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األمين ا عنم ورئيس موجهمنط إ ى    2020حزيراط/يونيه    28رساااان منط ممتنن منط مار منط    
 مجلس األمن من ا ممثل ا دائم  لجمهورية ا عربية ا سورية  دى األمم ا ممحدة

 
ً  لى  علىممـء م م  ن حكومتي، أود أن أنقـ  للمكم موف  المموويةـا الليةمـا اليــــــــــــــويةـا من عقيةي بنـء

ــتين حوا عن يج فيايا  ممى  األمن  ــءلس واليـــ  2191و  (2014)  2165و  (2014)  2139األمين اللءم اليـــ
 ( 2018) 2449و  (2018) 2401و  (2017) 2393و  (2016) 2332و  (2015) 2258و  (2014)

 (.S/2020/576) (2020) 2504و 

ــءلدا  ل ي الحدود، وع ليد   ــءا الميـــــ ــعن ل عـــــ ــويةا موف وء لاـــــ عكيي حكوما المموويةا الليةما اليـــــ
 التعكيد لاك  خءص لى  مء يىي:

ــم    (2014)  2165لن ســـــــــلي للت الدوا لتمديد م ءلي  فياي ممى  األمن  •   لك  النوج الميـــــــ
الجي التمدعه هجه الدوا منج بدا ا الحيب اإليهءبما الم يوضـــــــا لى  ســـــــويةا، والجي يود  لءلمقءم 

، 46/182األوا لل  انتوءك اليــــــــمءدة اليــــــــويةا، ألي ممءل ا  ــــــــيةحا ألحكءم فياي المم ما اللءما 
ــىحا التي عدلموء عى  الدوا. و  إل  عقد م الميــــــءلدا  لممتى  أ ــــــكءلوء لىمممولء  اإليهءبما الميــــ

وألي ظ  التطويا  الحء ـىا لى  األي  واسـتلءدة الحكوما اليـويةا اليـمطية لى  مللم المنء    
ــىحا، وألي ظ  حومقا مواألقا الحكوما اليـــوية ــمطي لىيوء المممولء  اإليهءبما الميـ ا التي كءنت ع يـ

لى  ل عــــــــــــءا الميــــــــــــءلدا  لل  كءألا المنء  ، وهو األمي الجي أويده التقيةي فيد النلي ألي أك ي  
مكءن، ألإن االدلءًا  التي عيـوفوء عى  الدوا لتمديد م ءلي  القياي أ ـتحت لء ىا. والمطىوب   من

اآلن من األمءنا اللءما اللم  لاــــــــــــك  ةدي لى  عيةما مواألقا الحكوما اليــــــــــــويةا لى  ليســــــــــــءا 
ــءلـدا  لل  كـءأـلا المـنء   ـبدال  من ع ني الحمج الوا ـما التي عيــــــــــــــوفوـء للت اـلدوا لتمـدـيد  الميــــــــــــ

 م ءلي  القياي.

وخء ــا لموا   (2014)  2165لم يتم خالا األلوام المءضــما االلتمام لموــمون فياي ممى  األمن  • 
 لا ءفما لمىمء  الميءلدة ل ي الحدود أو احتياموء متءدئ اللم  اإلنيءني. لدم عوأليي ضمءنء 

لن أخج مواألقا الحكوما اليـــــويةا ف   لدخءا الميـــــءلدا  اإلنيـــــءنما ل ي الحدود هو م دأ أســـــءســـــي   • 
 قتعــــــــــــــي األمي لى  للالموـــــء ألق .  ، وال  مـــــر أن 46/182لموةـــــر فياي المم مـــــا اللـــــءمـــــا 

ــىـا لل  الحكومـا اليــــــــــــــويةـا مـء  الـت لى  حـءلوـء ال عى ي الحـد األدن   أن كمـء اإلخطـءيا  الميســــــــــــ
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المعـــــداسما، ســـــواً لنءحما األيفءم أو الملىومء  أو ألداد الميـــــت يدين من الميـــــءلدا ، والموا   من
 التي عقوم لءستالموء وعو ةلوء لى  ميتحقيوء من المدنيين.

لّن آلما الي ــــد األممما ال عيــــتطمس التحق  من و ــــوا هجه الميــــءلدا  الميســــىا ل ي الحدود لل   • 
ــي   ــتحقيوء لرء ا عءيةمه، ب  هي لءةمة لن ال ، كمء أن اليـــــــيةا التي يتلءم  بوء مكتر عنيـــــ ميـــــ

لك يي الاـــــإلون اإلنيـــــءنما )األوعاـــــء( مس آلما الي ـــــد والموء  التي عقوم لءلتن يج لى  األي  ع  يي ا
 من التيءؤال  والاكوك.

لّن الكم األك ي من الميـــــــــءلدا  ل ي الحدود كءن وال يماا  عـــــــــ  لىممءلء  اإليهءبما الميـــــــــىحا،   • 
ولم  لىمحتءةين، وإن ةدوى هجه الميـــــءلدا  كءنت وال عماا محدودة مقءينا لءلميـــــءلدا  المو لا  

 من داخ  المموويةا الليةما اليويةا.

عوـــــمنه التقيةي الحءلي ألإن األســـــ ىا المىحا التي  مر لى  األمءنا اللءما اإلةءلا أمء لءلنيـــــتا لمء  
 لىيوء هي:

لمءاا القوا لعنه لرت النلي لمء عقوم له الحكوما اليـــــــــويةا لتيـــــــــوي  ل عـــــــــءا الميـــــــــءلدا  لل   • 
 ميتحقيوء ألإن الحءةا لل  ل عءا الميءلدا  ل ي الحدود عتق  فءئما؟

مم  لمـءاا لنكـءي حومقـا أ  •  ن انلـدام األمن الرـجائي لماليين اليـــــــــــــويةين  لود ســـــــــــــ تـه لـءلمقـءم األوا لل  ح 
اإلةياًا  القيـــــيةا األحءد ا المءنر الم يوضـــــا لى  الاـــــلر اليـــــويي، والتي فءمت الوال ء  المتحدة  

 ؟19- مإلخيا  لملىوء أك ي ضياوة ووحاما دون التتءي لمء علءنمه سويةا، خء ا ألي ظ  ةءئحا كوأليد 

اا لنكءي حومقا أن ســــــــــ ر ملءنءة الماليين ألي المنء   التي عقس خءيد ســــــــــمطية الدولا لنمء  لود لمء • 
 س ته لل  ممءيسء  المممولء  اإليهءبما الميىحا، والتي سيدهء التقيةي ألي أك ي من موفس؟

 لمءاا التيتي لى  ممءيسء  فوا  االحتالا التيكي الوحاما لح  الماليين من اليويةين؟ • 

مءاا عكياي لنكءي أن حومقا سـ ر ملءنءة اليـكءن ألي اليكتءن لنمء  لود لممءيسـء  ال عـي  اإليهءبي ل • 
الميــىا الموةود ألي المنطقا والمدلوم لاــك  متء ــي من الوال ء  المتحدة األميةكما، وعنعــىوء لدة 

 م األ ىما؟ميا  من التمامءعوء وولودهء عمءه لةياًا  لخالً المممم من سءكنمه ولودعوم ل يوعو

لمءاا عماـــ  األمءنا اللءما القوا لعن المممولء  اإليهءبما الميـــىحا هي التي عيعكر أأللس الميائم  • 
 ؟“أ يا  النماع”وهي التي عقوم لءنتوءك متءدئ القءنون الدولي بدال  من الحديث لن 

فيتوء ألي ملي   لمءاا عيـتمي األمءنا اللءما ألي االلتمءد لى  معـءدي ماـ وها وماـكوك ألي معـدا • 
 عوةيووء االعوءمء  التء ىا لىحكوما اليويةا؟

ــويةا ألي للت المنء     •  لمءاا عنكي األمءنا اللءما حومقا أن اإلةياًا  التي عقوم بوء الحكوما اليـــــــ
هي ممءيســــا لحقوء الدســــتويي ألي حمء ا اليــــويةين من ممءيســــء  المممولء  اإليهءبما الميــــىحا،  

 ك  م ع ، بدال  من عوةمه االنتقءدا  لوء؟والتي يجكيهء التقيةي لا

 ؟“القوى الملءيضا”لمءاا عيتمي األمءنا اللءما ألي عيمما المممولء  اإليهءبما الميىحا بـ  • 

لمءاا عماـــــــــ  األمءنا اللءما من القوا لعن من لّط  مواألقا الحكوما اليـــــــــويةا لى  ليســـــــــءا فءألىا  • 
 حتالا التيكي؟ميءلدا  لنيءنما لل  األعءيب هي سىطء  اال
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وممء ي  يي االســـــــــــتومءن لاـــــــــــك  ك يي أن الحكوما اليـــــــــــويةا فد دأبت لى  القوا منج بدا ا الحيب  
ــءألي وال ن  التحتما  ــىحا عتمج من المدايب والماـــــ ــا لىيوء لعن المممولء  اإليهءبما الميـــــ اإليهءبما الم يوضـــــ

ــتودا  المدنيين لكءألا  ــىحا، وفد دأبت األمءنا اللءما لى   المدنما مقيا  للمىمءعوء اإليهءبما والســــ  ــــــنو  األســــ
لنكءي هجه الحومقا، ال ب  علمد  عوةمه االعوءمء  التء ىا لىحكوما اليـــــويةا لءســـــتودا  هجه المقيا ، واليوم  

فد وضلت المقءعىين الميىحين   “فوا  سويةا الد مقيا ما”منه لعن مء   يم    19 لتي  هجا التقيةي ألي ال قية 
 داخ  المدايب!

ختءمء ، عإلكد حكوما المموويةا الليةما اليـويةا، مية أخيى، أن لنوءً ملءنءة اليـويةين يتطىر الك    
لن الن ءق والتيـيم ، والتوف  لن االسـت مءي لءإليهءب، ووضـس حد لىتدابيي القيـيةا الم يوضـا لى  الاـلر 

ممءيســــء  المممولء  اإليهءبما  اليــــويي، والومءم لءلحد األدن  لتقد م الميــــءلدا  اإلنيــــءنما لىمتوــــييةن من
الميــــــــــــــىحــا واأللمــءا اللــدوانمــا التي  قوم بوــء النلــءم التيكي واأل يا  الـدولمــا األخيى كـءألـا المتواةـدة لى   

 األياضي اليويةا لعوية غيي مايولا.

 آم  ل داي هجه اليسءلا كوثمقا من وثءئ  ممى  األمن. 
 

 ا جعفري لاءي  )عوسمس(
 الي يي

 الدائم المندوب 
 


