
 

 المبعوث الخاص لألمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون 

 إحاطة لمجلس األمن

 2020آب/ أغسطس  19

 )ترجمة غير رسمية(  

_____ 

 ديان ترانسيه دجاني )اندونيسيا(   السفير السيد الرئيسجزياًل  شكرًا 

  خالل تعرض على وعي تام بالمعاناة العميقة للشعب السوري، الذي  وأنا ، أقدم إحاطتي إليكم اليوم -1

واإلصابة والتشريد والدمار والرعب واإلهانات وعدم االستقرار وتراجع التنمية والعوز  للموتهذا العقد 

 .  واالنهيار االقتصادي COVID-19 اآلن أيًضا معصارع  تيو  –على نطاق واسع 

العديد من السوريين في االنفجار المأساوي في بيروت. لقد    خبر مصرع وجرح بالغ قد تلقيت بحزن ل -2

. وستكون التداعيات  ال غذاءفقد الكثير من السوريين في لبنان سبل عيشهم، أو ُتركوا بال مأوى و 

اإلنسانية واالقتصادية في سوريا وعائدات تجارة الترانزيت كبيرة بال شك، بالنظر  شبكات اإلمدادعلى 

 .االقتصاد السوري المنهار بالفعلإلى 

  ضمن، لألسف، أن أبلغكم أيضًا أن نائبة المبعوث الخاص السيدة خولة مطر كانتاسمحوا لي   -3

اآلن تتماثل   يسعدني أن أقول أنهاومع ذلك، الذين أصيبوا في االنفجار. األمم المتحدة  موظفي

استئناف  و  بالشفاءمنياتنا الصادقة لها  تنضمون إلي في تقديم ت  جميعاً أنكم  ني على ثقة  وأن الشفاء،

 السعي الحثيث لتحقيق مهمتنا المشتركة.  

 ،  السيد الرئيس

، يجري التحضير لعقد الدورة الثالثة للهيئة المصغرة للجنة  إحاطتي لكم اليوم أقدمفي الوقت الذي   -4

طس في  آب / أغس 24يوم االثنين   بقيادة وملكية سورية وبتيسير من األمم المتحدةالدستورية 

 .جنيف



. COVID-19 تحديًا كبيرًا بسبب جائحة يمثل   المصغرةأن عقد اجتماعات ألعضاء الهيئة   الشك -5

انتشار الفيروس في سوريا وجنيف وفي جميع أنحاء العالم.  المتعلقة ب   التطورات نراقب عن كثب  إننا

  أعرب عن تقديري التي  - سويسرا  -التعليمات الصحية الصادرة عن البلد المضيف الكريم ونتبع 

مكتب األمم المتحدة في جنيف،   عن الصادرة التوجيهاتنتبع أيضًا  و  –  لنا  للدعم الذي تقدمه العميق 

 لجنة.  حيث تعقد اجتماعات ال

الخبراء المتاحة لنا، وبغض النظر عن أي تطورات أخرى في   ونصائحفي ضوء جميع المعلومات  -6

اإليجابية ألعضاء اللجنة،    ردود الفعلالمشاركين و  الرئيسيناأليام المقبلة تتعلق بالوباء، وبموافقة 

من قبل حكومة الجمهورية   المسمىنحن على اتصال بالرئيس المشارك  .للمضي قدماً فإننا نخطط 

المعارضة، وكذلك مع أعضاء   من قبل هيئة المفاوضات السورية العربية السورية والرئيس المشارك 

بروتوكوالت صارمة للصحة   بتطبيقالثلث األوسط، التخاذ الترتيبات الالزمة. وسنقوم بالطبع 

 والسالمة لتقليل المخاطر. 

  جائحةخالفات حول جدول األعمال ثم لل يرجع في المقام األول  – لتسعة أشهربعد توقف دام  -7

ويسترشد عملها   على أساس نذكر أنفسنا بأن اللجنة الدستورية تجتمع يتعين علينا أن –كورونا 

، للبدء في  األطرافأول اتفاق سياسي بين   وللتذكير فقد كان هذااتفاق بين الحكومة والمعارضة. ب

، الذي دعا إلى وضع جدول زمني وعملية  2254تنفيذ جانب رئيسي من قرار مجلس األمن 

 .  لصياغة دستور جديد

بما في ذلك احترام ميثاق األمم المتحدة، وقرارات   -يعكس هذا االتفاق بعض المبادئ األساسية  -8

واستقاللها وسالمتها اإلقليمية، وطبيعة العملية بقيادة وملكية   مجلس األمن، وسيادة سوريا، ووحدتها،

  كما يدعو االتفاق الرئيسين المشاركين إلى تعزيز تمثيل المرأة في عمل اللجنة الدستورية سورية.

. كما %30ارتكازًا على اإلنجاز الذي تم تحقيقه من خالل تمثيل النساء في اللجنة بما يقارب نسبة 

انتخابات تحت إشراف األمم المتحدة  إجراء   دعوني أذكركم  إلى أهداف أوسع: يضاً يشير االتفاق أ

بناًء على دستور جديد، والحاجة إلى عملية سياسية أوسع لتنفيذ   2254في القرار  الواردعلى النحو 

،  المتحدةعملية جنيف التي تيسرها األمم ، في سياق  ويمنح هذا االتفاق تفويضًا للجنة . 2254القرار 

في التسوية السياسية   كإسهامللموافقة الشعبية يطرح  "إعداد وصياغة إصالح دستوري إلى، وأقتبس: 

 . "2254 في تطبيق قرار مجلس االمنفي سوريا و 



بعد عقد من الصراع  -اجتماعي للسوريين  عمل تأسيسي، عقد لبدء –هذه مهمة بالغة األهمية  -9

 الثقة.  غيابالعنيف والمعاناة واالنقسامات و 

 السيد الرئيس،  

تعبر الدساتير عن سيادة األمة وتتعلق بالحقوق األساسية والسياسية والثقافية  كما تعلمون،   -10

انتخاب  ية كيف و سيادة القانون والحكم الرشيد؛ عالقة الشعب بحكومته؛ و واالجتماعية واالقتصادية؛ 

 .  سلطاتهم ومسؤولياتهم وتحديدالممثلين السياسيين 

المشاركين وأعضاء اللجنة   الرئيسينلدعم  دائم الدورات وفيما بينها، كنت على استعداد   أثناء -11

للقيام بمهمتي في  الحميدة، وقد سعيت   مساعيي في تضييق الخالفات من خالل ممارسة  للمساهمة

  يالذلواليتي واالتفاق  استمرار مصداقية اللجنة وتوازنها وشموليتها، وفقاً  يضمن تيسير العملية بشكل

 أنشئت اللجنة بموجبه.  

المشاركين على جدول   الرئيسيناتفاق    يعود الفضل في إمكانية عقد الجلسة القادمة إلى -12

لالئحة   والعناصر األساسية ، والقواعد اإلجرائيةاللجنة  وفقًا لوالية ، أقتبس: " كالتالي األعمال، وهو

  عرب مجددًا عن تقديري دعوني أ .  " الوطنية  والمبادئاألسس مناقشة  ، للجنة الدستورية الداخلية 

التي ترأسا بها   البراجماتية والمهنية للرئيسين المشاركين لتوصلهما إلى هذا االتفاق. وأذكر الطريقة 

كان هناك أيًضا جدول أعمال متفق عليه. لذلك أتطلع  حينما المداوالت، ال سيما خالل الدورة األولى 

 .مشاركتهما اإليجابية في رئاسة الدورة المقبلة إلى لقائهما عند وصولهما إلى جنيف وإلى

 السيد الرئيس،  

وبنفس الروح، أواصل تشجيع جميع أعضاء اللجنة على القدوم إلى جنيف مستعدين   -13

، على أساس جدول األعمال الذي وافق عليه الرئيسان، دون في جوهر المناقشاتلالنخراط بجدية 

 .شروط مسبقة بالطبع

اآلن   معاً ، أعتقد أنه ينبغي علينا العمل التدابير الحذرة المتصلة بمكافحة الجائحةواتساًقا مع  -14

  خالل  بطريقة منتظمةسلسلة من االجتماعات  عقد  ، معمهنيةلدفع هذه العملية إلى األمام بطريقة 

 ة، بما في ذلك جدول أعمال االجتماع القادم.  األشهر المقبل

 السيد الرئيس، 



رفاهية الوقت  معاناة هائلة وال يملكون  يعانون وهذا أمر مهم ألن ماليين السوريين ما زالوا   -15

 .انتظارًا النفراج سياسي ما

اجتماعًا  أن على دراية بمن المجتمع المدني في كثير من األحيان أنهم  محاورونايخبرنا  -16

مشاركة الجادة من قبل جميع  . لكن العلى األرض للجنة الدستورية لن يحدث تغييرات فورية واحدًا  

يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي  و األطراف ستمنحهم األمل في أن عملية هادفة تلوح في األفق، 

 على المدى الطويل.   على حياة الشعب السوري 

ضمن األمور التي تثيرها   هو عدم إحراز تقدم في العملية السياسية خلفه  يالذإن اإلحباط  -17

،  اجتماعاتهن االفتراضية تواصلن الالتيالمجلس االستشاري النسائي،  عضواتباستمرار  معي

أعمال واألسبوع المقبل خالل  يوم الجمعة في وقت الحق من هذا األسبوع  معهن سأتشاوروالالتي 

عم العملية الدستورية وتعزيز  لد  المجلس االستشاري النسائي. يعمل  القادمة للجنة الدستوريةالدورة 

في  COVID-19 انتشارتسليط الضوء على  تواصل عضواتهو عي. حقوق المرأة والنوع االجتما

للفئات  للسوريين، واالحتياجات اإلنسانية الملحة  والمعاناة االقتصادية ، المجتمعات األكثر تعرضاً 

، واألسر التي  والنازحين السوريين ينوالالجئ، النساء األسر التي تعيلها – األكثر ضعفًا في المجتمع

 .الفقر المدقع  للعيش تحتتكافح 

   ، السيد الرئيس

، ففي  على الشعب السوري  COVID-19جائحة من تأثير  ما زال يعترينا قلق بالغ ومتزايد -18

حالة  1844، بما في ذلك 2114في سوريا عدد الحاالت المسجلة ، بلغ إجمالي آب/أغسطس 10

حالة في شمال غرب سوريا،   51وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، أكدتها وزارة الصحة  

 .في الشمال الشرقي  219و -أول حالتين تم تسجيلهما في مخيمات لالجئين  بما في ذلك 

ولكنها ال تزال غير كافية إلى حد   إلجراء الفحوصات قدرة اإلجماليةالوبطبيعة الحال، زادت  -19

األمين العام لوكوك هذا المجلس في أواخر الشهر الماضي، ربما    نائب أخبركبير. لذلك، وكما  

يكون العدد الحقيقي للحاالت أعلى بكثير وقد يكون تأثير الوباء أكثر خطورة مما توحي به هذه  

ير في معدات الوقاية الشخصية والمعدات  األرقام. نرى بالفعل أن جميع المناطق تعاني من نقص كب

 .في المجال الصحيعلى العاملين  COVID-19 الطبية وهناك مخاوف بشأن تأثير



لكن االحتياجات  ،  والتخفيف في جميع أنحاء البالد االستعدادتقود أسرة األمم المتحدة تدابير  -20

لك في تأمين وصول هائلة والموارد غير كافية. نحن بحاجة إلى دعمكم المستمر، بما في ذ 

. ونحن بحاجة إلى الحفاظ  الدولي اإلنسانيالمساعدات اإلنسانية لجميع المحتاجين، وفًقا للقانون 

على ضمان الوصول إلى   الدولةعلى توفير اإلعفاءات من العقوبات التي يمكن أن تقوض قدرة 

 .الوباء لمواجهة COVID-19 الغذاء واإلمدادات الصحية األساسية والدعم الطبي لـ

 ،  السيد الرئيس

على النحو   -الوطني   المستوى إلى وقف إطالق نار كامل وفوري على  هناك حاجة أيضاً  -21

 .ذل جهد شامل لمكافحة الوباء، للتمكين من ب2254في القرار  المنصوص عليه

إلى   الجهود الروسية والتركية صامداً  أسفرت عنهفي الشمال الغربي، ال يزال الهدوء الذي  -22

حد كبير. لكن الشهر الماضي شهد تقارير عن استمرار الهجمات الصاروخية والقصف المدفعي  

  مدنيين وقتل إصابة عن تقارير رأينا  لقد. المتفرقة  الجوية الضربات   أخرى،واالشتباكات البرية، ومرة 

. في غضون ذلك، أكدت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق من هذا األسبوع أن  األحداث  هذه في

في وقت الحق، باألمس كان  بمركبة تركية. أضراراً عبوة ناسفة استهدفت دورية مشتركة مما ألحق  

طوال شهر آب/   وردت تقاريرلقد  الجوية الموالية للحكومة في شمال إدلب.   الضربات  زيادة فيهناك 

خطوط  قيام كال الجانبين بتعزيز أو حتى إنشاء مواقع عسكرية جديدة على طول أغسطس عن 

التصعيد،    ومنع األحداث  هذهعلى احتواء للعمل نحث بشكل خاص تركيا وروسيا  لذلك،  . التماس

ضمان أن تكون أي  لواستعادة الهدوء، ومواصلة تعاونهما. ونناشد جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة  

بدقة   ومصوبةمجلس األمن فعالة   قوائم علىضد الجماعات اإلرهابية المدرجة إجراءات تُتخذ 

 .، وتضمن حماية المدنييناإلنساني  ليالدو مع القانون متسقة و 

 .وتيرتها وتأثيرها  داعش فيهجمات تنظيم   تزدادوفي غضون ذلك،  -23

ورأس العين وما  وشهد الشمال الشرقي استمرار المناوشات والحوادث األمنية في تل أبيض  -24

عن احتجاجات في دير الزور عقب مقتل   حولهما، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، فضالً 

ما أسفر  ماستهدفت عبوة ناسفة أمس القوات الروسية في دير الزور، و شخصيات قبلية بارزة هناك. 

تقارير  لى  عأيًضا   اطلعناضابطين. في وقت سابق من هذا األسبوع إصابة عن مقتل جنرال روسي و 

بين الحكومة السورية والقوات األمريكية: اتهمت وسائل اإلعالم الرسمية السورية   مناوشاتعن 



الواليات المتحدة بفتح النار، من الجو واألرض، على نقطة تفتيش تابعة للحكومة السورية، مما أسفر 

إنه   فقال ت المتحدة التحالف الذي تقوده الواليا أماعن مقتل جندي واحد وإصابة اثنين آخرين.  

نافيًا    عن النفس اً دفاع على مصدر النيران تعرض إلطالق النار من أفراد في المنطقة المجاورة، ورد

 استخدام طائرات.  

شمل ت للشمال الشرقي،   ةمستدام اتهذا الحادث هو تذكير صارخ آخر بالحاجة إلى ترتيب -25

عيد في نهاية المطاف سيادة سوريا ووحدتها واستقاللها وسالمة أراضيها،  تحترم و وت، األطرافجميع 

 .2254مع القرار  اتساقاً 

 السيد الرئيس،  

وشهد الجنوب الغربي توترات متكررة واحتجاجات وعدة حوادث عنف أسفر بعضها عن   -26

، ذكرت  في وقت سابق من هذا الشهرو . مرتفعة في حدتها. ال تزال التوترات الجيوسياسية ضحايا

تزعم   أشخاص أهداف عسكرية، مما أسفر عن مقتل أربعة  ضدجوية   ضرباتإسرائيل أنها نفذت 

إسرائيل أنهم كانوا يزرعون متفجرات في محيط مرتفعات الجوالن السورية المحتلة. وذكرت الحكومة  

 السورية أن هذه الصواريخ تسببت في "أضرار مادية".

   ، السيد الرئيس

ذات  تذكرنا بعض هذه التطورات بأن العديد من التوترات والحوادث في جميع أنحاء سوريا  -27

  دولية، وأن سيادة سوريا ال تزال معرضة للخطر، وأن وجود خمسة جيوش أجنبية يشكل خطراً طبيعة 

 .يهدد السلم واألمن الدوليين  جسيماً 

ستطيع في  تال   ا، لكنه جيداً مدخالً أحد األسباب التي تجعل عمل اللجنة الدستورية  هذا هو -28

إذا ما   األطراف الدولية الرئيسية حل النزاع. هناك حاجة حقيقية لدبلوماسية سورية بناءة بين  احد ذاته

 .2254جميع جوانب واليتي، على النحو المنصوص عليه في القرار تنفيذ أردنا  

من تعميق   األطراف الدولية الرئيسيةالفرص القادمة لالتصاالت المباشرة بين  تمكنآمل أن  -29

دعم  هم منمحادثاتهم وسد الفجوات الكبيرة في كثير من األحيان بين مواقفهم المعلنة، وكذلك تمكين

إلحداث فرق، والعمل   لألطراف الدولية الرئيسية واسعاً  مجاالً . أرى بشكل موحد  جهود األمم المتحدة

وفقًا للقرار   ًعا ومع السوريين، خطوة بخطوة، بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة لتحقيق واليتيم



خلق  و مفقودين؛ ال األشخاص  : ضمان إطالق سراح المعتقلين والمختطفين وتوضيح مصير2254

لالجئين، والتوصل إلى تسوية   والطوعية والكريمة اآلمنةتمكن العودة  بيئة آمنة وهادئة ومحايدة  

على دستور جديد وانتخابات شاملة  بناًء السوري،   للشعب المشروعة تطلعات السياسية نهائية تلبي  

واستعادة سيادة   خمس جيوش أجنبية، مسألة تواجدمعالجة و وحرة ونزيهة تحت إشراف األمم المتحدة؛ 

يزال   سوريا ووحدتها واستقاللها وسالمة أراضيها بشكل كامل. هناك أيًضا قضايا أخرى حيث ال 

 االقتصاد السوري وازدهاره.  إنعاش هناك مجال واسع للدبلوماسية البناءة، مثل العقوبات والعمل على 

لكن في الوقت الحالي، في األسبوع المقبل، دعونا نركز على دعم أعضاء اللجنة الدستورية   -30

 .لتعميق عملهم، وبناء بعض الثقة في مسار سياسي للخروج من الصراع السوري 
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