج األمن واالستقرار إىل سورية   إنشاء والتر إعادة  تستهدف جهود  آلليات مشبوهة 

لإلرهاب إىل بالدي باستعادة إرهابييها،    . وشعبها  رة 
ّ
الدول المصد فعندما كنا نطالب 

هي   وها   ..
ً
مخطئا الحقيقة  تلك  عن  آذانه  يصّم  من  وكان  حق..  عىل  بالدي  كانت 

 
ً
ي تشهدها فرنسا والنمسا مؤخرا

ثبت صوابية نهجنا.. األحداث المؤسفة التر
 
  ت

            
ً
 السيد الرئيس..   شكرا


