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 )ترجمة غير رسمية( 

 شكرًا السيدة الرئيسة 

أكد   للشعب السوري، حيثبالمعاناة والخسائر المروعة  قاتم ليذكرنا إعالن األسبوع الماضي صدر .1
 ، والتواريخ، واألماكن،ماءسوباأل  حالة بحالة،تم التحقق أنه على  المفوض السامي لحقوق اإلنسان 

. وبالنظر إلى أن  من الصراع  خالل السنوات العشر األولىألف شخص  350أكثر من من مقتل 
من  ي أعلى أن يكون الرقم الفعل  إمكانيةعدد كبير من األشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، فهناك 

 . جداً  بكثيرذلك 
للمعاناة العميقة التي خلفها أكثر من عقد ، يمكن إضافة أبعاد أخرى  إلى هذا العدد الرهيب من القتلى .2

سكان سوريا قبل   عدد نصفما يقرب من أي  -مليون سوري  12أكثر من  ، فقد نزحمن الصراع 
تقترب مستويات الفقر من  و الصراع. وال يزال عشرات اآلالف محتجزين أو مختطفين أو مفقودين. 

  في لبنان االقتصادياالنهيار   باإلضافة إلى تبعات٪ بعد عقد من الصراع وسوء اإلدارة والفساد، 90
إلى عدة مناطق، حيث يتنافس   سوريا بحكم األمر الواقعُقسمت و . بكل تأكيد العقوباتو  ة كوفيدحائجو 

  للهدوء  شكل اختباراً تُ   جديدة من العنف جوالت  باإلضافة إلى    السوري،الالعبون الدوليون في المسرح 
 خالل األشهر الثمانية عشر الماضية.  الذي ساد النسبي

 السيدة الرئيسة،  

بقيادة وملكية سورية في تحقيق  سياسية العملية  أن تبدأ الالشعب السوري في حاجة ماسة إلى إن  .3
إلى اهتمام مستمر من المجتمع الدولي لدعم   -كجزء من هذه العملية  –أيضًا   كما يحتاج نتائج. 

وتدفعنا إلى األمام على طريق  من معاناة السوريين، خفف وتُ ، الهدوءساهم في ترسيخ تُ عملية أوسع 
في   لبي التطلعات المشروعة للشعب السوري تُ و  ،أراضيهاها وسالمة  يتاستعادة سوريا لوحدتها واستقالل

 . 2254 لقرار مجلس األمن  الركائز األساسية تلك هي  – مستقبلهتحديد 



األطراف  بعض ومخاوف ، خالل الثمانية عشر شهرًا الماضيةإلى حد كبير  ثبات خطوط التماس مع  .4
القرار   ُيقرعملية سياسية.  للدفع في اتجاه اآلن الوضع الراهن، فقد حان الوقت  استمرار إمكانيةبشأن 

،  بالتوازي مع العملية السياسيةالوطني  المستوى لصلة الوثيقة بين وقف إطالق النار على اب 2254
   .  خاصة في ظل جوالت العنف وخطورة تحولها إلى مواجهة شاملة ذلكتطبيق وما زلت أدعو إلى 

ادوا إلى منازلهم في جنوب المحافظة، على  كانوا قد ع ممنعدد كبير من جديد نزح في إدلب، ف .5
  بينخلفية استمرار القصف والصواريخ وزيادة الضربات الجوية، وسط أنباء عن سقوط قتلى 

نت هناك ضربات  ، لكن كاM4 الطريق الدولي بات جنوبتركزت العديد من الضر وقد المدنيين. 
بما في ذلك ضربات مقلقة بالقرب من مخيم للنازحين. في   -في قلب منطقة خفض التصعيد أيضًا 

  هذا االتفاق ثبتوآمل أن يُ ، في درعا البلد أفضى إلى الهدوءفقد تم التوصل إلى اتفاق غضون ذلك، 
وأرحب في هذا الصدد بخفض العنف واستئناف إيصال المساعدات اإلنسانية. كما آمل  استدامته.

في حماية المدنيين من أي تصعيد جديد في هذه المنطقة أو مناطق أخرى في الجنوب الغربي حيث  
اتفاقات مماثلة. كما أتطلع إلى العودة اآلمنة والكريمة والطوعية لكافة المدنيين إلى   تطبيقيتم 

 هم.  منازل
بين الجماعات   والمناوشات : القصف المستمر في أماكن أخرى من سوريا قلق متعددةهناك مصادر  .6

وريف حلب الشمالي؛   منطقة الشمال الغربي في محيط المسلحة غير الحكومية والجيش التركي 
من  جديدة األراضي السورية؛ وجولة   داخلبطائرات تركية مسيرة عن بعد  الهجمات تقارير عن زيادة  و 

 على أهداف بالقرب من دمشق.  المنسوبة إلسرائيلالجوية   الضربات
فقد شن تعمل في جميع أنحاء سوريا.  المدرجة على القوائم الجماعات اإلرهابية  العديد من  ال تزالو  .7

محطة توليد الكهرباء في دير علي، مما تسبب في   يغذيخط أنابيب غاز   تنظيم داعش هجومًا على
  تشكله ال تزال الذي  الخطرملموس على  تذكير   في – سورياانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء 

اإلنساني،   بشكل متسق مع أحكام القانون الدولي إن مكافحة اإلرهاب  لذلك، فهذه الجماعات. 
  ية األمن اإلقليمي، أمر ممكن ومطلوب. ويتطلب تعاوناً حماية المدنيين وحما تضمنبطريقة فعالة و 

 . األطراف الرئيسية أكبر بين دولياً 



ضمن القضايا  من أن الوضع على األرض في إدلب وأماكن أخرى سيكون قضية مهمة  واثق أنا  .8
  لبالعم  ن بوتين وأردوغان في األيام المقبلة، وما زلت أناشد أصحاب النفوذيالرئيس المطروحة في لقاء  

 فهناك أمور كثيرة تتوقف على ذلك.  تعزيز الهدوء.  على
في إطار  الهادفة لتحقيق تقدم في المجال اإلنساني االتصاالت الروسية األمريكية  تتواصلبالتوازي،  .9

بالقيام بما في وسعها من أجل التطبيق الكامل لكافة  بكل تأكيد  ملتزمة  األمم المتحدة و ، 2585القرار 
 جوانب القرار.  

 السيدة الرئيسة،  

آثار إنسانية للعقوبات قد تؤدي إلى تفاقم   ةأيوتخفيف  ب تجنُ  دعوني أذكركم أيضًا بضرورة .10
 محنة السوريين العاديين، ال سيما فيما يتعلق باإلفراط في االمتثال.

وليس   ىنداأل الحد  القضايا التي نوقشت في االتصاالت الدولية مؤخرًا تشكل لكن أتمنى أن  .11
التي نقلتها خالل كانت هذه رسالتي لقد . إلى تحقيقه في سوريا بشكل جماعي ما نطمحاألقصى ل

. لقد تواصلت بشكل  خالل زيارتي للمنطقة وأيضًا هنا في نيويورك، بما في ذلك األسابيع األخيرة
شاركت  السورية. كما التقيت، أو   التفاوض الحكومة السورية، وهيئة   -مع األطراف السورية  مكثف

هذا  الرئيسية.  الدولالعديد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في مع ، في لقاءات األمين العام
وسأتوجه من هنا  باإلضافة إلى اللقاءات التي عقدتها مؤخرًا مع عدد من كبار المسؤولين في جنيف. 

 إلى واشنطن لمواصلة مشاوراتي هناك.  

 السيدة الرئيسة،  

من الواضح  كان لكن –قة ضعيف من خالل كافة اتصاالتنا أن مستوى الث  لقد كان واضحاً  .12
وأن األمور ليست ثابته، وأن هناك ما   أن هناك مصالح مشتركة، -ودعوني أشدد على ذلك  –أيضًا 

 على بناء عملية سياسية أكثر فعالية.   اآلن يدعو للعمل
موافقة الحكومة  فقد مر عامين منذ ، لحظة فارقة فيما يتعلق باللجنة الدستورية، فنحن أمام .13

حتى  اللجنة  تحقق، لم  ولكن لألسفاللجنة الدستورية.  إنشاء  السورية على التفاوض السورية وهيئة  
 واليتها.   تنفيذ بشأن مستمرتقدم  اآلن



التواصل   بعد ثمانية أشهر منالتي أنقلها إليكم اليوم، ف بعض األخبار الجيدة  هناك ولكن  .14
بشأن  ه تم التوصل إلى اتفاق يسعدني أنلتيسير االتفاق بينهما،  المشتركينالرئيسين المكثف مع 

هيئة  حيث من المقرر أن تجتمع  الدورة السادسة للجنة وأن الدعوات قد أرسلت لعقد، العمل منهجية
 ألول مرة المشتركان، وسيجتمع الرئيسان تشرين األول  /أكتوبر 18الصياغة المصغرة في جنيف في 

 . لها للتحضيرالنعقاد الدورة في اليوم السابق  ومعيمع بعضهما البعض 
شكلت   أساسية عناصر إلى ثالث منهجية العملبشأن  الرئيسين المشتركينيستند اتفاق   .15

تقديم  ( 2؛ المعايير المرجعية والعناصر األساسية لالئحة الداخليةاحترام  (  1: أساس تواصلي معهما
معي قبل   الرئيسين المشتركيناجتماعات  ( 3نصوص المبادئ الدستورية األساسية قبل االجتماعات؛ 

بتحديد مواعيد مؤقتة لالجتماعات المقبلة ومناقشة   المشتركانوأثناء الدورة القادمة. كما يلتزم الرئيسان 
 خطة العمل.

أن تبدأ اللجنة الدستورية العمل بجدية على عملية صياغة  فإننا جميعًا نتوقع اآلنباختصار،  .16
عملية   ما تمكنت اللجنة من تحقيق ذلك، ستكون هناك صالح دستوري. إذا إ -وليس مجرد إعداد  -

الوفود  ف .من الثقة  القليل أمر ضروري لبناء هو  ، و دستورية مختلفة وأكثر مصداقية من ذي قبل
المسمى من قبل المعارضة، ووفد الثلث  ، والوفد المسمى من قبل الحكومة السورية الوفد  -الثالثة 

  - الذي التقت نائبة المبعوث الخاص خولة مطر مع أعضائه أمس  – المجتمع المدني منسط األو 
 مساهمات مهمة لتقديمها.  ملديه

 السيدة الرئيسة،  

فيد بأنه  سوري حقيقي، وهو أمر وردت تقارير تُ -سوري  حوار سياسي إلى بالفعل بحاجةنحن  .17
الل ذلك يمكن إيجاد  فمن خ –خالل لقاء الرئيس بوتين مع الرئيس األسد مؤخرًا في موسكو  نوقش

أنا على اقتناع بأن جنيف يمكن أن تكون المكان الذي  و مسار حقيقي لإلصالح السياسي في سوريا. 
يبدأ فيه القادة السياسيين السوريين في العمل على إحالل سالم دائم في سوريا والعمل سويًا بشكل  

   بناء. 
على المشاركة الهادفة للمرأة السورية   أيضاً شجع  2254اسمحوا لي أن أذّكر هنا بأن القرار  .18

مكتبي   يواصل. حاًل كاماًل في سوريا ذلك ال يمكن أن يكون هناكدون بف في العملية السياسية. 
والذي ستنضم نائبة المبعوث   في هلسنكي حالياً  المجتمع التشاور مع المجلس االستشاري النسائي 



المسؤولين الفنلنديين  دعوة المجلس لعقد اجتماعات مع ، حيث تمت إلى اجتماعه السيدة خولة مطر
 . النزاعات وتسوية التعليم  ة الفنلندية فيالتجرب لالستفادة من

للمعتقلين والمختطفين والمفقودين.   الحيوي على أهمية العمل على الملف أيضًا أشدد  ودعوني .19
ستستفيد جميع األطراف من  بالتأكيد جميع األطراف إنها تتفق على أن العمل مطلوب، و  نسمع من

محتجزين أو   أحباءلديها  كل ركن من أركان سوريا في العائالت فجميع  أي تقدم في هذا الملف، 
، في هذا الشأن اختراقأنه إذا تمكنا من تحقيق   على اقتناع تامما زلت و مختطفين أو مفقودين. 

  ذلك سيشكلكما  ، ممكن، وإشارة لجميع السوريين بأن السالم مهمسيكون ذلك بمثابة عامل بناء ثقة 
 ولية. سياق الدبلوماسية الدعالمة فارقة في 

في التركيز على العودة اآلمنة والكريمة   المكثفهذا التعاون الدولي  هموآمل أن يسا .20
بالنسبة لمعظمهم.   مواتية للعودةوالطوعية لالجئين. من الواضح أن الظروف بعيدة عن أن تكون 

سواء كانت   -لكن يمكننا أن نبدأ في النظر في كيفية إزالة بعض العقبات التي تحول دون العودة 
 بإرسال المعنية  السلطاتقيام  وأ  العيش،  سبل  وأ الموارد،أو   التشريعات،  وأ ،األمني متعلقة بالوضع

ملموسة لماليين   ي بارقة أمليعطأن   همن شأنهذا األمر . في هذا الشأن وجديةواضحة  إشارات
التوترات التي ترتبط   -السوريين. وأعتقد أنه سيساعد في تقليل التوترات في جميع أنحاء المنطقة 

 باآلثار غير المباشرة للصراع السوري.  وثيقاً  ارتباطاً 

 السيدة الرئيسة،  

  ،السوريين وحدهمكما ذكرت في مناسبات عدة، فإن القضايا المطروحة ليست في أيدي   .21
فنحن بحاجة إلى دبلوماسية دولية بناءة للمساعدة في انقاذ حياة السوريين، وتخفيف المعاناة، وتعزيز  

فإنني أواصل مطالبة الدول الرئيسية  . في هذا اإلطار، 2254االستقرار والتقدم في تنفيذ القرار 
ت متبادلة محددة بواقعية  خطواو حول حزم ملموسة بالعمل معي من خالل مشاورات استطالعية  

إنني أواصل مشاوراتي للسعي للحصول على موافقة  . وقابلة للتحقق منهاودقة، ويتم تنفيذها بالتوازي 
في  يمكن أن يقدموه  أيضاً ولكن  ى تحقيقهليس فقط لتحديد ما يسعون إلاألطراف الرئيسية المعنية 

 عملية متبادلة. 
في  األمم المتحدة في الدعوة لعقد اجتماعات صالحية وما زلت على استعداد الستخدام  .22

وسأواصل العمل على   تقدم تدريجي. يجاد أفق إلحرازاجنيف إذا كان من الممكن أن يساعد ذلك في  



المقبلة للجنة   الدورة  عقد على تسهيلفي األسابيع المقبلة ، مع التركيز الدفع في اتجاه عملية أوسع
 سورية. بقيادة وملكية  الدستورية 

 
 شكرًا السيدة الرئيسة  


