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 الدورة الخامسة والسبعون
 األعمالمن جدول  34البند 

 منع نشوب النزاعات المسلحة
   

موجه ان إلى األمين العام ورئيس   2021 مارس/آذار 15م طابق ان مؤرخ ان رساااااااااال ان   
 الدائم للجمهورية العربية السورية لدى األمم الم حدة الممثلالجمعية العامة من 

  
ــالة   ه لكم بهال الرســـــ ــوريةن أود أن أتوجب بناًء على تعليماٍت من حكومة بالدي الجمهورية العربية الســـــ

ــدور الو ي ة  ــبة رـ ــابعًا (A/75/743)بمناسـ ــمنة ت ريرًا سـ ــمى ن المتضـ ــت لة ”لما ُيسـ اآللية الدولية المحايدة المسـ
ــني   ــد ن ورة ولل ترــ ــ ولين عن الجراام األســ ــناع المســ ــااية لمســ ــاعدة لت التح يل والمالح ة ال ضــ للمســ

 .“(IIIM –”آلية  أي) “2011ال انون الدولت المرتكبة لت الجمهورية العربية السورية منا آاار/مارس 

وأي ت ييٍم ضـمنها للت رير  توّد حكومة الجمهورية العربية السـورية التككيد بدايًة على أن ذال الرسـالة  و  
قبوٌل بهاا الت رير أو اســـــتعداٌد لمناقســـــتهن  ماالمســـــار  ليهن ن يمكن تمســـــيرذما بكي حاٍل من األحوال على أنه

 بكي سكٍل من األسكال. “IIIM –”آلية ن يمكن تمسيرذما على أنهما اعتراٌ  بما يسمى  كما

ن الجمهورية العربية الســـورية تنكن بنمســـها تمامو    71/248ًا عن قرار الجمعية العامة غير التوال ت ا 
ن ون تعتر  بهاا الجهاز غير الســــرعت الاي ُأنســــ  “IIIM –”آلية  الاي أنســــك بســــكٍل غير قانونت ما يســــمى 

ــااية بحتة نالمت بســــــكٍل رــــــري  نرــــــوع المواد  من مي ال األمم  22و  12و   11و   10عبر عمليٍة  قرــــ
 المتحدةن كما نالمت قواعد العمل واإلجراءات.

أدعو معـالت األمين العـام وكـالـة الولود الـداامـة مجـددًا  لى ان ال  بســــــــــــــكـٍل معمل على الو ـاال و  
A/74/518 و A/74/108  وA/73/562  وA/72/106  وA/71/799 ــااـــل التت ن وذت بعض الرســــــــــــــ

هها الولد الداام للجمهورية العربية الســـــــــــورية  لى كٍل من األمين العام ورايس الجمعية العامة بنرـــــــــــوع  وجب
ــمى  ــو  ما يســــ ــية ال ارات والنروقات ال انونية “IIIM –”آلية  موضــــ ــياســــ ن والتت تُ بت بكل جدارٍة قانونية وســــ

ــيمة التت اعترت عملية  رـــــدار قرار الج ــك ما يســـــمى  71/248معية العامة الجســـ ن “ IIIM –”آلية  الاي أنســـ
 ت بت من حيث النتيجتين ال انونية واإلجرااية ما يلت: كما

ــاعدًة لنية أو قانونية من األمم المتحدة لتكســـيس  •   ن حكومة الجمهورية العربية الســـورية لم ت لس مسـ
ذاا الجهازن ولم يتســــــــــاور أي  رٍ  أممت ما الحكومة الســــــــــورية ولم يحرــــــــــل على موال تها م ل 

https://undocs.org/ar/A/75/743
https://undocs.org/ar/A/RES/71/248
https://undocs.org/ar/A/RES/71/248
https://undocs.org/ar/A/74/518
https://undocs.org/ar/A/74/108
https://undocs.org/ar/A/73/562
https://undocs.org/ar/A/72/106
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. ولول الك كلهن تجاوزت الجمعية العامة ونياتها واعتدت على “IIIM –”آلية  إلنســــــاء ما يســــــمى 
 ونية مجلس األمنن حين أنسكت جهازًا ن تملك ونية  نسااه.

ذياًة لرعيًة أنســـــكتها الجمعية العامةن والك اســـــتنادًا  لى   “IIIM –”آلية  ن يمكن اعتبار ما يســـــمى  • 
من الميـ ال. وتبعـًا ـلاـلكن كـان على األمين العـام لممم المتحـدة عـدم   22و  12و  11و  10المواد 

ن وعدم تنرــــــــــــيع أي “IIIM –”آلية  اتناا أي قراراٍت بتعيين رايس أو نااس رايس لما يســــــــــــمى 
 لها. “سكرتاريا”

ــلة  •  ــمى  بالمحرــــ ــيٍة اعتبارية لما يســــ ــنرــــ ال انونية واإلجراايةن ن يمكن من  أي مركٍز قانونت أو ســــ
 .“IIIM – ”آلية

أن تملك ال درة أو الونية على  برام اتماقات ما الدول األعضاء   “IIIM –”آلية  ن يمكن لما يسمى  • 
لم ل ين على وغيرذـا من الكـياـنات. ولت ذـاا الســـــــــــــــيالن ت كـد حكومـة بالدي رلضــــــــــــــهـا وتحم هـا ا

معلومات وو اال قدمتها   “IIIM –”آلية  المحاونت انلتمالية غير النزيهة من أجل تســليم ما يســمى 
الحكومة الســـــــــــورية لممم المتحدة أو لبعض الهياات والكيانات الدولية اات الرـــــــــــلة بالوضـــــــــــا لت 

ــوريةن ما التككيد على ضــــــرورة احترام ما يتم ت ديمه من قبل بالدي تحت  ابا ــرية الم ل ة  ســــ الســــ
 وان ال  المحدود.

ع تموياًل من الميزانية لدعم  نســاء ما يســمى   •  ن يجوز لممم المتحدة أن ت بل تبرعاٍت أو أن تنرــّ
 وتسايلها. “IIIM –”آلية 

بجمعها وتوحيدذا   “IIIM –”آلية  وبناًء على كل ما ت دمن لإن أي معلومات أو أدلة ت وم ما تســمى  • 
ــيما لت  ــت بلن ون ســ ــااية تتم لت المســ وحم ها وتحليلهان ن يعتد بها لت أي  جراءاٍت قانونية أو قضــ

ود أو معايير تتبســـــل  ل ح ي ة أن الونيات الممنوحة لها غير ُمحددٍة ن بمكان ون بزمان ون بكية قي 
 ما المي ال وما قواعد العمل الراسنة لت من متنا األممية.

ــبلن لإن اعتماد ما و   ــالًة لما ســــ ضــــ ــمى ي ا  على المعلومات التت ت دمها لها بعض   “IIIM –”آلية  ســــ
حكومات الدول المعادية لســــــــورية التت دأبت على تســــــــييس قضــــــــايا ح ول اإلنســــــــان وغيرذا ندمًة ألجنداتها 

المرـــــــــادرة ”لية وأ ماعها انســـــــــتعماريةن وعلى المعلومات التت يتم جمعها عن  ريل ما يدعى بــــــــــــــــــــــــ  التدن
وعلى رأســــــــــــــها ما يدعى تن يم  نها أيضــــــــــــــًا من قبل عدد من التن يمات اإلرذابية لي  ن وعلى ما يرد“الممتوحة

ير سرعية مدعومة من جبهة النررة اإلرذابيةن وعلى معلومات مردرذا كيانات مسّلحة غو ن “النوا البيضاء”
 قبل قوات انحتالل لت بالدين  نما ينس  مرداقية أدلة وعمل تلك اآللية غير السرعية.

ننت أدعو معـالت األمين العـام  لى  بعـاد المن مـة األممـية عن أي ســــــــــــــلوٍك أو م ـارـبٍة تكون ـقاامـًة و   ا 
ناا ال رار الرـــــــااس ال اام على  لى ات ن كما أدعو الدول األعضـــــــاء  “IIIM –”آلية  على الترويج لما يســـــــمى 

 “IIIM –”آلية  بما يســــــــــــمى   احترام مبادئ المي ال وم ارــــــــــــدل وقواعد العمل لت المن مةن ورلض انعترا 
هان بما لت الك انمتنا  عن ت ديم أي تبرعات مالية معوالنكي بالنمس عن جميا أســكال التعاون أو التوارــل 

 يزانية العادية لممم المتحدة.لها أو المساذمة لت تمويلها عن  ريل الم

ــاتهـا ال ـانونـية و   ن كـد لكم أن حكومـة الجمهورـية العربـية الســــــــــــــورـية تمـلك ال ـدرة الكـامـلةن بم ســــــــــــــســــــــــــ
ــمتت المم ل الداام  ــاءلة دون التدنل النارجت المدمر. ومن واجبتن برـ ــاايةن على تح يل العدالة والمسـ وال ضـ
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ــوريةن أن أوجه انتباذك ــة للجمهورية العربية الســــ ــية للمحاونت المارضــــ ــياســــ م  لى ن ورة اآل ار ال انونية والســــ
ــتالت ال انون الدولت ومباداه ــاب ة قانونية ن يرة اســــ ــّكل ســــ بما ينال   نالرامية للترويج لتلك اآلليةن والتت تســــ

 أ ر عمل األمم المتحدةن بحيث ترب  نمواجًا يتكتى ت بي ه لت بلدان أنرن.

ننت على أتم انســــــــــــــتعـداد للتوارــــــــــــــل ما كـاـلة الزمالء المـندوبين اـلداامين وما كـاـلة المجموعـات و   ا 
اإلقليمية والجارالية لت األمم المتحدة لمناقســـــــة ذاا الموضـــــــو ن وأنا على   ٍة تامة بعدالة ومســـــــروعية موق  

ذت جهاٌز غير ســـــــرعت ن ينتمت  لى   “IIIM –آلية  ”بالدي الاي أ بتنا من نالله بكل جدارة أن ما يســـــــمى 
 أ ر العمل لت األمم المتحدة.

أكون ممتنـًا ليمـا  اا قمتم ـبإرــــــــــــــدار ذـال الرســــــــــــــالـة كو ي ـٍة من وـ اال الجمعيـة العـامـةن لت   ـار و  
 من جدول األعمال. 34 البند
 

 صّباغ بسام  )توقيا(
 السمير
 المندوس الداام

 


