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 بیان الجمھوریة العربیة السوریة
   19-بعد اعتماد مشروع القرار المعنون اإلستجابة  لكوفید 

 الدورة الثالثة والسبعین لجمعیة الصحة العالمیة
2020أیار  29جنیف   

 السیدة الرئیس
انضمت الجمھوریة العربیة السوریة للتوافق على مشروع القرار المعنون  

" انطالقاً من قناعتھا بأھمیة تضافر الجھود الدولیة  19"اإلستجابة لكوفید 
في مواجھة التحدیات والمخاطر المشتركة التي تستھدف جمیع دولنا  

سوریة  وشعوبنا دون استثناء. وفي ھذا اإلطار ترحب الجمھوریة العربیة ال 
بالدعوة التي تضمنھا مشروع القرار إلى تكثیف التعاون والتآزر على  

تشدید  ب ترحب ، و19 -ن أجل احتواء جائحة كوفیدجمیع المستویات م 
على الحاجة لتمكین كافة الدول من الحصول في الوقت المناسب  القرار

ودون عوائق على وسائل التشخیص والعالجات واألدویة واللقاحات 
والتكنولوجیات والمعدات الصحیة ومكوناتھا من أجل اإلستجابة لجائحة  

.  عقبات التي تحول دون ذلكدعوتھ إلى اإلزالة الفوریة للبو 19كوفید 
تعرب الجمھوریة العربیة السوریة عن أسفھا من أن مشروع القرار بقي  

برفع التدابیر القسریة  قاصراً عن المطالبة بشكل واضح وال لبس فیھ 
حادیة التي تعیق قدرة البلدان المستھدفة على اإلستجابة بفاعلیة لمخاطر  األ

ن فرض التدابیر  بسبب معارضة الدول المسؤولة ع  ، وذلكانتشار الوباء
  ا غیر القانونیة وغیر األخالقیة على سیاساتھ وإصرارھا القسریة األحادیة 

حقوقھم   وتطالحیاة المواطنین في البلدان المستھدفة بالعقوبات  تھددالتي 
اإلجراءات القسریة  األساسیة وأوضاعھم المعیشیة واإلنسانیة. إن تمدید 

تطبیق تدابیر  مؤخراً واألحادیة التي تستھدف الجمھوریة العربیة السوریة 
انتھاك  قسریة جدیدة خالل أزمة الصحة العامة التي تواجھ العالم ھو 
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المفترض أن مشروع القرار الذي اعتمدتھ جمعیة الصحة  لمبادئل
بي والوالیات  اإلتحاد األوروالعالمیة یسعى لتكریسھا، ودلیل على سیر 

التعاون الدولي لدعم والتضامن الدولي  الدعوات لتفعیلبعكس  المتحدة
الدول األعضاء في جھودھا لمكافحة الوباء وحمایة مواطنیھا من مخاطره 

  لصحیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة.ومن تبعاتھ ا
تشدد الجمھوریة العربیة السوریة على أن المدخل الصحیح لتنفیذ  ختاماً، 

ھذا القرار یكمن في المبادرة الفوریة إلزالة العقبات التي تعیق قدرة  
القطاعات األساسیة، السیما قطاع الصحة، في البلدان المستھدفة بالتدابیر  

وترجمة لمبدأ عدم  لقیام بمھامھا بفاعلیة وكفاءة.القسریة األحادیة على ا
منظمة الصحة العالمیة بإیالء  سوریة تطالب  ،ترك أحد خلف الركب

اھتمام خاص بالوضع الصحي للسكان الواقعین تحت اإلحتالل تنفیذاً لھذا  
 . غیره من قرارات جمعیة الصحة العالمیة ذات الصلةلالقرار و

     


