
 مبعوث األمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون 

 إحاطة إلى مجلس األمن 

 2021حزيران/يونيو  25
 )ترجمة غير رسمية( 

 السيد الرئيس،  

منذ أن تمكنت من   شهرا   18 بعد مرور –بشأن سوريا   شخصيا  للتحدث إليكم  أشعر باالمتنان الشديد .1
 لك.  القيام بذ 

نداء األمين   أعيد التأكيد على، واسمحوا لي األوليات الملحة بطبيعة الحالالوضع اإلنساني هو من  .2
بشدة إلى    سوريااألربعاء. يحتاج المدنيون في جميع أنحاء   في إحاطته التي قدمها إليكم يومالعام 

وصول من الضروري للغاية الحفاظ على و . على الصمود قدرتهمدعم المنقذة للحياة و  ات المساعد
عبر الحدود وعبر  من خالل عمليات االيصال، بما في ذلك وتوسيع نطاقه االمدادات اإلنسانية

إلنقاذ  ة أمرا  ضروريا  إضافي شهرا   12تعد االستجابة على نطاق واسع عبر الحدود لمدة و الخطوط. 
 . وستكون وحدتكم في هذا الشأن حاسمة األرواح.

 الرئيس،   السيد

عدم إحراز تقدم  إزاء نشعر بخيبة أمل  جميعا  للعملية السياسية. أعتقد أننا   أيضا   مطلوبة وحدتكم .3
وانتخابات تدار تحت   ذلك دستور جديد بما في  2254 القرارعلى المسار السياسي لتنفيذ  حقيقي 

ولألسف، فإن فجوة عدم الثقة بين األطراف وتعقيد الوضع على األرض إشراف األمم المتحدة. 
للعمل العمل على إيجاد وسائل غير مرجح. ولكن يجب  أمرا  التقدم المبكر نحو تسوية شاملة  يجعالن

لحل أكثر   مواتيا  عناصر الحل إلى األمام، بحيث يكون الوضع في الوقت المناسب  دفع  سويا  نحو
 .  واسع النطاق بينكم لهذا األمر دعما  شموال  للصراع. أشعر أن هناك 

  تكون مستعدةأن  األطراف الرئيسيةيتعين على وبالتالي من خالل األفعال وليس األقوال.  بني الثقةت   .4
جديد   لتقدمه. أعتقد أننا بحاجة إلى حوار دولي أن يكون لديها شيئا  و  بحسن نية للجلوس على الطاولة 



تنفيذها  يتم  محددة بواقعية ودقة، و و تكون متبادلة،  -بناء بشأن سوريا، لمناقشة خطوات ملموسة و 
 وقابلة للتحقق منها.  بالتوازي، 

في تحديد الخطوات األولى التي   للمساعدة استكشافية مشاورات موضوعية  تعميقتتمثل فكرتي في  .5
  اآلخرين، ولكن  هو مطلوب منليس فقط الستكشاف ما و  -تقديمها   ةوالدولي لألطراف السورية يمكن 
 . لمعرفة نوع الخطوات المحددة التي يمكن أن يتخذها كل منهم أيضا  

. لقد  هذا الحواربتعميق  مهتمة األطراف الرئيسيةي أشعر أن جميع نأعلم أن هذا لن يكون سهال . لكن .6
من االتحاد الروسي والواليات المتحدة قبل وبعد   بمسؤولين رفيعي المستوى منتظم   تواصلكنت على 

بالعديد من أعضاء هذا المجلس والدول   أيضا    منتظم تواصلكنت على  كماقمة جنيف األخيرة. 
مع وزراء الخارجية المشاركين  إلى روما إلجراء مشاورات  أتوجهمن هنا، سو الرئيسية في المنطقة. 

موسكو   أتمكن من زيارةآمل أن و إيطاليا والواليات المتحدة. نظمته في اجتماع وزاري حول سوريا  
أستانا في نور سلطان في   لمجموعةاجتماع حيث سيعقد  –  أيضا   وإيرانتركيا  أتشاور مع، وأن قريبا  

 تموز.  /أوائل يوليو

 السيد الرئيس،  

تهم  التي  مجاالت ال هيو . أولية خطوات   من خاللها تحديد أعتقد أن هناك العديد من المجاالت يمكن  .7
والتي يمكن ، األطراف الرئيسيةبين   بشأنهاأرضية مشتركة   والتي يمكن أن توجدالعاديين،  السوريين

 يعزز االستقرار الداخلي واإلقليمي ويبني الثقة. ألي تقدم بشأنها أن  
التخاذ إجراءات بشأن المعتقلين والمختطفين والمفقودين.   2254لنأخذ على سبيل المثال دعوة القرار  .8

نعم، نواصل إشراك األطراف السورية والمشاركة في مجموعة عمل حول هذه المسألة. لكن هذه  
  مع طبيعة وحجم القضية. وهذا أمر مأساوي، ألن تتناسب عن نتائجحتى اآلن تسفر الجهود لم 

كما نسمع  و قد شاهدت أحباءها محتجزين أو مختطفين أو مفقودين.  جميع أنحاء سوريا العائالت من 
بشكل خاص عند احتجازهن أو  ن تتأثر فإن النساء  ، بشكل متكرر من المجلس االستشاري النسائي

متفقة على  إنها  -السورية والدولية  -. تقول جميع األطراف  لالعتقال عندما يتعرض أفراد أسرهن
. لقد  تقدم يتم تحقيقه أي األطراف ستستفيد من وبالتأكيد أن كافة. في هذا الشأن ضرورة العمل

مع الحكومة السورية بشأن هذا الموضوع لمتابعة عدد من االقتراحات التي قدمناها،  مجددا  تواصلنا 
  آيار /مايو 2ر في للحصول على معلومات حول المرسوم الرئاسي األخير الصاد أيضا  بينما نسعى  



يمكن أن  ات تقوم على الخطوة مقابل خطوة . أعتقد أن مناقش وعمليات إفراج تم اإلعالن عنها مؤخرا  
 . في هذا الشأن المزيد من التقدم الجاد  إحرازتساعد في 

  المستوى لوقف إطالق النار على  2254دعوة القرار  وهناك مجال آخر للتعاون المحتمل يتمثل في   .9
األراضي ، وبأن خمسة جيوش أجنبية تتصارع داخل سوريا  بوجود لتذكيركمأحتاج   الوطني. ال 

.  كبير، مع تعرض سيادة البالد للخطر بشكل بحكم األمر الواقعالمناطق  إلى عدد من   تنقسم السورية 
فيها روسيا   لعبتالتي  - المناطقيةأدت مجموعة من اتفاقيات وقف التصعيد ووقف إطالق النار لقد 

،  تلك المناطق. لكن  فيمن الهدوء النسبي  شهرا    15إلى  - ا  أساسي  ا  والواليات المتحدة دور  وتركيا
ببطء بسبب الوتيرة شبه   أو تآكلهاال يزال الخطر قائما  بإمكانية انهيار هذه الترتيبات   السيد الرئيس، 

أن   أن هذه الترتيبات يمكن. واألسوأ من ذلك، خطوط التماسعبر  محدودا   ظلوإن المستمرة للعنف 
  المستوى . لذلك يجب أن يكون وقف إطالق النار على نطاقا   أوسعتصعيد   إذا ما حدث سريعا  تنهار 

لتجنب هذه المخاطر، والحفاظ على سالمة المدنيين، ويكون بمثابة الخطوة   - مشتركا   هدفا  الوطني 
 ية المطاف واستعادة سيادتها. األولى نحو إعادة توحيد سوريا في نها 

الهجوم على مشفى الشفاء في مدينة   من خاللظهرت بوادر تصعيد مقلقة هذا الشهر لقد  .10
د مرت أجزاء من المشفى.  كما ، بما في ذلك الطواقم الطبية، قتل وجرح مدنيين أسفر عنمما  عفرين.

جميع    ضرورة تنفيذأشدد على أن المروع، و اسمحوا لي أن أكرر هنا إدانتي القوية لهذا الهجوم  
والمنشآت  ، بما في ذلك حماية المدنيين الدولي اإلنسانيبموجب القانون  بالكامل األطراف اللتزاماتها

، وتقارير  هاداخل وضربات جوية آخر في جنوب إدلب، مع قصف متبادل  تصعيدا  . كما شهدنا المدنية
  الضربات  ، شهد هذا الشهر المزيد من  على صعيد آخر. ةكبير أعداد عن سقوط قتلى مدنيين ونزوح  

الجوية المنسوبة إلى إسرائيل، والمزيد من االضطرابات في الجنوب الغربي، والمزيد من الهجمات من 
ها  تمجلس األمن، بما في ذلك العمليات التي تبن  على قوائم اإلرهابية المدرجة   المجموعاتقبل 

 داعش.

آخر ذا   ومكافحتها يمثل مجاال   المصنفة اإلرهابية   لمجموعاتا  محاربة فإن، الواقعفي و  .11
استعادة تنظيم داعش لبعض  مقلقة على احتمال  مؤشراتهناك فالمشتركة.  الدولية  أولوية للجهود

اإلرهابية األخرى   المجموعاتال تزال و ، بالنظر إلى زيادة وتيرة هجماته األخيرة ومدى انتشارها. قوته
التعاون في  -ابل يتعين عليه- لألطراف الدولية الرئيسيةيمكن و . أراض  وتسيطر على   موجودة



عزز االستقرار،  ، بطريقة فعالة تحمي المدنيين وت  على القوائماإلرهابية المدرجة  المجموعاتمكافحة 
 بما يتماشى مع القانون الدولي. 

  للعملريين مجاال  آخر محتمال   االقتصادي الذي يواجهه معظم السو   االنهيارالتعامل مع  ديع .12
استقر الوضع قليال  في األسابيع األخيرة.  فقد  –وخاصة العملة  -وفق ا لبعض المقاييس و المشترك. 

، وإيجاد األدوية  موائدهميكافحون من أجل توفير الطعام على ما زالوا لكن العديد من السوريين 
، والحفاظ على أعمالهم، والحصول على  للتنقلوإيجاد الوقود الالزم  ألحبائهم،والرعاية الصحية 
بالتوازي مع  ، يزال انقطاع امدادات المياه والقيود المفروضة عليهافي الواقع، ال و الكهرباء والمياه. 

تشابك  على ماليين السوريين في الشمال الشرقي. إن  يؤثر، أكبر انخفاض في منسوب نهر الفرات
وخيمة إذا لم يتم التعامل معها. والنتيجة لن   عواقبهصادية مع األزمة اإلنسانية ستكون األزمة االقت

وهو ما ال  . االستقرارعدم  سيؤدي ذلك أيضا  إلى المزيد منتكون معاناة بشرية ويأس فحسب، بل 
 فلكي يحدث تغيير، نحتاج إلى إصالح حقيقي وانخراط دولي.   .مصلحة أي طرفيصب في 

يضا  أنه من المهم تجنب وتخفيف أية تداعيات إنسانية للعقوبات من شأنها أن  دعوني أقول أ .13
تفاقم معاناة السوريين العاديين خاصة فيما يتعلق بمسألة المبالغة في االمتثال. وأسجل أن بعض  

اإلجراءات تم اتخاذها مؤخرا  في هذا الشأن من قبل األطراف المعنية، إال أن مواصلة العمل في هذا  
 .  مطلوب بالفعلن أمر الشأ

تحدى المنطق في  وهي ظاهرة تعلى أزمة النزوح في سوريا. نسلط الضوء أيضَا دعونا  .14
وهو ما   – ، داخل سوريا وخارجها من ديارهم مليون شخص على الفرار 13جبر حيث أ  نطاقها،  

مثابة  بسكان البالد قبل الحرب. هذه مأساة إنسانية ووطنية عميقة، وهي أيضا  عدد نصف  يعادل
تخلق الظروف  من شأنها أن إجراءاتقنبلة موقوتة لالستقرار اإلقليمي. نحن بحاجة إلى رؤية 

ضعت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  لقد و والثقة لعودة آمنة وكريمة وطوعية.  الالزمة
أعتقد أن هناك خطوات يمكن أن تتخذها  و  ومعايير الحماية في هذا الصدد. تمؤشراالالجئين 

 .أيضا  إلحراز تقدم ملموس في هذا األمرالحكومة، وخطوات يمكن أن يتخذها اآلخرون 

 السيد الرئيس،  



أعتقد أنه يمكن مناقشتها بجدية،  التي  – وقد تكون هناك قضايا أخرى  -هذه هي القضايا  .15
للعملية  للسوريين، وإعطاء زخم   إيجابية نقلةوحيث يمكن أن تبدأ اإلجراءات المتبادلة في إحداث 

 سياسية. ال
ذلك، اسمحوا لي أن أؤكد أنني ما زلت أسعى إلى تيسير عمل اللجنة  بالتوازي مع و  .16

ال شك أنه من الصعب العمل على دستور  .  أوسع نطاقا  سياسية الدستورية كمساهمة مهمة في عملية 
حكومة الجمهورية العربية   -. لكن هذا ما وافق عليه الطرفان في حين أن الصراع لم يتم حلهجديد 

اتفقا على ورقة المعايير المرجعية والعناصر األساسية  عندما   -السورية  التفاوض السورية وهيئة  
متوازنة وشاملة، بتيسير من األمم المتحدة في جنيف.  للجنة دستورية ذات مصداقية و لالئحة الداخلية  

. أعتقد أن  2019أكتوبر/ تشرين األول  8وقد رحب المجلس بهذا االتفاق في بيان رئاسي بتاريخ 
معظم السوريين ومعظمنا هنا في هذه القاعة يشعرون بخيبة أمل ألن اللجنة، التي اجتمعت خمس  

ة لتحقيق نتائج وتقدم مستمر في تفويضها المتفق عليه  مرات، ال تعمل حتى اآلن على وجه السرع
 .  إلعداد وصياغة إصالح دستوري للموافقة الشعبية

الرئيسين   بين األخيرة، ما زلت أسعى إلى تسهيل اتفاق  تيإحاط  ما ذكرته فيباإلضافة إلى  .17
قدمته   مقترح توافقي، بناء  على وتذليلها التحديات القائمة  التغلب علىحول كيفية   المشتركينالسوريين 
في دمشق في سياق هذا الجهد.   نائبة المبعوث الخاص خولة مطر موجودة حاليا  و . نيسان/في أبريل

، سنقوم بإحاطة الثلث األوسط من اللجنة  ين المشتركينيتم التوصل إلى اتفاق الرئيسوبمجرد أن 
 عمل اللجنة إلى األمام.  دفعفي جنيف و  سادسةدورة قد ع في إجراءاتالدستورية ونبدأ على الفور 

 السيد الرئيس،  

العديد من السوريين الذين يعملون  إشراك، يجب قدما  بينما نسعى إلى دفع العملية السياسية  .18
  فإن أحد أولوياتي ،لهذا السببهذا الصراع وبناء الجسور في مجتمعهم.  تداعيات على تخفيف 

أوسع طيف من المجتمع   هي إشراككما كان الحال بالنسبة لمن سبقوني،  و فريقي، أنا و   الرئيسية
 المدني السوري في العملية السياسية، بما في ذلك عبر غرفة دعم المجتمع المدني. 

  من خالل إطالقبتعميق هذا الجهد بطريقتين. أوال ، هذا الشهر قمنا  بأنناأخبركم يسعدني أن  .19
في غرفة   حتي يتسنى للمشاركين وضوعيةمجموعات عمل م في شكلالمشاورات من  ىأولسلسة  



جهود الوساطة التي   والمساهمة في دفعأكثر تنظيما   المساهمة بخبراتهم بشكل المدني  دعم المجتمع
 منصة افتراضية. أقوم بها من خالل 

  االفتراضية   راتي وفريقي في وقت سابق من هذا األسبوع سلسلة من المشاو تنائب ت، بدأ ثانيا   .20
المجتمع المدني السوري،   من ناشط  120حوالي  شارك فيها  غرفة دعم المجتمع المدنيمع  المناطقية

األسبوع وأتطلع لاللتقاء بهم   أكثر من ثلثهم من النساء، من جميع المحافظات السورية ومن الخارج.
 المقبل. 

.  ينقلونهاهذه اللقاءات مع السوريين والرسائل المشتركة التي  بناء علىال يزال تفكيري يتشكل  .21
هناك  و من جديد.  البلد هناك تعطش لحل سياسي للنزاع، باعتباره الوسيلة الوحيدة إلعادة توحيد ف

، وأن األمم المتحدة يجب أن هو قابل للتحقيقفيه فحسب، بل  مرغوبا  ليس  األمر شعور بأن هذا
شعور بأنه، في هذا المنعطف،   أيضا  سية وتيسرها لهذا الغرض. هناك تحافظ على العملية السيا

هي معالجة القضايا التي تسبب المزيد والمزيد من المعاناة   الحاحا  يجب أن تكون األولوية األكثر 
من أيدي السوريين وتتطلب   خرجتاليومية للسوريين. وهناك شعور قوي بأن العديد من القضايا قد 

 . اهتماما دوليا  

يبحث   -وأعتقد في الواقع الغالبية العظمى من السوريين  -إن المجتمع المدني السوري  .22
ومن هنا  . معا  المجتمع الدولي، على الرغم من خالفاته، يمكنه العمل   بأن مؤشراتعن  باستماته 

مل أن  آعلى التركيز على ذلك في األسابيع واألشهر المقبلة. من خالل القيام بذلك،   جميعا  أحثكم  
مع بقاء  خطوة بخطوة.  قدما  نتمكن من تخفيف معاناة ماليين السوريين، وتعزيز االستقرار، والمضي 

التوصل إلى تسوية سياسية دائمة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري   نا وهونالهدف نصب أعي 
 . 2254وتستعيد سيادة سوريا ووحدتها واستقاللها وسالمة أراضيها، تماشيا  مع القرار 

 شكرا  السيد الرئيس.  


