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الرئيس، ةالسيد  

ويوّد أن يتقدم  ،(A/76/235)اّطلع وفد بالدي على تقرير األمين العام الصادر بالوثيقة رقم      
 بالمالحظات التالية:

في مجال   19-كشفتها جائحة كوفيدأشار تقرير األمين العام إلى مواطن الضعف التي  أواًل:      
والموارد،   في توزيع الثروات  كما بّين أوجه التفاوت العميق  سيادة القانون على الصعيد المحلي، 

للجميع. السورية  تعيد  وعليه  وفي توفير األمن  العربية  القانون   الجمهورية  بسيادة  تأكيد التزامها 
تقر بأن األمم المتحدة هي المنبر الرئيسي لدعم وتعزيز سيادة و على الصعيدين الوطني والدولي،  

الدولي المتحدة  من خالل  ،القانون ضمن البعد  بمبادئ ومقاصد ميثاق األمم  ومبادئ   ،التمسك 
في السيادة بين الدول وكذل ك حصانة الدول وممتلكاتها، باعتبارها  القانون الدولي، وهي المساواة 

 حجر الزاوية للنظام القانوني الدولي.
بعض الدول   نذكر  ،سياقوفي هذا ال     تنتهجها  التي  بعض التجارب المؤلمة السابقة والحالية 

في العالقات الدولية. و  ندين أي في خرقها للسيادة الوطنية، واستخدام القوة أو التهديد باستخدامها 
تحقيق تفسير   من أجل  المبادئ  بهذه  يتعلق  فيما  حصري  ونهج انتقائي  الدولي  تعسفي للقانون 

   نعتبر أن مثل هذا النهج يأتي بنتائج عكسية ويقوض سيادة القانون.و   ،أجندة سياسية ضيقة
أشارت تقرير األمين العام إلى أن خطر اإلرهاب ال يزال قائمًا، وأن التداعيات السياسية    ثانيًا:    
كوفيدوا في ظل جائحة  واالقتصادية  وتغذي نزعة   19-الجتماعية  التهديد  تأجج هذا  أن  يمكن 

لعب دورًا  ي  عاماًل مهماً إال أن التقرير أغفل    جنيد اإلرهابي.تالتطرف بين الناس وتجعلهم عرضة لل
أال وه في تأزيم الوضع االقتصادي واالجتماعي  القسرية االنفرادية  وسلبيًا    الالشرعية   اإلجراءات 

الدول بعض  تفرضها  على    التي  المدمرة  من ،  السكانوآثارها  الناس  حرمان  بينها  من  والتي 
األساسية، بيئات  و   احتياجاتهم  وخلق  العنف،  على  لتغرير  ل  مناسبةنشر الفقر والجهل، والحّض 

 .دوللتلك ال الضيقة  األهدافبالشباب وزّجهم في صراعات تخدم  
إمكانية اساااااتغالل التعاريض الفضااااافاضاااااة أو غير    إشاااااارة إلىتقرير األمين العام   ورد في  ثالثًا:
 لإلرهاب في القانون المحلي، ودورها في تقييد الحّيز المدني والحريات األساااااسااااية، إال أنالدقيقة 
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الدولي في الوصاول إلى تعريض شاامل لمفهوم اإلرهاب و لك   هذه اإلشاارة تجاهلت فشال المجتمع 
اساتخدام  ريعة  في  ساتمراراالبغية  هذا المصاطل     لتعريضبسابب مواقف عدد من الدول الرافضاة 

   تبرير أعمال العدوان التي ترتكبها.لمكافحة اإلرهاب  

األجانب  على ضااااارورة قيام الدول  التقرير    أكد  رابعًا:     المتضاااااررة من ظاهرة المقاتلين اإلرهابيين 
بالمحاكمة واعادة التأهيل واإلدما  والسااؤال هنا   ،وعوائلهم بوضااع وتنفيذ اسااتراتيجيات شاااملة تتعلق 

في هذا الصااادد، يؤكد وفدي أن ساااورية لم تلق وحتى و   ؟ هؤالء اإلرهابيينلما ا عن الدول المصاااّدرة  
اااااااعدة أممية   ااااااد عن الدول  بتوقف تلكتطالب  و مجال،  ذا الهحقيقة في اليوم مسا ااااااات تصا ااااااياسا ر  يسا

ضارورة العمل على اتخا  إجراءات  جادة و ، إلى ساوريةمرور المقاتلين اإلرهابيين األجانب   وتساهيل
اااااماان منع تادفقاات اا اا اا اا اااااااءلاة حكوماات الادول   هؤالء  وحاازماة لضا اا اا اا اا المقااتلين اإلرهاابيين األجااناب، ولمسا

في هذه الظاهرة.    المتورطة 
اااااوريةجهود األمم المتحدة  فيما يخص ما ورد التقرير عن  ساااااًا:خام      اا اااااااف  ،في سا لعدم   وفدي يأسا

ااااااءة التقرير على   اا اااااورية و لك من خالل  بعض الحكومات  انتهاكاتإضا اا ااااايادة سا اا اااااكرية   لسا اا قواتها العسا
إلى جانب   ،للموارد والثروات الساورية  نهب  الو   سارقة  وممارساتها للمن أراضاي بالدي،   جزاء  أل  واحتاللها
ااااد تعطيل  أي تقدم ،ال  هافرضااااا  اااااني والتنموي في ساااااورية بقصا وخلق ظروف  شااااارو  على العمل اإلنسا

 السوريين.مناسبة للعودة الكريمة والطوعية لالجئين والمهجرين  

با "آلية   ًا:دسسا       لذرائع "، يؤكد وفد بالدي إدانته  IIIMفيما يتعلق بما ورد التقرير عما يسمى 
الخالصات المسّيسة الناتجة عن عملها غير الشرعي. وال بد و   والشبهاتإنشاء وعمل تلك اآللية،  

مساعدة من قبل األمم المتحدة ألي دولة عضو، ال بد أن تتم بطلب   أن أيهنا من التذكير بأن 
من حكومتها وبالتنسيق معها. في هذا السياق، ننوه إلى أن حكومة بالدي لم تطلب مساعدة فنية 

ولم يحصل على    أويتشاور أي طرف  أممي مع الحكومة السورية    أو قانونية من األمم المتحدة 
مخالف لنصوص المواد    كما أن،  "IIIM–آلية"  بشأن إنشاء ما ُيسمىموافقتها    10فإنها إنشائها 

المتحدة،    12و  11و األمم  "عندما يباشر    12المادة    حيث تنّص من ميثاق  على:  من الميثاق 
العامة   فليس للجمعية  رسمت في الميثاق،  مجلس األمن بصدد نزاع أو موقف ما الوظائف التي 
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أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إال إ ا طلب  لك منها مجلس األمن"، وعليه  
ما تسمى  أنشأت   ثوالية مجلس األمن، حيواعتدت على    قد تجاوزت واليتهافإن الجمعية العامة  

 .وما بني على باطل فهو باطل   ا.نشائهإللك والية  تتم دون أن  "IIIM-"آلية

 الرئيس.. ةشكرًا السيد

 

 

 
  

  


