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Κύριε Πρόεδρε,

Δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος και ο χώρος για θεατρικό  και ρητορικό πάθος που χαρακτηρίζει το 
ύφος του εκπροσώπου της Ουκρανίας, γι' αυτό θα μιλήσω επί της ουσίας. 

Το σχέδιο ψηφίσματος που εξετάζεται σήμερα δεν έχει στην πραγματικότητα καμία σχέση με την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα επαναλάβω τα λόγια του σημειώματός μας στο 
οποίο αναφέρθηκε ο πρέσβης Κισλύτσια (Sergiy Kislytsya):
«Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσουν
την κυρίαρχη θέση τους και τον απόλυτο έλεγχό τους, να συνεχίσουν τη γραμμή της 
«αποικιοκρατίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στις διεθνείς σχέσεις. Ορισμένα κράτη 
βρίσκονται ήδη σε καθεστώς υποτέλειας.
Όσοι είναι ικανοί και πρόθυμοι να ασκήσουν μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική ωθούνται στο 
περιθώριο της διεθνούς ζωής.

Σήμερα βλέπουμε πώς, χάρη στις προσπάθειες μιας μικρής ομάδας χωρών, η αρχιτεκτονική των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει υποστεί τεράστιες ρωγμές. Και αυτή η αρχιτεκτονική είχε 
οικοδομηθεί επί δεκαετίες με επίπονη εργασία. Να σας υπενθυμίσω ότι ο επίσημος εκπρόσωπος του
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ χαρακτήρισε την πιθανή αποπομπή της Ρωσίας από το Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Σ.Α.Δ.) ως επικίνδυνο προηγούμενο. 



Όπως δείχνει η πρακτική, οι δυτικές προσεγγίσεις για την επίλυση οξέων προβλημάτων στον τομέα
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μεμονωμένες χώρες δεν ήταν επιτυχείς. Ούτε μία σύγκρουση δεν 
επιλύθηκε, αλλά μάλλον επιδεινώθηκε. Η συστηματική τακτική της χρήσης των μέσων που 
προτιμούν οι δυτικές χώρες, με τη μορφή επιβολής εντολών, κυρώσεων και στρατιωτικών 
επεμβάσεων, συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό σε αυτό. 

Καθ' όλη τη διάρκεια της συμμετοχής της στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, η Ρωσία υπερασπίστηκε σταθερά την αρχή της δίκαιης και αμοιβαία σεβαστής 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών ως την κύρια βάση για τη λειτουργία του συστήματος 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Προτεραιότητά μας ήταν πάντοτε η ενίσχυση του εποικοδομητικού διαλόγου και η συμμετοχή 
όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη συλλογική επεξεργασία και έκδοση αποφάσεων για την 
προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Απορρίπτουμε τους ψευδείς υπαινιγμούς εναντίον μας που βασίζονται σε κατασκευασμένο υλικό, 
σκηνοθετημένες εικόνες και αναπαραγόμενους μύθους.

Κύριε Πρόεδρε, 

Με αυτό το σκεπτικό, θα θέσουμε το σχέδιο ψηφίσματος σε ψηφοφορία και θα καλέσουμε όλους 
τους παρόντες να σκεφτούν και πάλι προσεκτικά την απόφασή τους και να ψηφίσουν ενάντια στην 
προσπάθεια των δυτικών χωρών και των συμμάχων τους να υπονομεύσουν την υπάρχουσα 
αρχιτεκτονική στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.



Δήλωση του Γκενάντι Κουζμίν (Gennady Kuzmin), Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου, 
μετά την υιοθέτηση του ψηφίσματος με τίτλο «Αναστολή της ιδιότητας του μέλους για τη 
Ρωσική Ομοσπονδία στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ».

7 Απριλίου 2022

Κύριε Πρόεδρε,

Η Ρωσική Ομοσπονδία θεωρεί το ψήφισμα που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σχετικά με 
την Αναστολή της ιδιότητας του μέλους για τη Ρωσική Ομοσπονδία στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, ως ένα παράνομο και πολιτικά υποκινούμενο βήμα, που αποσκοπεί στην 
απροκάλυπτη τιμωρία ενός κυρίαρχου κράτους μέλους του ΟΗΕ, το οποίο ασκεί ανεξάρτητη 
εσωτερική και εξωτερική πολιτική.

Είμαι εξουσιοδοτημένος να προβώ στην ακόλουθη δήλωση: Η Ρωσική Ομοσπονδία αποφάσισε να 
τερματίσει πρόωρα τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ από τις 7
Απριλίου 2022. 

Η Ρωσία θεωρούσε πάντοτε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών ως 
σημαντική συνιστώσα του παγκόσμιου συστήματος για την προαγωγή και την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο κύριος ρόλος του οποίου είναι η προώθηση ενός εποικοδομητικού και 
όσο το δυνατόν περισσότερο αποπολιτικοποιημένου διακρατικού διαλόγου για τα βασικά θέματα 
της ημερήσιας διάταξης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δυστυχώς, υπό τις σημερινές συνθήκες, το Συμβούλιο έχει πρακτικά μονοπωληθεί από μια ομάδα 
κρατών που το εκμεταλλεύονται για τους δικούς τους καιροσκοπικούς σκοπούς. Έχοντας 
ανακηρύξει τους εαυτούς τους ως σημείο αναφοράς στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα 
κράτη αυτά εμπλέκονται άμεσα ή ανέχονται τη διάπραξη σοβαρών και εκτεταμένων 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί σειρά ετών. 
Παρά την ιδιότητά τους ως μέλη του Συμβουλίου, ουδέποτε ήταν πρόθυμοι να θυσιάσουν τα 
ιδιοτελή πολιτικά και οικονομικά τους συμφέροντα προκειμένου να συμβάλουν ουσιαστικά στη 
βελτιστοποίηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ορισμένες χώρες. Τέτοιες 
ενέργειες παραβιάζουν την εντολή που έχει ανατεθεί στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του ΟΗΕ από τη διεθνή κοινότητα και υπονομεύουν γενικά την αξιοπιστία του.

Η ειλικρινής δέσμευση της Ρωσίας για την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων μας εμποδίζει να παραμείνουμε πλέον μέρος ενός διεθνούς μηχανισμού που έχει 
γίνει ο εκτελεστής της βούλησης μιας ομάδας χωρών που δεν διστάζουν να εκβιάζουν ανοιχτά 
κυρίαρχα κράτη προκειμένου να προωθήσουν τους στόχους τους και να αποκτήσουν τις 
απαραίτητες ψήφους στη λήψη αποφάσεων. 

Η απόφασή μας να τερματίσουμε τη συμμετοχή μας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
ΟΗΕ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα δεν αποτελεί υποχώρηση από τις διεθνείς υποχρεώσεις της 
Ρωσίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



Η Ρωσική Ομοσπονδία προτίθεται να συνεχίσει να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του 
εποικοδομητικού διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών στη συλλογική επεξεργασία και έκδοση αποφάσεων που ανταποκρίνονται 
στα συμφέροντα όλων των ομάδων κρατών.

Σας ευχαριστώ.

Η Κίνα ήταν μία από τις χώρες που καταψήφισαν το ψήφισμα  που προτάθηκε από τη Συλλογική
Δύση, εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μαζί με αυτή συντάχθηκαν η Αλγερία, η 
Λευκορωσία, το Ουζμπεκιστάν, το Κιργιστάν, το Καζαχστάν, το Τατζικιστάν, το Ιράν, η Συρία, η 
Βορ. Κορέα, το Λάος, το Βιετνάμ, η Κούβα, η Βολιβία, η Νικαράγουα και πολλές χώρες της 
Αφρικής.
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας διαμορφώθηκε τελικά ως εξής:
Ναι: 93 | Όχι: 24 | Αποχές: 58 | Δεν ψήφισαν: 18 | Σύνολο ψήφων: 19

Επεξήγηση της ψήφου του πρέσβη Ζανγκ Τζουν (Zhang Jun) μόνιμου αντιπροσώπου της 
Κίνας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στην έκτακτη ειδική σύνοδο της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με το σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με την «Αναστολή της 
ιδιότητας του μέλους για τη Ρωσική Ομοσπονδία στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του ΟΗΕ».

07 Απριλίου 2022



Κύριε Πρόεδρε,

Όσον αφορά το ζήτημα της Ουκρανίας, η Κίνα πιστεύει πάντα ότι η κυριαρχία και η εδαφική 
ακεραιότητα όλων των χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ουκρανίας, θα πρέπει να γίνονται 
σεβαστές, ότι οι σκοποί και οι αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να τηρούνται, ότι 
οι νόμιμες ανησυχίες όλων των χωρών για την ασφάλεια θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη 
και ότι θα πρέπει να υποστηρίζονται όλες οι προσπάθειες που συμβάλλουν στην ειρηνική 
διευθέτηση αυτής της κρίσης.
Ο πρόωρος τερματισμός της σύγκρουσης είναι η επείγουσα επιθυμία της διεθνούς κοινότητας. 
Είναι επίσης αυτό που επιδιώκει η Κίνα. Η Κίνα υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες και τα 
μέτρα που θα βοηθήσουν στην εκτόνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ουκρανία. 
Καλούμε τα ενδιαφερόμενα μέρη να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα για να εγγυηθούν την ασφάλεια των αμάχων και να προστατεύσουν τα 
βασικά δικαιώματα και τις ανθρωπιστικές ανάγκες των γυναικών, των παιδιών και άλλων 
ευάλωτων ομάδων. Οι αναφορές και οι εικόνες για τους θανάτους αμάχων στη Μπούτσε είναι 
ανησυχητικές. Οι σχετικές περιστάσεις και τα συγκεκριμένα αίτια του συμβάντος πρέπει να 
επαληθευτούν και να διαπιστωθούν. Οι όποιες κατηγορίες θα πρέπει να βασίζονται σε 
γεγονότα. Πριν ξεκαθαρίσει η πλήρης εικόνα, όλες οι πλευρές θα πρέπει να επιδείξουν 
αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν τις αβάσιμες κατηγορίες.

Κύριε Πρόεδρε.

Ο διάλογος και η διαπραγμάτευση είναι η μόνη διέξοδος από την κρίση στην Ουκρανία. Η Κίνα 
πιστεύει ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει πάντα να παραμείνει ορθολογική, να ενισχύσει την ενότητα
και να κάνει περισσότερα για να διευκολύνει τον διάλογο και τις διαπραγματεύσεις και την 
πολιτική διευθέτηση. Δεν θα πρέπει να θέτει εμπόδια ή να προσθέτει αντίσταση, πόσο μάλλον να 
ρίχνει λάδι στη φωτιά για να επιδεινώσει τις αντιπαραθέσεις.
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι η σύγκρουση έχει προκαλέσει θύματα μεταξύ των αμάχων και 
μαζικές προσφυγικές μετακινήσεις, και ότι οι πολυδιάστατες, αδιάκριτες και χωρίς τέλος 
κυρώσεις έχουν επιφέρει σοβαρές, αρνητικές επιπτώσεις στη μετα-πανδημική ανάκαμψη, 
δημιουργώντας νέα και πολύπλοκα προβλήματα, ανατρέποντας με κόπο καρπούς 
αναπτυξιακών κατακτήσεων, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την υλοποίηση της Ατζέντας 
2030. Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, επωμίζονται την εκτίναξη
στα ύψη των τιμών του πετρελαίου και των τροφίμων. 
Η ζωή εν μέσω της πανδημίας έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη και η προστασία των δικαιωμάτων των
γυναικών και των παιδιών ακόμη δυσκολότερη. Οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι μέρη της 
σύγκρουσης, ωστόσο αναγκάζονται να εμπλακούν σε αυτόν τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό και 
την αντιπαλότητα των μεγάλων δυνάμεων. Αυτό είναι άδικο. Ορισμένες μεμονωμένες χώρες, 
ενώ ρητορεύουν επιδεικτικά για την ειρήνη, έχουν εμμονή με τη συγκρότηση μπλοκ 
αντιπαραθέσεων, και με τη πρόκληση εντάσεων στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού. Αυτή η 
αντιφατική και ασυνεπής προσέγγιση είναι πολύ επικίνδυνη και ανησυχητική και πρέπει να 
αποκηρυχθεί κατηγορηματικά.

κ. Πρόεδρε,

Η Κίνα απευθύνει πάντοτε έκκληση για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων μέσω εποικοδομητικού διαλόγου και συνεργασίας στη βάση της ισότητας και του 
αμοιβαίου σεβασμού. Ταυτόχρονα, αντιτιθέμεθα σθεναρά στην πολιτικοποίηση ή την 
εργαλειοποίηση των θεμάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις επιλεκτικές και συγκρουσιακές 
προσεγγίσεις καθώς και στα διπλά πρότυπα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στην 



άσκηση πίεσης σε άλλες χώρες στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό αποτελεί επίσης 
σημαντικό στοιχείο του ψηφίσματος 60/251 της Γενικής Συνέλευσης για τη σύσταση του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το σχέδιο ψηφίσματος που έχουμε ενώπιόν μας θα στερήσει τη νόμιμη συμμετοχή μιας χώρας στο 
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ένα τόσο σημαντικό θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη 
μεγαλύτερη δυνατή λεπτότητα, με ψυχραιμία, αντικειμενικότητα και ορθολογισμό, στη βάση των 
γεγονότων και της αλήθειας.

Παρ' όλα αυτά, το εν λόγω σχέδιο ψηφίσματος δεν συντάχθηκε με ανοικτό και διαφανή τρόπο, 
ούτε ακολούθησε την παραδοσιακή διαδικασία της διεξαγωγής διαβουλεύσεων στο σύνολο των 
μελών προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ευρύτερες απόψεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, μια τέτοια 
βιαστική κίνηση στη Γενική Συνέλευση, η οποία αναγκάζει τις χώρες να επιλέξουν πλευρά, θα 
επιδεινώσει τη διαίρεση μεταξύ των κρατών μελών και θα εντείνει τις αντιθέσεις μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών.
Είναι σαν να ρίχνει λάδι στη φωτιά, κάτι που δεν ευνοεί την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και
ακόμη λιγότερο την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών. Η αντιμετώπιση της ιδιότητας του 
μέλους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έναν τέτοιο τρόπο θα δημιουργήσει ένα νέο 
και επικίνδυνο προηγούμενο, θα εντείνει περαιτέρω τις αντιπαραθέσεις στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα επιφέρει μεγαλύτερο αντίκτυπο στο σύστημα διακυβέρνησης του 
ΟΗΕ και θα προκαλέσει σοβαρές συνέπειες. Ως εκ τούτου, η Κίνα οφείλει να καταψηφίσει το εν 
λόγω σχέδιο ψηφίσματος.

Η Κίνα καλεί όλα τα μέρη να συνεργαστούν προς την ίδια κατεύθυνση, ώστε να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για την διαπραγμάτευση και οι προοπτικές για ειρήνευση. Η Κίνα θα συνεχίσει να 
τηρεί αντικειμενική και αμερόληπτη θέση και να διαδραματίζει τον υπεύθυνο και εποικοδομητικό 
της ρόλο στο θέμα αυτό.

Σας ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.

Ένα επιπλέον γεγονός, που αποδεικνύει την υποκρισία της Συλλογικής Δύσης είναι και ο τρόπος 
και ο χρόνος που επέλεξε να «ασχοληθεί» με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία, 
μια χώρα την οποία επιχείρησε να διαλύσει με έναν συνεχή πολυετή πόλεμο και να ισοπεδώσει με
ανελέητους βομβαρδισμούς σε βάρος του άμαχου πληθυσμού, με το πρόσχημα της προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων !! 
Δεν έφτασαν οι καταστροφές που προκάλεσαν οι επεμβάσεις των δυτικών κρατών και η 
συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή Συριακών εδαφών από τον Αμερικανικό στρατό, θέλουν να 
επιβάλλουν και τη δικά τους «διπλά πρότυπα» ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που βασίζονται, όπως 
είναι γνωστό σε «κανόνες δικαίου» που υπαγορεύουν κατά το δοκούν, το συμφέρον και κατά 
βούλησή τους. 

Δήλωση του Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου Γκενάντι Κουζμιν (Genadi Kuzmin) στην 
άτυπη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη Συρία

8 Απριλίου 2022

Κύριε Πρόεδρε,



Η Ρωσική Ομοσπονδία συντάσσεται πλήρως με τη δήλωση που έκανε ο διακεκριμένος εκπρόσωπος
του Ιράν εξ ονόματος της ομάδας χωρών. Ταυτόχρονα, θα θέλαμε να διατυπώσουμε ορισμένα 
πρόσθετα σχόλια σχετικά με το υπό εξέταση θέμα.

Η βάση για τη σύγκληση της σημερινής συνεδρίασης είναι ένα μη συναινετικό, πολιτικοποιημένο 
ψήφισμα. Το ψήφισμα επιδιώκει να συκοφαντήσει την ηγεσία της πολύπαθης Συρίας και να 
χρησιμοποιήσει τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για να διαδώσει κατασκευασμένες και 
ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. 

Εν τω μεταξύ, κ. Πρόεδρε, η Συριακή ηγεσία και ο Συριακός λαός, όπως και πολλές άλλες χώρες 
και λαοί, επιδιώκουν την ειρήνη, σχέσεις καλής γειτονίας με τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών 
και μια ανεξάρτητη πορεία εθνικής εξωτερικής πολιτικής. 

Ο Συριακός λαός, υπό την ηγεσία του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, έδωσε επί σειρά ετών σκληρή 
μάχη κατά της διεθνούς τρομοκρατίας. Και εξακολουθεί να το πράττει στις περιπτώσεις εξωτερικής
επίθεσης εναντίον της χώρας. Στρατεύματα από τρίτες χώρες έχουν εισέλθει στο συριακό έδαφος
χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας και χωρίς πρόσκληση από την κυβέρνηση και 
κατέχουν μέρος του εδάφους της χώρας με το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.
Υπάρχουν τακτικές αναφορές για αεροπορικές επιδρομές από το εξωτερικό της Συρίας, χωρίς να 
εισέρχονται στον συριακό εναέριο χώρο, που έχουν ως αποτέλεσμα να σκοτώνονται άμαχοι. 
Υποστηρίζω πλήρως τη συγκινητική έκκληση των εκπροσώπων της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας, της 
Γαλλίας, της Ιρλανδίας και πολλών άλλων χωρών για τον τερματισμό της ατιμωρησίας των 
υπευθύνων στη Συρία. 

Η τραγική κατάσταση για τις γυναίκες και τα παιδιά που επικρατεί στους καταυλισμούς προσφύγων
στα κατεχόμενα από τις Ηνωμένες Πολιτείες εδάφη της Συρίας είναι σοκαριστική. Οι Ηνωμένες 
Πολιτείες φέρουν την πλήρη ευθύνη για ό,τι συμβαίνει εκεί ως κατοχική δύναμη. Η παράνομη
κατάληψη τμημάτων του εδάφους της Συρίας πρέπει να τερματιστεί. 

Δεν έχουμε ξεχάσει πώς ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ισοπέδωσε τη Ράκκα της Συρίας, 
σε μια βάρβαρη ένοπλη εκστρατεία που διεξήγαγε με δυνάμεις υπό τον έλεγχό του. Τα εγκλήματα 
που διαπράχθηκαν από τον Αμερικανικό στρατό σε μια άνευ προηγουμένου βίαιη στρατιωτική
επιχείρηση πρέπει να διερευνηθούν.

Μπορούμε να θυμηθούμε και πολλές άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, τα γεγονότα γύρω από 
την κατάληψη της φυλακής Χάσακε από τους τρομοκράτες πέρυσι δεν χρήζουν μήπως 
διεθνούς έρευνας; Αυτά ήταν το αποτέλεσμα μιας πλήρους κλίμακας στρατιωτικής 
επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τη χρήση αεροσκαφών και 
τεθωρακισμένων οχημάτων, σκοτώθηκαν δεκάδες Σύροι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων 
παιδιών. 

Αν μιλάμε για τα δικαιώματα των Σύρων, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ότι ο λαός αυτός 
βρίσκεται εδώ και χρόνια υπό ασφυκτικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τους κύριους 
υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Οι συνέπειες κυρώσεων παραβίασαν τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα του συριακού λαού 
και τον εμπόδισαν να ξεπεράσει την ανθρωπιστική του κρίση. Επιπλέον, διεξάγεται συστηματικό 
λαθρεμπόριο πόρων, ιδίως πετρελαίου και φυσικού αερίου που ανήκουν στον Συριακό λαό, σε 
εδάφη που ελέγχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Κύριε Πρόεδρε, 



Η σημερινή μας συνεδρίαση θα είχε πρακτική αξία εάν συνέβαλε στην ενίσχυση της διεθνούς 
συνεργασίας για την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διεθνών 
προσπαθειών για την εξεύρεση λύσης για τα εν λόγω προβλήματα στη Συρία.

Δυστυχώς, διαπιστώνουμε έναν διαφορετικό στόχο. Για άλλη μια φορά, η ατζέντα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα χρησιμοποιείται για την επιδίωξη στενών πολιτικών σκοπών και για 
την άσκηση πίεσης σε ένα κυρίαρχο κράτος, τη Συρία.

Δεν θα επιτύχουμε αποτελέσματα χωρίς διάλογο και συνεργασία στη βάση του αμοιβαίου 
σεβασμού. 

Σας ευχαριστώ.


