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 غير بيدرسون 

 المبعوث الخاص لألمم المتحدة لسوريا

 إحاطة لمجلس األمن

 2019ديسمبر/ كانون األول  20

 

 الواليات المتحدة(  –السيدة الرئيسة )السفيرة كيلي كرافت 

ى عشر شهرًا نثالصراع في سوريا أشرف على نهايته. إال أن اإلأن منذ عام مضى، اعتقد الكثيرون  -1
فترات تصعيد، تستمر حتى اليوم في عدة مناطق في سوريا خللته استمرارًا للعنف، تاألخيرة شهدت 

المجموعات يتم القضاء على فلم باإلضافة إلى ذلك، . في الجنوبكذلك و  الشمال الغربيمثل 
أن كل هذه األمور بشكل مستمر بوتذكرنا المحظورة بشكل كامل والزالت تشكل تهديدًا أمنيًا كبيرًا. 

هي أكثر  2254عملية سياسية شاملة وفقًا للوالية المنصوص عليها في قرار مجلس األمن لالحاجة 
 الحاحًا من أي وقت مضى. 

 اللجنة الدستورية. وهو  –بأحد أوجه هذا المسار دعوني أبدأ اليوم بإحاطتكم بالتطورات الخاصة  -2
نوفمبر/ تشرين الثاني، اجتمعت الهيئة المصغرة للجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية للدورة  25في  -3

الثانية من أعمال اللجنة. وكنت قد طلبت من الرئيسين المشاركين قبل حضورهما إلى جنيف تقديم 
لالئحة متسق مع المعايير المرجعية والعناصر األساسية انية لدورة الثلمقترحات لجدول أعمال 

 . الداخلية
من قبل الهيئة السورية للمفاوضات  ىالمسمرك االمشنوفمبر/ تشرين الثاني، قدم الرئيس  21في  -4

مقترحًا لخطة عمل يتضمن عشرة عناوين دستورية ومقترحًا لجدول أعمال يركز على مقدمة الدستور 
المسمى المشارك نوفمبر/ تشرين الثاني، قدم الرئيس  25في و وعلى المبادئ الدستورية األساسية. 

من قبل الحكومة السورية مقترحًا لجدول أعمال يناقش "الركائز الوطنية"، أو الركائز الوطنية التي تهم 
 الشعب السوري. 

الوقت، أصر الرئيس المشارك المسمى من قبل الحكومة السورية على أن القضايا الدستورية  ذاتفي  -5
من جانبه، ذكر الرئيس المشارك المسمى و "الركائز الوطنية". هذه ال يمكن مناقشتها إال بعد مناقشة 
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المرجعية  من قبل الهيئة السورية للمفاوضات أنه يمكن مناقشة "الركائز الوطنية" في سياق المعايير
ضمن جدول أعمال يتضمن المبادئ الدستورية والعناصر األساسية لالئحة الداخلية المتفق عليها أو 

 . األساسية
واحترامًا لطبيعة ، للوالية الممنوحة لي، وفقًا حاولت، نوفمبر/تشرين الثاني 29إلى  25في الفترة من  -6

وتقريب الرئيسين المشاركين  توافق بينالمسار كونه بملكية وقيادة سورية، تسهيل الوصول إلى 
تم طرح عدد من الصيغ التي كان و وجهات النظر بينهما. وأجرينا محادثات جادة في هذا الشأن. 

ولكن ضمن والية اللجنة الدستورية.  – لكليهمايمكن أن تتيح للطرفين طرح ومناقشة القضايا المهمة 
عقد اجتماع  يتسنىوأنه لن ، مكن الوصول إلى توافقأنه من غير الم ،بنهاية األسبوعغير أنه تبين، 

 الهيئة المصغرة. 
أركز على تسهيل االتفاق على جدول أعمال للدورة القادمة للهيئة المصغرة. خالل فترة التوقف هذه،  -7

 وأتمنى أن تتاح لي الفرصة قريبًا للتشاور مع الحكومة السورية مباشرة في دمشق لهذا الغرض،
ويتواصل فريقي أيضًا مع الثلث األوسط من المجتمع المدني وأيضًا مع الهيئة السورية للمفاوضات. 
 طرحته في احاطتي األخيرة للمجلس.  يالذ لإلطاروأنا على استعداد دائم لمساعدتهم وفقًا 

ية. فقد وحول األبعاد األخرى للعملية السياستقدم، أيضًا مع األطراف الدولية حول ما  تشاورتقد و  -8
، خارجية روسيا وتركيا، باإلضافة إلى وزراء خارجية إيطاليا ي خالل هذا الشهر مع وزير التقيت 
وقد  ،وألمانيا، وإيران، وفرنسا، ومسؤولين رفيعي المستوى من الواليات المتحدة، والجزائر، واألردن

 . م لجهود الوساطة التي أقوم بهامهأبدوا جميعًا دع
إلى اتفاق حول جدول أعمال متسق مع المعايير المرجعية  بشكل سريع أن يتم التوصل آمل -9

وعدم التوافق  الوضع الراهن ظلفي  نيلكن. للجنة الدستورية والعناصر األساسية لالئحة الداخلية
 سببًا للدعوة إلى دورة جديدة للهيئة المصغرة.  ى ، ال أر على جدول أعمال

 السيدة الرئيسة، 

خيرة للمجلس، كنا قد اختتمنا للتو دورة افتتاحية ناجحة للجنة عندما قدمت احاطتي األ -10
. والجو العام الذي ساد أثناء المحادثاتمضمون في الالدورة الثانية كانت مختلفة  إال أنالدستورية. 

 عدم االتفاق على جدول األعمال أمر طبيعي في أي مسار سياسي.  على الرغم من ذلك، فإن
  : التي يمكن استخالصها من تجربة الدورة الثانيةالدروس مقتنع أن هناك عددًا من  ولكنني -11
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 الطرفين سماح علىيتوقف  وتحقيق أي تقدم .ةأواًل، أن اللجنة الدستورية كانت وستظل هش -12
بشكل مهني على القضايا بالعمل  ء اللجنةألعضا– على اتفاقهما كلت اللجنة بناءً ش   اللذين –

. ابتسميتهم األعضاء الذين قاما عمل عن اهميبنفس ناالطرف انأن ينأى هذكن دون ، لالدستورية
هذه المسؤولية وتقع تنجح. لتم مساندتها ودعمها بشكل حقيقي تاللجنة الدستورية بحاجة إلى أن ف

 . وعلى أصحاب المصلحة من الفاعلين الدوليين أيضًا أن يقوموا بدورعلى عاتق األطراف السورية
بهذا  في تقديم هذا الدعم. وأنا على يقين أنه يمكنني التعويل على دعم هذا المجلس مساند

 . الخصوص
ثانيًا، يجب أن يكون أي مقترح لجدول األعمال متسقًا مع المعايير المرجعية والعناصر  -13

. ويعني ذلك أن كافة والمعارضةاألساسية لالئحة الداخلية التي تم االتفاق عليها بين الحكومة 
ومن دون أن يكون النظر في  –دون شروط مسبقة  –القضايا مطروحة للنقاش في إطار اللجنة 

يجعلها شكل بحل قضية أخرى. ويعني ذلك أيضًا أن القضايا يجب تأطيرها مشروطًا بالقضايا  ىحدإ
لجنة الدستورية هي اعداد تندرج في إطار القضايا الدستورية. فقد تم التوافق على أن تكون والية ال

التسوية السياسية. وحتى يتسنى للجنة الدستورية أن تقوم في وصياغة اصالح دستوري كمساهمة 
 . يكون العمل ضمن الوالية الدستورية للجنةبهذه المهمة، يجب أن 

لقد ثالثًا، لقد أكدت نتائج الدورة الثانية للجنة على الحاجة إلى مسار سياسي أوسع وأشمل.  -14
في المعايير المرجعية والعناصر األساسية  ،اتهذه الحقيقة حينما وافقبقرت الحكومة والمعارضة أ

أن يدفع المسار السياسي األشمل نحو بناء الثقة وتطبيق قرار  " على الحاجة إلى ،لالئحة الداخلية
ال يمكنها حل األزمة،  مقتنع بأن اللجنة الدستوريةفإنني ، . وبالفعل"(2015) 2254مجلس األمن 

، وبالمثل، فإن المسار فتح الباب أمام المسار األشملي بماأن تعزز الثقة بين األطراف  هايمكن ولكن
 السياسي األشمل يمكن أن يساهم ايجابيًا في العمل على القضايا الدستورية. 

 السيدة الرئيسة، 

فعلية مثل  إجراءاتيسفر عن كن أن يم الذيهو  وأوسع اً حقيقي اً سياسي اً أن مسار  إنني أعتقد -15
التقدم في عملية االفراج عن المعتقلين والمخطوفين وكشف مصير المفقودين. إن غياب أي تحرك 

مع  ،أنا ونائبتي ،نواصل العمل نامصدر احباط كبير بالنسبة لي. ولكن يشكلهذه القضية  فيحقيقي 
األطراف السورية بشكل مباشر باإلضافة إلى األطراف الفاعلة األخرى. ونبقى أيضًا ملتزمين 
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. وفي هذا السياق، ها لهذا الغرضؤ مجموعة العمل التي تم انشا أعمالبالمشاركة بشكل فعال في 
مناقشة  ، وبالتوازي معاألسبوع الماضي في نور سلطانوإيران التقيت مع مسؤولين من روسيا وتركيا 

، وأن تكون هناك "واحد مقابل واحد"قضايا أخرى، فقد أكدت على ضرورة تجاوز مسألة التبادل 
 . تشمل النساء واألطفال والمرضىواسع على نطاق عمليات افراج 

نار  إطالقوتطبيق وقف من خالل تخفيف العنف  األوسعدعم هذا المسار كما ينبغي أن ي   -16
شمال غرب سوريا في األيام األخيرة تصعيدًا للعنف مقلقًا للغاية. لقد شهد على المستوى الوطني. 

وقد قدم مساعد األمين العام مولر إحاطة مفصلة للمجلس أمس حول المعاناة الرهيبة للمدنيين هناك.  
مليون شخص يعيشون في شمال غرب  3إن التبعات اإلنسانية المدمرة لعملية عسكرية شاملة على 

يعاني كما . على كافة األطراف تخفيض العنف بشكل فوري و . كن تحملهسوريا هو ثمن ال يم
أكثر األوضاع كانت إن في شمال غرب سوريا حيث ال يزال الوضع األمني هشًا حتى و  ون المدني
احترام تفاهمات وقف  من المهم. عندما بدأ التدخل العسكري التركيعليه  تمقارنة بما كان هدوءاً 

وأن تؤدي إلى تخفيف ، الموجودة في تلك المنطقةالقوى النار المتعددة التي توصلت إليها  إطالق
 مضطربًا ويجب أن يتم التعامل معه.  في جنوب سوريا الوضع ومازالالعنف بشكل دائم. 

مقاربة  من خالل محاربة المجموعات المصنفة إرهابية من قبل مجلس األمننبغي أيضًا يو  -17
 .تسودها روح التعاون لضمان سالمة المدنيين واحترام القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان

، فإن السوريين يواجهون مستمراً وكما هو الحال دائمًا، في حين يشكل الوضع األمني خطرًا  -18
ويجب بما في ذلك نتيجة نقص المواد األساسية والفقر المتجذر.  متفاقمة أيضًا صعوبات اقتصادية

    . المسار السياسي األوسع هذه األمور أيضاً أن يعالج 
وسالمة ، ووحدة، يعيد ترسيخ سيادةأن المسار السياسي األشمل و أن يحترم كما يجب  -19

 واستقالل سوريا. ، أراضي
 . األجلطويلة ة و يويجب أن يحقق هذا المسار مصالحة حقيق -20

 السيدة الرئيسة، 

المجلس أي عملية سياسية واسعة يجب أيضًا أن تكون شاملة. نواصل مشاوراتنا مع إن  -21
االستشاري النسائي حول الشواغل واألولويات المتعددة للنساء السوريات ورؤيتهن لحل سياسي دائم 

 وشامل. 



5 
 

 سياسي األشمل. كما يجب إشراك المجتمع المدني السوري بشكل كامل في المسار ال -22
بيئة  –إنشاء بيئة آمنة وهادئة ومحايدة في هذا المسار  يساعدوفي نهاية المطاف، يجب أن  -23

إلى مناطقهم األصلية أو المناطق التي  مكن من العودة اآلمنة والطوعية والكريمة لالجئينت  
بشكل حقيقي في عمل فرز دستورًا جديدًا، يتم اقراره شعبيًا وينعكس تطبيقه ، بيئة ت  ختارونهاي

دار تحت إشراف بيئة تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للجميع ت   المؤسسات وفي الممارسة.
 .2254وفقًا للقرار األمم المتحدة 

وبعضها يمكن تناوله ضمن عناوين ، ترتبط العديد من هذه القضايا بعملية صناعة الدستور -24
ال يمكنها حل هذه القضايا بطريقة تلبي الشواغل الملحة  اتهاصياغة الدستور ذعملية دستورية. ولكن 

في تساهم "الخطوة مقابل خطوة" يمكن أن  نموذج أن مقتنعاً  توال زل. والمشروعة للشعب السوري 
 الثقة بين السوريين وبين السوريين والمجتمع الدولي بشكل متبادل. في بناء و  فعلي تحقيق تقدم

االتجاه في كافة لقاءاتي مع السوريين واألطراف الدولية. وأكرر أواصل الدفع في هذا إنني  -25
الحميدة في هذا الشأن. كما أنني ال زلت أدعم تشكيل إطار دولي جديد يمثل اإلرادة  عرض مساعي  

 الرئيسية. الفاعلة المجمعة لألطراف 

 السيدة الرئيسة، 

ي كمبعوث خاص. عندما واليتمن  ىهذه إحاطتي األخيرة للمجلس في نهاية السنة األول -26
قدمت احاطتي األولى، ذكرت أن أولوياتي هي الحوار المستمر مع الحكومة السورية والمعارضة، 

وإطالق عمل اللجنة الدستورية كمدخل للعملية السياسية، وتعميق الحوار مع المجتمع المدني، 
 لدعم العملية السياسية. وإجراءات ملموسة حول المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، ونقاشات دولية

اعمال اللجنة الدستورية، ولكن  إطالقتبقى هذه أولوياتي ولكن حان الوقت لتحديثها. فقد تم   -27
نني أقدر حواري إسفر عن نتائج وتقدم مستمر. ت  أن عملها بشكل سريع ومتواصل، و  نجزت  عليها أن 

، يجب أن التاليةمرحلة اللنا االنتقال إلى  ىسنتالصريح والمباشر مع الطرفين السوريين ولكن لي
طالق إل شاملوقف  تخفيض العنف وصواًل إلىنتناول عددًا كبيرًا من القضايا. يجب أن نعمل على 

نار على المستوى الوطني باإلضافة إلى مقاربة تعاونية وقانونية لمكافحة المجموعات المصنفة ال
كجزء من هذا الحوار، يجب علينا الدفع نحو إجراءات ملموسة حول المعتقلين والمخطوفين إرهابية. 

مصلحة كل السوريين، على األرجح  خدميبما  تحقيقهايتم هذه األمور يمكن أن والمفقودين. أعتقد أن 



6 
 

لتحقيق كل ذلك هو تعميق الحوار  اً أساسي اً وأعتقد أن عنصر  من خالل مقاربة الخطوات المتبادلة.
جميعًا أن هذه األمور ليست سهلة،  ندركتشكيل إطار دولي جديد لدعم المسار السياسي. الدولي و 

 وسوف أواصل التعويل على االنخراط الكامل لألطراف السورية والدعم الكامل لهذا المجلس. 

   شكرًا السيدة الرئيسة 

 


