
ير بيدرسن غالمبعوث الخاص لألمم المتحدة لسوريا   

 إحاطة إلى مجلس األمن

2021كانون الثاني/يناير  20  

 ترجمة غير رسمية  

(  تونس - )السفير طارق األدبس السيد الرئي  

،  الموتمن  النزاع من على مدى عقد  عانىفقد ، 2021 قبل الشعب السوري على عامبينما ي   -1
، واالنتهاكات، واإلهانات، وانعدام  واإلرهاب، والتعذيب ،واالعتقال دمار،والنزوح، وال ، واإلصابة

اليوم،  و على نطاق واسع.  فقروال، التنمية  ، واالنقسام، وتراجع معدالتواالحتالل، والتدخلاالستقرار، 
عميقة، وفقر مدقع، وانعدام   صدماتمن   خارجهاوماليين الالجئين  يار سو   يعاني الماليين داخل

 .  األمل في المستقبل  وغياباألمن الشخصي، 
معظم القضايا  على  طغىتلمجرد البقاء على قيد الحياة   المعاناة اليوميةبالنسبة للكثيرين، فإن   -2

وسيقوم مارك بإحاطتكم بشكل  ًا لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( وفقفاألخرى. 
أكثر من ثمانية من كل عشرة أشخاص في سوريا يعانون من  ،  فصياًل حول الوضع اإلنسانيأكثر ت

يعانون من انعدام األمن    سوريامليون شخص داخل  9.3األغذية العالمي أن  برنامجالفقر. ويقدر 
شريان حياة أساسي  والمانحين وتشكل المساعدات اإلنسانية المقدمة من الدول األعضاء الغذائي. 

وضع مجموعة من العوامل لخلق وتتجمع المتوقع أن تزداد المؤشرات سوءًا. إال أنه من للسوريين. 
  وتداعيات، الجائحةبسبب   عالمياً األوضاع االقتصادية تردي  ، و النزاع تأثير عقد من ف - مأسوي 

وء اإلدارة، والعوامل والتدابير  والعوامل الداخلية مثل اقتصاد الحرب، والفساد، وس، األزمة اللبنانية
التضخم ونقص الخبز  معدالت مع ارتفاع و تسونامي بطيء يضرب سوريا. بمثابة  هيالخارجية 

على توفير   الحكومة السورية وسلطات األمر الواقع األخرى تشهد قدرة والوقود، يمكننا أن نتوقع أن 
وتتسبب الجائحة أيضًا في خسائر  . تراجعًا مستمراً   للسلع األساسيةوالدعم الخدمات األساسية 

يواجه المجتمع و ويظل ضروريًا أال تساهم أية عقوبات في تفاقم محنتهم.  ،إضافية. فالسوريون يعانون 
من المعاناة والمزيد من عدم   وهو ما يؤسس لمزيدالمزيد من التفكك لنسيجه االجتماعي،  المقسم 

 االستقرار.



  . فالشعب السوري أقل تعرضًا من ذي قبل ألعمال العنف الشاملةي الرئيس، على األقل، سيدلكن  -3
.  التماس خطوط  بالكاد تغيرت فقد . النزاع في تاريخ  هدوءاً كانت األشهر العشرة الماضية األكثر  لقد

فقد كانت أحداث الشهر في أي لحظة.   يتالشىيمكن أن و بالهشاشة، يتسم  هدوءالهذا  إال أن
شمال شرق  في حول عين عيسى   اً وكبير   مفاجئاً  اً صعيد تفقد شهدنا . دلياًل جديدًا على ذلكالماضي 

شرق ووسط  هجمات داعش في  استمرارًا في و سرائيل؛ إل للغارات الجوية المنسوبة  اً تكثيفو سوريا. 
  هدوءً  يعد هذا أيضاً ف في الجنوب الغربي.  واضطراباتمتبادلة في إدلب ومحيطها؛ وهجمات ؛ سوريا
وال   ـ،. ال يزال المدنيون ي قتلون في تبادل إطالق النار والهجمات بالعبوات الناسفة ما إلى حد  اً نسبي
من عدم االستقرار واالحتجاز التعسفي واالختطاف،   -يواجهون مجموعة من المخاطر األخرى  ايزالو 
 . قوائم األمم المتحدةالمصنفة إرهابية المدرجة على وأنشطة الجماعات  اإلعمال اإلجراميةإلى 

تي  ال  والتطلعات في الوقت الذي يواجه فيه الشعب السوري الفقر وانعدام األمن، ناهيك عن اآلمال و  -4
فإنني أوجه التحية لكل السوريين العاملين في المجتمع المدني فهم  ، للكثير من أبنائهلم تتحقق 

  بتواصلي   وقد سعدتل تحسين الوضع ودعم العملية السياسية. جيواصلون القيام بما يستطيعون من أ
 مدني.  في نهاية شهر كانون الثاني/ ديسمبر من خالل غرفة دعم المجتمع المع العديد منهم 

في الحياة اليومية للسوريين،  تغييرات حقيقية عن بعد  تسفرعملية السياسية لم وكما أكدوا لي، فإن ال -5
ناء  ب من شأنها أن تساهم فيالخطوات التي كما أن رؤية حقيقية للمستقبل. ولم تساهم في تحديد 

تقدم  ، وال ودون عوائقوصول المساعدات اإلنسانية بشكل كامل مثل ، تتحقق بشكل فعليالثقة لم  
هؤالء  حول مصيرمعلومات توفير على األقل  أو  –بشأن المعتقلين والمختطفين والمفقودين 

وقف  باإلضافة إلى   وإطالق سراح النساء واألطفال والمرضى والمسنين. والوصول لهم، األشخاص،
المجموعات المصنفة على أنها  نهج تعاوني وفعال لمكافحة و ، الوطني المستوى إطالق النار على  

خارجية وداخلية   ، وإجراءاتخطوات لخلق بيئة آمنة وهادئة ومحايدة، و إرهابية من قبل األمم المتحدة
السوريين   سياسية بين محادثات ال توجدباإلضافة إلى ذلك، لمعالجة األزمة االجتماعية واالقتصادية.  

جري وفق دستور جديد  االنتخابات الحرة والنزيهة التي ت  وتبدو   الدستوري،سوى من خالل المسار 
 .  في المستقبل بعيدة، 2254المنصوص عليها في القرار و ، تحت إشراف األمم المتحدة

أو   فاعل طرفأنه ال يمكن ألي  واضحاً يبدو ، 2254تنفيذ القرار مدى التقدم في تقييم أواصل بينما   -6
على كل  وبالتالي يجب  - النزاع الفاعلة فرض إرادتها على سوريا أو تسوية  األطرافمجموعة من 



تدويل   في ضوء هإال أن. سوريةالعملية يجب أن تكون بملكية وقيادة نعم، . معاً العمل   األطراف
، ال يمكننا التظاهر  تنشط على األراضي السوريةوجود خمسة جيوش أجنبية و إلى حد كبير،  األزمة

 بمفردها.  تقوم بذلكأو أن األمم المتحدة يمكنها أن  - فقطبأن الحلول في أيدي السوريين 
، بالنظر إلى أنه على  ممكنوهو أمر  -  اً وتعاون نحن بحاجة إلى دبلوماسية دولية أكثر جديةً لهذا،   -7

  بما في ذلكمصالح مشتركة  . ولديها2254الدول الرئيسية ملتزمة بالقرار  فإنا، الرغم من اختالفاته
،  والكريمة والطوعية لالجئين اآلمنةودة عوالاالستقرار، واحتواء اإلرهاب،  تحقيق مسائل مثل  حول

لقد    .على هذه المشتركاتيجب أن نكون قادرين على البناء بشكل جماعي فمنع المزيد من الصراع. و 
شمل جميع القضايا، وجميع  ت  - مقاربة شاملة أننا بحاجة إلى أكثر اقتناعًا من أي وقت مضى ت  ب

قرار  ال في الواردة القضايا فة  المعالجة كوتمضي قدمًا في شكل خطوات متبادلة   الفاعلة،  األطراف
 -رجااًل ونساء  -تقدم حقيقي، ورسم مسار آمن لجميع السوريين تحقيقالسبيل لهذا هو  – 2254

الرئيسية.   األطراف، مع االتجاه  اعلى نطاق واسع في هذ العملأواصل  .هذا النزاع للخروج من 
التي تتولى    األمريكية الجديدة  اإلدارةالتواصل مع من خالل بما في ذلك  – وأتطلع إلى مواصلة ذلك 

 يوم. مهامها ال

 ،  السيد الرئيس

عمل اللجنة الدستورية   تيسير أستمر في مهمتي فيهذا المسار األوسع،  أواصل السعي نحوبينما   -8
الدورة الخامسة للهيئة المصغرة  فمن المقرر أن تعقد . بقيادة وملكية سورية وبتيسير من األمم المتحدة

،  كانون الثاني / يناير 29إلى  25الفترة من للجنة الدستورية السورية في جنيف األسبوع المقبل في 
وفقًا   ،ستناقش الدورة . وكما هو متفق،بذلك بالطبع 19إذا ما سمحت الظروف المرتبطة بكوفيد 

المبادئ الدستورية /  ،  لوالية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعية والعناصر األساسية لالئحة الداخلية
 دستور. في الالمبادئ األساسية 

في جنيف. سنعمل  19أنوه في هذا السياق، أنه ال تزال هناك تحديات كبيرة تتعلق بجائحة كوفيد و  -9
ونقدر عاليًا تعاون السلطات السويسرية  .  بروتوكوالت الصحة والسالمةب الكامل   االلتزامعلى ضمان 

عقد االجتماع. كما نقدر التزام الرئيسين المشاركين وأعضاء اللجنة  في في تسهيل المضي قدمًا 
 الدستورية باإلجراءات الواجب اتباعها.  



مواصلة مشاوراتي مع الحكومة السورية في دمشق ومع هيئة  من  قريباً أن أتمكن  آمل -10
لدورة  لفي إطار التحضير و . في غضون ذلك، الشاملةبشأن العملية السياسية  المفاوضات السورية 

  عقدت اجتماعًا افتراضيًا مع الثلث كما. تواصلت مع الرئيسين المشاركيناللجنة الدستورية،  القادمة 
 . أمساألوسط 

في   النسائياالستشاري  دعوني أسجل أيضًا أنني عقدت اجتماعين افتراضيين مع المجلس  -11
  األسبوع الحالي وخالل   مجدداً عضواته مع  افتراضيًا االجتماع أتطلع إلى . و كانون األول / ديسمبر

الحقوق الدستورية  الحفاظ على و ، على أهمية المشاركة الكاملة للمرأة  أكدن لي  وقد. األسبوع المقبل
من   الدفع، و من خالل هذه العمليةاألساسية للمرأة في المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

  االستشاري   وآمل أن التقي بالمجلسدستورية. أجل مزيد من التقدم الملموس في عمل اللجنة ال 
 . عندما تسمح ظروف الجائحة بذلكفيزيائي النسائي من جديد بشكل 

 السيد الرئيس،  

ستكون مهمة للغاية. فعلى مدار أكثر من عام   أن الدورة القادمة للجنة الدستوريةفي اعتقادي  -12
لية  آللرئيسين المشاركين لالتفاق على أعتقد أن الوقت قد حان و العديد من الموضوعات، تمت مناقشة  

فعالة وعملية، بحيث تكون االجتماعات منظمة بشكل أفضل وأكثر تركيًزا. أعتقد أننا   ومنهجية عمل
"الصياغة"، عملية بحاجة إلى ضمان أن تبدأ اللجنة في االنتقال من "إعداد" اإلصالح الدستوري إلى 

يمكن للجنة القيام بذلك من خالل البدء في النظر في قضايا دستورية  و . بها  وطةالمنوفقًا للوالية 
  ، ابل يتعين عليهما، يمكنهم الرئيسين المشاركين. وأعتقد أيًضا أن ومسودات للمواد الدستوريةمحددة 

وموضوعات واضحة  عمالأ القادمة وجداول التوصل إلى اتفاق بشأن خطة عمل لالجتماعات 
 . ة أسرع في هذه العمليةوالمضي بوتير 

 السيد الرئيس،  

.  هذه المرة ، لكن ال يمكنني أن أؤكد لهذا المجلس أنها ستتحققواقعيةاألهداف أعتقد أن هذه   -13
وقد تلقيت قبل أن أبدأ هذه اإلحاطة مباشرة اقتراحًا من الرئيس المشارك  فأنا مستمر في مشاوراتي، 

السورية وسأنقله بعد قليل للرئيس المشارك اآلخر. وسأواصل المسمى من قبل هيئة المفاوضات 
الرئيسين  ناشد التشاور معهما بما في ذلك في جنيف في نهاية األسبوع قبل بدء اجتماعات الدورة.  وأ



خالل هذه   لالنتقال إلى مرحلة جديدة من العمل  وجميع أعضاء اللجنة أن يكونوا مستعدينالمشاركين 
 البناء في هذا الشأن.نفوذكم  عًا لممارسة وأدعوكم جمي .الدورة 

،  السيد الرئيس  

يجب أن   . واإلقليميالعالمي   يينتحديات ضخمة على المستو أننا في لحظة تشهد   الشك -14
لكنه  تاريخ  وذسوريا بلد ف نضمن أن تكون معالجة األزمة في سوريا على رأس أولوياتنا المشتركة. 

وبخطوات   متبادل بشكل، خطوة بخطوة، تقدم إحرازالبدء في   يتعين علينا. كبيرة يعاني من مأساة 
خطار على  فإن األ  . إذا لم نتمكن من ذلك،2254 على مسار تنفيذ القرار، يعضد بعضها البعض 

ستزداد. ال يمكن أن    بأسرها  المنطقةعلى مجتمعها و على سوريا كدولة و على المدنيين في سوريا و 
  األطرافجميع مجلس األمن و  أعول على دعم  ،ألي منا. لهذاللسوريين وال  مقبوالً  هذا األمر يكون 

الوطني، ودعم بناء الثقة، ودفع العملية السياسية   المستوى على الهدوء على   الفاعلة الرئيسية للحفاظ
 لألمام.  

 شكرًا السيد الرئيس  


