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 ، الرئیس  ةالسید    

الذي ألقاه ممثل جمهور�ة إیران اإلسالمیة،  حر�ة عدم االنحیاز  ینضم وفد بالدي إلى بیان      

، (A/76/26)كما اطلع وفدي على تقر�ر لجنة العالقة مع البلد المضیف الصادر �الوثیقة رقم  

 و�ود أن یتقدم �المالحظات التالیة: 

تؤ�د الجمهور�ة العر�یة السور�ة على موقفها الثابت في دعم میثاق األمم المتحدة واالتفاقیات     

تعدد�ة التي تتیح للمجتمع الدولي الوتعز�ز  ،  �الدبلوماسیة والحوارو��مانها  الدولیة ذات الصلة،  

الدولیین التفاهم والتعاون  االلتقاء والعمل معًا بروح من  م هامن ال أنه  فإنها ترى  ولذلك    .فرصة 

توفیر ظروف مالئمة للوفود والبعثات الدائمة لدى األمم المتحدة، ودعمها لالضطالع �مسؤولیاتها  

  .على نحٍو �امٍل وفعالٍ 

،  1947إن إحدى الوثائق الهامة والناظمة لعمل منظمة األمم المتحدة هي اتفاقیة المقر للعام      

مهامها على أكمل وجٍه وفي أفضل الظروف على أراضي البلد  والتي تضمن للبعثات الدائمة أداء  

المضیف، و�التالي إن استقبال المقر الرئیسي للمنظمة على أراضي دولة معینة إنما هي مسؤولیة 

البلد المضیف  بد من تحّملها وضمان حسن سیر عملها من قبل حكومة  النحو   كبیرة ال  على 

الوفود  الدبلوماسیة  والحصانات  المتیازاتل  الكامل  حتراماالمع  ،  األمثل  بها  تتمتع  وفقًا    -  التي 

، واتفاقیة امتیازات األمم المتحدة وحصاناتها 1961ألحكام اتفاقیة فیینا للعالقات الدبلوماسیة عام  

  . مع البلد المضیف  ات الثنائیةالعالقوالتي ال �مكن إخضاعها ألي قیوٍد تنشأ عن    -  1946لعام  

ال �مكن  تفاق المقر  ا  "أن  واقتبسما جاء في تقر�ر المستشار القانوني للمنظمة،  �  یذ�ر وفديوهنا  

ال مجال لتطبیق تدابیر قائمة على المعاملة �المثل في إطار المعاملة  و   ،تطبیقه �طر�قة تمییز�ة 

 . انتهى االقتباسالتي ُتمنح للبعثات الدائمة المعتمدة لدى األمم المتحدة في نیو�ورك" 

 الرئیس.. السیدة 

البلد المضیف منذ عدة سنوات على فرض مجموعة من  لقد        القیود والتدابیر دأبت حكومة 

 ى التالي: على وفود عدد من الدول، �ما فیها وفد بالدي، وعلیه نشیر إل التمییز�ة وغیر الود�ة
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للجمهور�ة  سلطات  تقوم    أوًال: الدائم  الوفد  أعضاء  �منح  المضیف  السور�ةالبلد  وأفراد   العر�یة 

و�ستغرق تجدیدها فترة   لمدة ستة أشهر وسفرة واحدة،  أو إقامة صالحة   تأشیرات دخول  عائالتهم

، األمر الذي �فرض علینا عوائق في مجال السفر  طو�لة وصلت في مراحل معینة إلى عدة أشهر

ع عراقیل جدّ�ة أمام �ضو ،  �وفاة أحد األقاربأو في الحاالت الطارئة    شخصیةألغراض مهنیة أو  

  افي تأخره  19-إن تذّرع حكومة البلد المضیف �جائحة �وفید  .أعضاء الوفد في تأدیتهم لعملهم 

تلك الممارسات جرت قبل تفّشي الجائحة  �إصدار هذه التأشیرات أمر غیر دقیق، خاصة وأن  

حكومة البلد المضیف  على    �الضغطرئیس وأعضاء اللجنة  السادة    منوفدي    �طلبوعلیه    . �سنوات

  سیخفف ضغط األمر الذي    .أسوًة بباقي الوفود   منح تأشیرات دخوٍل لفترات أطول وسفرات متعددة

   العمل عن المسؤولین عن إصدار وتجدید تلك التأشیرات.

لحر�ة أعضاء الوفد الدائم للجمهور�ة    اً تقیید  2017فرضت حكومة البلد المضیف منذ العام    ثانیًا:

،  وهو ما یؤثر على الدبلوماسي المعني  ،میل  25العر�یة السور�ة وأفراد عائالتهم بدائرة محیطها  

أفراد عائلته الذین یواجهون عقا�ًا واحتجازًا وتقییدًا لحر�تهم في الحر�ة ال لسبب   و�شكٍل أكبر على

إن تذّرع حكومة البلد المضیف �األسباب األمنیة وراء هذه القیود إنما  .إال ألنهم عائلة دبلوماسي

انتهاكًا   وا�عتبر  الصلةلالمتیازات  ذات  الدولیة  االتفاقیات  جمیع  علیها  تؤ�د  التي  ،  لحصانات 

إعفاءات    الحدیث عن وجودن  �ما أ  االحترام وأصول التعامالت الدبلوماسیة.  قواعدوخروجًا عن  

حیث تم رفض الكم األكبر من الطلبات التي تم   ،لم یتم لمسه �شكل حقیقي من قبلنااإلنسانیة  

 . الوفد عدد من أعضاء تقد�مها من قبل

تخاذ الإلى األمین العام  المضیف  العالقة مع البلد  قدمتها لجنة  �التوصیة التي    : یرحب وفديثالثاً 

وهو الخیار الوحید المتبقي لحل المسائل   من اتفاقیة المقر،  21  بندالخطوات المناسبة �موجب ال 

أن الفترة الزمنیة المعقولة والمحدودة من أجل إنهاء الخالف بین  و المعروضة على اللجنة، خاصة  

 البلد المضیف واألمم المتحدة على تفسیر وتطبیق اتفاق المقر، قد انقضت فعًال.  
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ن تضع حدًا لمختلف أنواع الخروقات واالنتهاكات التي ترتكبها  أللقد آن األوان لهذه اللجنة      

الوفود الدائمة في نیو�ورك، من تأخیر إصدار التأشیرات، إلى �عض حكومة البلد المضیف �حق 

الطرد غیر المبرر للدبلوماسیین المعتمدین، ومصادرة الممتلكات والعقارات، وعرقلة سیر الحقائب 

في  الدبلوماسیة،  البعثات  وتراخیها  وسالمة  أمن  الزائرة  ضمان  حسا�ات  الفتح    و�عاقة  ،والوفود 

والتي ُتفضي إلى عدم القدرة على الوفاء �االلتزامات المالیة تجاه المنظمة، و�التالي  مصرفیة  ال

 الحق في التصو�ت. من حرمانها 

نتطلع رفیعة المستوى، و إن استضافة مقر األمم المتحدة �عد امتیازًا مرموقًا ومسؤولیة    ختامًا..    

والتوصیات الواردة في    وأصول المعامالت الدبلوماسیة،  احترام قواعد القانون الدولي،اللتزام البلد �

ماسیي  وعدم التعسف في استخدام استضافتها لمقر المنظمة لإلضرار بدبلو تقر�ر اللجنة المعنیة، 

   .في التنقل والحیاة الكر�مة دول �عینها أو تقیید حقوق زوجاتهم وأطفالهم
 

 شكرًا السیدة الرئیس..     
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