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النيجر(   - عبدو أباري )السيد الرئيس، السفير شكرًا    

بالمعاناة العميقة للشعب السوري، الذي   -كما فعلت الشهر الماضي  -اليوم بالتذكير  تيأبدأ إحاط  -1

،  والتعذيب ، واالعتقال، والدمارنزوح، وال ، واإلصابة، من الموت كامل على مدار قرابة عقدعانى 

رأى  الذي و  –على نطاق واسع  الشديد والفقر ، وتراجع التنمية، وعدم االستقرارة، واإلهان، واإلرهاب

يحتاج السوريون، سواء  و  .واالنهيار االقتصادي COVID-19 يصارع اآلنو  – مدمراً  بلده الحبيب

أو ماليين الالجئين في الخارج، بشدة إلى تخفيف هذه المعاناة ورؤية سبيل للخروج من   سورياداخل 

 هذا الصراع. 

بصيص أمل  هناك  بين األطراف السورية،   الكبير، وانعدام الثقة المؤلمةهذه الحقائق  على خلفية -2

الدورة  من عقد   –بعد توقف دام تسعة أشهر  – جنيف عندما تمكنا ظهر فيخافت ولكن حقيقي  

 األسبوع األخير من آب/أغسطس. للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية في   الثالثة

جدول األعمال  إطار في ودارت، أغلب األحياني موضوعية فبالداخل اللجنة   النقاشات   اتسمت -3

مشتركة بشأن بعض  أرضية بوادرظهور   لمسا  اأنهم الرئيسان المشاركانأخبرني وقد المتفق عليه. 

  المشتركات اقتراحات عملية حول كيفية تحديد مثل هذه األعضاء بعض كما قدم الموضوعات. 

 .  كثيراً  أسعدني ذلك ية المضي قدمًا في المناقشة. وقد  وكيف

قد  شات ا النق كانتوإن حتى  حول المضمون حقيقية  خالفاتهناك كانت ، على الرغم من ذلك -4

االتفاق أثناء   منالرئيسان المشاركان، كما كنت آمل،  يتمكن. ولم بقدر من العموميةاتسمت  

عمال إذا ما  لالتفاق على جدول األ  ونحتاجدورة المقبلة. الفي جنيف على جدول أعمال  وجودهما

 كان للجنة أن تجتمع.  



التوصل لمساعدة الرئيسين المشاركين على   منذ انتهاء الدورة الماضيةو في جنيف جدية لقد عملت ب -5

تنظيم  لالضرورية  الترتيبات  بالنظر إلى  توافقي.   مقترح النقاش مستمر حاليًا حولو  .التفاق

حتى يتسنى لنا عقد    أي تأخيرجدول اإلعمال دون  على  االتفاقفإننا نحتاج إلى االجتماعات، 

 كما كنا نأمل. االجتماع القادم في بداية شهر تشرين األول/أكتوبر

المعايير المرجعية والعناصر األساسية لالئحة  مع  متسق  االتفاق على جدول أعمالاإلضافة إلى  ب -6

 : التي تنص على لك الوثيقةالواردة في تاألخرى  بالعناصر، من المهم أن نذكر أنفسنا الداخلية 

وهيئة المفاوضات السورية )باإلضافة  حكومة الجمهورية العربية السوريةمن قبل تمت الوفود  تسمية -

 المجتمع المدني(.  من األوسط  الثلث  وفدإلى 

 ؛ إعداد وصياغة إصالح دستوري  والية اللجنة هي  -

 ؛ صياغة دستور جديدأن تقوم بأو  2012وتعدل دستور  الدستورية أن تراجعللجنة   -

عملية جنيف وتمت   عن نتجتالتي  الحية عشر االثني المبادئ  الدستور مسودة  جسدت يجب أن  -

 ؛ يالموافقة عليها في سوتش

   ؛ حسن سير عمل اللجنة ضمانمسؤولية  الرئيسان المشاركان يتحمل -

  المسائلعلى جميع تتيح العمل جدول األعمال وخطط العمل مقترحات ل  تسهيل ووضعبما في ذلك  -

 ؛ مسألة ما متوقفًا على االتفاق حول مسائل أخرى دون جعل النظر في و دون شروط مسبقة، 

 دون شروط مسبقة.   عمل اللجنة ت -

خارجي،  بشكل سريع ومستمر من أجل تحقيق نتائج وإحراز تقدم مستمر دون تدخل  أيضاً  تعمل اللجنة -

 ؛ بما في ذلك جداول زمنية مفروضة من الخارج

.  على هذه المعايير المرجعية المتفق عليهابناًء قدمًا  الدستورية   اللجنةعلى أن تمضي  حث الأواصل  -7

فإنني آمل  ، ما تقدمبناًء على  قدماً إذا تمكنا من وضع اللمسات األخيرة على جدول أعمال والمضي 

خامسة وسادسة في  دورة و  –من خالل عقد دورة رابعة للجنة قريبًا هذه العملية  قميتعأن نتمكن من 

 .بذلك COVID-19  إذا ما سمحت الظروف المرتبطة بجائحة  –األشهر المقبلة 



،  والسلطات المحلية في جنيفالفيدرالية السويسرية  للسلطات   لتقديم الشكراسمحوا لي أن أتوقف هنا  -8

في  لتعاونهم أعضاء اللجنة أنفسهم،  بالطبع يف وخدماته الطبية، و ومكتب األمم المتحدة في جن 

في  ية و أولسيشكل هذا األمر و  ،COVID19 عقد الدورة الثالثة للجنة في ظروف آمنة من ضمان

 . الدورات المقبلة أيضاً 

  الطالعهمللجنة الدستورية للهيئة الموسعة   األوسطعضوًا من الثلث  باألمس، قمت بدعوة الخمسين -9

حتى اآلن واالستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول   ما يتم العمل عليهعلى آخر المستجدات حول 

 . النقاشاتهذه بالطبع العملية، وسنتابع 

مع   التشاورأتيحت لي فرصة ، اسمحوا لي أيضا أن أشير إلى أنه خالل الدورة الثالثة -10

الشديد بإمكانية إيجاد   نإيمانه تظهرمفيدة  اً أفكار  قدمنالالتي النسائي  المجلس االستشاري  عضوات

في رؤية   بن، مثل كل السوريين، يرغنحقوق المرأة السورية. إنه  حمايةفي  وتساهم قواسم مشتركة، 

الحياة  ملموس في   وجود تحسنمع  أن تتواكب هذه العملية، يجب نمن وجهة نظرهو تقدم ملموس. 

احتياجات اقتصادية وإنسانية ملحة، فضاًل عن مخاوف أمنية وصحية.  لديهم الذين  اليومية للسوريين

معهم.   نتواصلالمجتمع المدني الذين  من ممثليمجموعة واسعة  ترددها باستمرارذاتها  رسالة الهذه 

حول  في الفترة القادمة منخرطين  غرفة دعم المجتمع المدنييظل المجلس االستشاري النسائي و وس

 . 2254بعاد المسار السياسي المنصوص عليه في القرار كافة أ

   ، السيد الرئيس

  الشعب   التحديات الرئيسية التي تواجه  في التبلور حاليًا كأحد 19-جائحة كوفيد  بدأتلقد  -11

وكما ذكر نائب األمين العام  سنوات من الصراع.  10بعد   كبيرالسوري المعرض للخطر بشكل 

التقارير الواردة من داخل سوريا تشير إلى انتشار  أن   لوكوك منذ يومينللشؤون اإلنسانية مارك 

COVID-19  في   الصحية  المرافقوتواجه الحاالت المؤكدة. على نطاق أوسع بكثير مما تعكسه عدد

العاملين في  بعض ال سيما وأن  - بهاتحديات في استيعاب جميع الحاالت المشتبه   بعض المناطق

الالجئون السوريون، سواء من  أما  بالفيروس.  وا، أصيبعددهم قليل بالفعلو  مجال الرعاية الصحية،

 معرضون لخطر كبير أيضًا.  فهم يعيشون في مخيمات أو خارجها، 

  وال يزال يعاني.  كبيرةزيادة االحتياجات اإلنسانية التي ال تزال  في إال   تساهم الجائحةلن  -12

انعدام األمن الغذائي والفقر والحرمان، ال سيما في مواجهة االنهيار   من العديد من السوريين



فقد   – فقط مؤشر واحد كمإلعطائو االقتصادي غير المسبوق والضغوط االجتماعية واالقتصادية. 

. وتشير تقديرات برنامج  وصلت أسعار السلع الغدائية إلى أعلى مستوى تم تسجليه على اإلطالق 

% خالل العام  250بنسبة  البرنامج ارتفعت ايقدمه التي  الغذاء سلة تكلفةن األغذية العالمي إلى أ

المياه بعد انقطاع إمدادات   للحصول علىفي شمال شرق سوريا   السوريينبعض   ىعان كما. الماضي

من  البناءبعد التدخل  ضح المياه ستأنفمحطة علوك مرة أخرى في أغسطس، قبل أن ي  المياه من 

 من الدول األعضاء. عددقبل 

ووصول المساعدات   الضروريةالموارد   كافةتأمين ل  لتقديم الدعم الالزم  أكرر مناشدتي لكم  -13

للقانون اإلنساني الدولي. وال يزال من الضروري   اإلنسانية لجميع من هم في حاجة إلى اإلغاثة، وفقاً 

لى ضمان الوصول إلى الغذاء  ع الدولةيمكن أن تقوض قدرة  قوباتع أوتعليق أية تدابير  أن يتم 

 . COVID-19 مواجهة واإلمدادات الصحية األساسية والدعم الطبي لـ

 السيد الرئيس،  

ال  -والمختطفين  المعتقلينعن  بإفراجات أحادية الجانب وعلى نطاق واسع وما زلت أطالب   -14

 كشف مصير واتخاذ إجراءات أكثر جدوى بشأن -سيما النساء واألطفال وكبار السن والمرضى 

  الضامنة لعملية خالل لقائي مع الدول هذه القضيةمن أجل إحراز تقدم في المفقودين. لقد ضغطت 

  بهذهة  المعني ة العملمجموعجتماعات ا  الستئناف المعلنةنيتهم  وقد أخدت علمًا ب أستانا في جنيف. 

لدى العديد من السوريين على اختالف   أيضَا استياًء عميقاً لكنني أالحظ   -في أقرب فرصة  القضية

على   التأكيدسأستمر في  . يةالقض في هذه غياب التحركمن  ، وعلى الصعيد الدولي أيضاً ، مشاربهم

 مقبلة.  خالل أية لقاءات هذه القضية مع األطراف السورية، بما في ذلك  أهمية 

 السيد الرئيس،  

في  ، مع وجود خمسة جيوش أجنبية في سوريا تشهد تدوياًل إلى حد كبير بيئة ال ال تزال  -15

، ال  على الرغم من ذلك، وعلى الصعيد العسكري . وتعريض سيادة سوريا للخطر، مسرح العمليات

مقارنة بالعنف   ،في جميع أنحاء سورياعلى نطاق واسع  تزال الترتيبات الحالية تحافظ على الهدوء 

نصف   على مدار خطوط التماس بالكاد  فقد تغيرت السنوات األخيرة. في الواقع،  الذي شهدتهالشديد 



في طريقه   قائم ال ويبدو أن الوضع العسكري  - األزمة السورية  على مداراألطول  المدة  وهي – عام

 . إلى الثبات

تستمر الحوادث  ، من أي وقت مضىولكن على الرغم من أن سوريا تشهد هدوًء أكبر  -16

   : المقلقة، والتي يمكن أن تزعزع هذا الهدوء 

بالسيارات بين القوات الروسية واألمريكية أسفرت عن إصابة أربعة جنود أمريكيين   مشادة شهدنا  -

 القائمة.  منع االشتباك واتهامات متبادلة بخرق ترتيبات 

على مواقع  ، التي تنسبها الحكومة السورية إلسرائيل، الجوية الضرباتمن  جديدةاًل و شهدنا فص -

 .  عسكرية في سوريا 

وتوترات   اضطرابات محلية لحوادث أمنية منتظمة ناجمة عن  مسرحاً  ياجنوب غرب سور ال يزال  -

 جيوسياسية.  

في الحفاظ على الهدوء  في آذار/ مارس الماضي يساهم  الموقع بين تركيا وروسياال يزال االتفاق  -

متبادلة  اعتداءات ، بما في ذلك أيضًا تصعيداً لكننا شهدنا   - شمال غرب سوريافي  بشكل كبير

وكذلك في عمق إدلب، مما   خطوط التماسبالقرب من  يخ وقصف بالمدفعية وضربات جويةبالصوار 

 . الخطوطوزيادة التعزيزات العسكرية على جانبي  -أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين في بعض الحاالت 

ا  تركية تبنت كتائب خطاب الشيشاني مسؤوليته-روسية مشتركة آخر على دورية هجوماً  كما شهدنا -

 مما أدى إلى إصابة جنديين روسيين. ، عنه

 على األقل على جنود أتراك في إدلب، أسفر عن سقوط ضحايا.  هجومًا واحداً أيًضا  شهدنا -

وتل أبيض،  ، ورأس العين، هجمات بالعبوات الناسفة وإطالق نار متبادل في وحول عفرين كما شهدنا -

 ا أسفر عن مقتل وجرح مدنيين.مم

على خط أنابيب في المناطق التي   هجوماً ، وشهدنا  المقلق لداعش في البادية النشاط أيضًا  استمر و  -

 ينشط فيها داعش، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على مستوى البالد في أواخر أغسطس. 

 



 السيد الرئيس،  

أنني أناشد كافة األطراف المعنية باحتواء هذه األحداث العنيفة والمزعزعة لالستقرار والبناء   -17

نار على المستوى الوطني وفقًا لما  وقف إطالق لهدوء النسبي القائم مع العمل على تطبيق على ا

حماية المدنيين، والحفاظ على السلم واألمن الدوليين، ودعم العملية   بهدف 2254ينص عليه القرار 

، مواجهة التهديد الذي تشكله  أيضاً  2254وفقًا لما ينص عليه القرار السياسية. ويجب علينا، 

من خالل نهج تعاوني  ، وذلك بعض أجزاء سوريادوليًا والتي تنشط في الجماعات اإلرهابية المحظورة  

 .اإلنساني الدولي مع القانون  متسق

 السيد الرئيس،  

بناء عملية سياسية  في  مسؤولية علينا الهدوء، لدينا فرصة و   تدعيم وتثبيتبينما نسعى إلى   -18

 أكثر جدوى. 

يمكننا تلبية  ، على التسوية السياسية التركيز فقط من خاللوتذكرنا الحقائق على األرض أنه  -19

من   وسالمة أراضيها.ووحدتها التطلعات المشروعة للشعب السوري واستعادة سيادة سوريا واستقاللها 

التحديات االجتماعية واالقتصادية   لنا أن نعالجإذا كان  أيضاً الواضح أن العملية السياسية ضرورية 

ماليين الالجئين من العودة بطريقة طوعية وآمنة   خلق الظروف المواتية التي تمكنأن نو في سوريا، 

  وكريمة.

كانت  سورية  -الفاعلة   األطرافأو مجموعة من طرف واحد أنه ال يوجد  ومن الواضح أيضًا  -20

بين   اً متزايد اقراراً هناك في هذا السياق، أعتقد أن نتيجة هذا الصراع.   حسميمكنها  -أو دولية 

هو التفاوض  قدماً  يوجد حل عسكري، وأن السبيل الوحيد للمضي ال بالفعل أنه ب األطراف الرئيسية 

 .مهما صعب األمر، والتسوية السياسية

رؤية و  الراهنأعتقد أن هناك رغبة مشتركة من جميع األطراف لتجاوز حالة الجمود  لذلك   -21

بشكل  تحرك ببطء ولكن ل ، ولبشكل متبادلللخطوات والنوايا الحسنة . وهناك استعداد  الحركة بعض 

 المتبادلة.  الخطواتمجموعة من مدعومًا ب، للخروج من هذا الصراع  2254القرار على مسار  ثابت

لجهود األمم المتحدة لتسهيل    في هذا الصدد من األطراف الرئيسيةقويًا دعمًا  تلقيتوقد  -22

 .  اً جيد  دخالً م تشكلويمكن أن  بقيادة وملكية سوريةوهي عملية  -عمل اللجنة الدستورية 



بشكل متزايد  الوصول  إذا ما كانمن السابق ألوانه القول  فيتجاوز اللجنة الدستورية،   أما فيما -23

دبلوماسية مشتركة    تحركاتإلى  إلى تقديرات مشتركة بشأن الحقائق على األرض يمكن أن يتحول 

وسأعمل على رعاية ودعم هذا  ، إمكانية حدوث ذلك تتبلور ببطء. لكن 2254تنفيذ القرار  من أجل

  . األمر

والواليات المتحدة وتركيا وإيران  من روسيا رفيعي المستوى  مسؤولين عرب عن تقديري لتواجد أ  -24

وثيق   تواصلعلى   وقد ظللتاللجنة الدستورية. اجتماعات  إلجراء مشاورات على هامشفي جنيف 

 . وسوف تستمر هذه المشاوراتأوروبيين وعرب آخرين،  مسؤولينمع أيضًا و معهم منذ ذلك الحين، 

  مشاوراتإلجراء  موسكو مؤخراً زيارة الفرصة التي اتيحت لي للقيام بأقدر بشكل خاص كما  -25

وزير   قيام مع وزير الخارجية الروسي الفروف ووزير الدفاع شويغو، قبل  وموسعةموضوعية 

   .وفد رفيع المستوى  بزيارة سوريا األسبوع الماضي ضمنالخارجية الفروف 

، كما أحثهما وأحث األطراف  أشجع الواليات المتحدة وروسيا على تعزيز الحوار بينهما  أنني -26

،  وتلك التي تجتمع في إطار المجموعة المصغرة، الرئيسية األخرى التي تلتقي في إطار عملية أستانا

  :تحقيق هدفنا المشترك في سورياعمل معي للمضي قدمًا نحو على ال بالطبع وأعضاء هذا المجلس

 .  2254وهو تسوية سياسية وفقًا للقرار 

 ،  السيد الرئيس

عمال حتى األ  فق الرئيسان المشاركان على جدولتأن ي ضرورة هي الملحة اآلناألولوية  -27

المعايير  متسق معاللجنة بشكل  عمل يسير أن، و قريباً استئناف عمل اللجنة الدستورية  يتسنى لنا 

ويعضد بعضها  تحقيق خطوات إيجابية على العمل  أن نواصلفي عضون ذلك، يجب  . المرجعية

. مع  2254 وفقًا للقراروعملية سياسية أوسع ، بين األطراف السورية والدولية الرئيسية البعض 

  للشعب الكبيرة  معاناة هاء الالملحة إلن  ة ضرور الاألخذ في االعتبار و ، على األرض  هدوءاستمرار ال

 فقد حان الوقت للمضي قدمًا.  سوري، ال

 شكرًا السيد الرئيس.  

 


