
 المبعوث الخاص لألمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون 

 احاطة لمجلس األمن حول سوريا 

 2022مارس/آذار  24

 السيدة الرئيسة،  

من جنيف في نهاية اليوم الرابع من الدورة السابعة للهيئة المصغرة للجنة   أقدم احاطتي اليوم .1
لقد عقدت اللجنة اجتماعاتها بدءًا من يوم االثنين من هذا األسبوع وتختتم  الدستورية السورية. 

 وهو اليوم الخامس واألخير من هذه الدورة.    الجمعة اجتماعاتها غداً 
شكل إحدى أخطر  ت  إلى أن سوريا ال تزال   األسبوع، كنت قد أشرتعملها هذا في بدء اللجنة قبل  .2

 وفقًا لقرارهناك حاجة واضحة إلحراز تقدم نحو حل سياسي األزمات على المستوى العالمي، وأن 
من الصراع، عامًا  11 وهي المأسوية ومع وصولنا إلى هذه العالمة الفارقة . 2254مجلس األمن 

 على العملناشدت أعضاء اللجنة فقد سوري الذي طالت معاناته، ومع تزايد احتياجات الشعب ال
 .يقتضيه الوضع الراهنالتوافق الذي و  الجدية من األسبوع بحس  خالل هذا

ناقش أعضاء اللجنة هذا األسبوع مسودات نصوص دستورية حول أربعة عناوين لمبادئ دستورية:   .3
وهي  السلطات العامة.  وعملتنظيم و  ، رموز الدولة، و هوية الدولةهي أساسيات في الحكم، و 

   موضوعات مهمة ولم تكن المداوالت حولها باليسيرة. 
  الذيلالتفاق  ، وفقًا التي تجرى خالل هذا األسبوع لقد وصلنا اآلن إلى لحظة مهمة في النقاشات   .4

الوفود أن الرئيسين المشتركين والذي عقدت هذه الدورة بناء عليه، فإنه من المنتظر من  توصل إليه
معدلة تعكس مضمون النقاشات التي جرت، على أن يناقش أعضاء اللجنة النصوص  اً تقدم نصوص

 المعدلة غدًا.    
، ولكن االختالفات كبيرة  .قدماً تساعدنا على المضي س ساعة القادمة  24ما إذا كانت الـ  سنرى لذلك   .5

. وينبغي أن  إذا ما توافرت اإلرادة للقيام بذلكوالبناء عليها،   مشتركةنقاط التوصل إلى من الممكن 
األخذ في   هذا األمر الخالفات. يتطلب  مساحة تبذل جميع الوفود محاوالت جادة للبدء في تضييق 

توافقية من شأنها أن  من النقاط التي أثارتها الوفود األخرى، والتوصل إلى صيغ  بعضاً االعتبار 
  وبإمكانب بدعم من أعضاء اللجنة وفقًا آلليات اتخاذ القرار الخاصة بها. تحظى في الوقت المناس



  –جهد دستوري يسعى بجدية إلى استكشاف نقاط التوافق المساهمة في بناء الثقة في هذه العملية 
 يفتقر إليه السوريون بشدة في الوقت الحالي. وهو أمر 

 السيدة الرئيسة،  

سوف يطلعكم مارتن على االحتياجات اإلنسانية المتزايدة  و ، األرض سأتطرق اآلن إلى الوضع على  .6
تدمير جزء كبير من البالد وانهيار االقتصاد   المترتبة على واآلثار المستمرة على الشعب السوري  

هذه االتجاهات السلبية،   إجراءات من شأنها تغييرأحث جميع األطراف المعنية على اتخاذ و السوري. 
وتعزيز  الحدود، وتعزيز الجهود من أجل التعافي المبكر عبر عدة عبر الخطوط و وتوسيع نطاق المسا

 على الصمود.  القدرة
  الذي األمريمكن القيام به لبناء الثقة، وهو   مماهناك الكثير فالمجال اإلنساني،   فيما هو أبعد من .7

وجد جهة  تأنه ال  ففي نهاية المطاف أصبح واضحًا الفاعلة.  األطرافأواصل استكشافه مع جميع  
هو  فالحل العسكري نتيجة هذا الصراع.  حسمفاعلة في سوريا يمكنها  جهات فاعلة واحدة أو مجموعة 

، ولكن أصبح من السهل اآلن على  لقد كانت هذه الحقيقة قائمة منذ البدايةو . ضربًا من الخيالمجرد 
 . االجميع رؤيته

  خالل الشهر الماضي  . ومع ذلك، استمر العنفمنذ عامين خطوط التماس  لم تحدث تحوالت في .8
باإلضافة إلى مجموعتين ارهابيتين مدرجتين على قوائم مجلس األمن بين مختلف الجهات السورية، 

  عسكرياً لمحاولة خفض التصعيد  فهناك ما يدعو، خطوط التماسخمسة جيوش أجنبية. مع تجميد  و 
مع استمرار التهديد الذي تشكله  . وبالمثل، المستوى الوطني النار على  وبناء وقف حقيقي إلطالق 

 التصدي لها.  و مشتركة لجميع األطراف في التعاون مصلحة ، فهناك المصنفة كإرهابيةالمجموعات 
يجب  و من محنة المعتقلين والمخطوفين والمفقودين.  السوريون بمختلف أطيافهم متضررون ال يزال  .9

وهي قضية   -لبناء الثقة خطوات جادة إلى األمام بشأن هذه القضية  صادقةأن تتضمن أي محاولة 
 أولوياتي منذ اليوم األول وال تزال كذلك.  ضمن كانت من

الخارجية   الحكومة السورية من جهة والجهات   تقوم بهالكثير الذي يمكن أن  أيضاً هناك  .10
 -السوريون والنازحون عبر عنها الالجئون الحقيقية التي ي   من جهة أخرى لمعالجة الشواغل المؤثرة 

وهي المخاوف ذاتها التي تمنع معظمهم من العودة: السالمة واألمن؛ نقص سبل العيش وفرص  



وحقوق الملكية؛   ممتلكاتهم وأراضيهم العمل؛ االفتقار إلى السكن المالئم وكذلك المخاوف بشأن 
 لخدمات األساسية. ا  ونقص متطلبات الخدمة العسكرية؛ و 

 السيدة الرئيسة،  

  إجراءات تحديد  من الممكن، أيضاً غيرها في ، وربما أنه في مثل تلك المجاالتأعتقد  .11
في تغيير   ت ساهم  من شأنها أن ،يمكن اتخاذها بالتوازي و  منها  ملموسة ومتبادلة وقابلة للتحقق

مكانية بناء عملية سياسية أوسع  إوفي أثناء هذه العملية، يمكن كذلك استكشاف ات الصراع، كي دينامي
 .2254لمعالجة كافة القضايا الواردة في قرار مجلس األمن 

أخرى. هناك حاجة إلى تعميق   أفكاراً لقد تلقيت بالفعل بعض األفكار، وما زلت أطور   .12
ماسية الدولية البناءة الالزمة لدعم هذا  الدبلو إن ، وسأواصل المشاورات لتحقيق هذا الهدف.  النقاش
ي سأستمر في العمل  نبسبب التوترات الدولية المتزايدة في اآلونة األخيرة. لكن  لم تعد أمرًا سهالً الجهد  

 . في هذا االتجاه

 السيدة الرئيسة،  

اليوم إلى إحاطة   تستمعون س كمسعدني أنتأثير الصراع السوري على المنطقة. ي   أيضا  لنتذكر  .13
والدعم اإلقليمي للجهود  فإن المساهمات . حسام زكي  جامعة الدول العربيةل األمين العام المساعد  من

بالغ األهمية، وكذلك مساهمات العديد من   أمراً التي تقودها األمم المتحدة لتيسير التسوية السياسية 
  ، أجريت  الماضي خالل الشهرأستمر في التشاور على نطاق واسع.  لذلك، . األطراف الدولية األخرى 
من الدول   مسؤولي عددمن عدة دول، وسافرت إلى واشنطن إلحاطة  ممثلينمشاورات في جنيف مع 

سافرت إلى أنطاليا حيث تمكنت من مقابلة وزيري خارجية  كما  أمريكية،  بدعوةالتي اجتمعت هناك  
 . ضمن محاورين آخرينتركيا وروسيا، 

 السيدة الرئيسة،  

تقييم األفكار و التشاور على نطاق واسع مع السوريين استمرارًا في تنفيذ واليتي، أواصل و  .14
األسبوع وجزء من  على مدار هذااجتمع المجلس االستشاري النسائي فقد  التي أتلقاها.   والمساهمات

حول العملية   وأفكارهن نظرهن وجهات  نقلفي   واستمرت عضواتهالماضي خارج جنيف، األسبوع 
فقد أكدت عضوات المجلس على   ،االجتماعي  رؤية مبنية على النوع السياسية. من خالل تقديم 



باستعدادهن للمشاركة  أرحب و . من خالل العملية السياسيةمراعاة تطلعات جميع السوريين أهمية 
   بآرائهن حول مسائل تتسم بالصعوبة. 

في إطار غرفة دعم المجتمع المدني   في جنيف أيضاً في وقت سابق من هذا الشهر، عقدنا  .15
والقيم المدنية، وكذلك حول االقتصاد،  مجموعات العمل المعنية بموضوعات مثل العمل المدني 

دعم جهودنا لتعزيز عملية سياسية فاعلة  ركون حرصًا على  وقد أبدى المشاوالتعافي، وآفاق التنمية. 
لتعزيز مجتمع    على المستوى المحليبناء السالم  جهودفي   الكثير منهميشارك و . 2254لتنفيذ القرار 

واحترام الحقوق   ومناهضة العنفقائم على القيم المدنية المشتركة للمشاركة والتعددية والمساواة 
زعاجهم من الوضع االقتصادي الذي يغذي اقتصاد الحرب، ودعوا المانحين  والحريات. وأعربوا عن ان

 المبكر.  التعافيإلى عدم نسيان سوريا واالستثمار في جهود  
على جميع أعضاء مجلس األمن في دعم   أعولما زلت ختامًا، أريد التأكيد على أنني  .16

يادة سوريا ووحدتها  ، واستعادة س2254لتنفيذ واليتي في تطبيق قرار مجلس األمن جهودي 
 تحقيق تطلعاته المشروعة. من ، ولتمكين الشعب السوري وسالمة أراضيهاواستقاللها 

 شكرًا السيدة الرئيسة.  


