
 مبعوث األمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون 

 إحاطة إلى مجلس األمن حول سوريا 

 2022أبريل/نيسان  26
 )ترجمة غير رسمية( 

 المملكة المتحدة(   –وودورد  )السفيرة باربراالسيدة الرئيسة، 

الضربات الجوية في  تزايدًا في  من جديد شهدنا فقد  وليس مجمدًا.  محتدم  صراع  في سوريا  الصراع  .1
الهجمات  استمرار تبادل   وسطالشمال الشرقي، في  حول عفرين و  ًا لالشتباكاتوتكثيف، الشمال الغربي

وحوادث أمنية  والعبوات الناسفة والسيارات المفخخة  خطوط التماسوالقصف على جميع  الصاروخية
 . أخرى 

واألمن الدوليين. بغض النظر عن للسلم    من الدرجة األولى أيضًا يشكل تهديداً  الصراع ال يزال  .2
أمر  جيوش أجنبية تعمل على جوانب مختلفة من الصراع السوري   خمس  تواجدالقانوني، فإن  اوضعه

التي تشارك فيها األطراف الدولية وتلك التي تقع فيما بينها  المتكررة  الحوادث فإن وكذلك، يدعو للقلق
 :  من جديدعلى سبيل المثال، فقد شهد الشهر الحالي هي أمور مقلقة. 

 سبت إلسرائيل.  في سوريا ن  ضربات  -
 .  لتركيا  ن سبت في الشمال الشرقي  مسيرة عن بعدبطائرات  هجمات -
 لروسيا.   ن سبت  الفراتغرب نهر على ادلب ومنطقة جوية ضربات   -
 على القوات األمريكية في دير الزور.   بالصواريخ  هجماتتقارير حول  -

 أن تتفاقم أي من نقاط التوتر هذه بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة خارج سوريا.  من أخشىو 

ن  مصنفتاعلى األقل مجموعتان ما زالت ، حيث في سوريا كبيراً ال يزال اإلرهاب يشكل خطرًا و  .3
مرة أخرى   تتصاعد هجمات داعشمن المقلق أيضًا أن و . تنفذ عمليات أو تحتل أراض   كإرهابيتين

 . شباط/فبراير خالل شهربعد هدوء نسبي 
  أحد تزال سوريا  ال كما سمعتم اآلن من ممثلة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )اوتشا(،  .4

ذلك  يعنيه ما إزاء  يولد هذا األمر لدينا شعورًا بالفزع أن يجب  .أكبر األزمات اإلنسانية في عصرنا



ما زالوا يقتلون من جراء العنف، والذين وصلت درجة معاناتهم  بالنسبة للسوريين أنفسهم، الذين  سواءً 
اإلنسانية إلى ذروتها منذ بدء الصراع، والذي تشرد اآلالف منهم داخل وخارج البلد. كما يجب أن  

النسيج االجتماعي  تأثيرات على  من  حيال ما سينتج عن هذا الحجم من المعاناةنقلق بشدة أيضًا 
إذا لم يكن هناك مخرجًا سياسيًا من هذا  واإلقليمي،  ي سوريا واالستقرارفاالستقرار السوري وعلى 

 الصراع. 

 السيدة الرئيسة،  

فإن رسالتي اليوم بسيطة وهي: دعونا نركز على سوريا. فالجمود االستراتيجي السائد حاليًا  ، لذلك .5
فسر من قبل أي شخص ال يجب أن ي  ،  وغياب سوريا عن عناوين األخبار الرئيسية ، على األرض 

فصراعًا  على أن الصراع يحتاج إلى اهتمام أقل أو موارد أقل، أو أن الحل السياسي لم يعد ملحًا. 
 .  2254على هذه النطاق يتطلب حاًل سياسيًا شاماًل وفقًا لقرار مجلس األمن 

 السيدة الرئيسة،  

أن   لهذا المسارذلك يجب   لكن لكي يحدث ساهم في مثل هذا الحلمكن أن ي  المسار الدستوري ي   .6
  25اختتمت الدورة السابعة للجنة الدستورية السورية أعمالها في لقد في بناء الثقة.  يساعد

، كان أعضاء آنذاك – عندما قدمت إحاطتي األخيرة منعقدةكانت الجلسة ما زالت و مارس/آذار. 
الدستورية التي قدمتها الوفود حول أربعة  اللجنة قد أمضوا أربعة أيام في مناقشة مسودات النصوص 

 مبادئ دستورية أساسية. 
على النصوص التي   تعديالتأن تقدم الوفود، في اليوم الخامس واألخير،  المنتظركان من و  .7

.  مناقشة هذه التعديالت بعد ذلك يتاح ألعضاء اللجنةكي ل النقاشاتتلك  مضمون تعكس ل طرحوها
على بعض النصوص المقدمة.   التعديالتأن الوفود قدمت على األقل بعض ب إحاطتكميمكنني  

لعكس مضمون المناقشات وتضييق   بمثابة محاولة  ت كانضمنت تغييرات ت  بعض هذه التعديالت
 . تعديالتيتضمن أي  . إال أن البعض اآلخر لمالخالفات

مزيد من  الدمشق واسطنبول إلجراء بزيارة خولة مطر السيدة نائبة المبعوث الخاص  عقب ذلك، قامت  .8
التي  لحضور الدورة الثامنة  المشتركين. وقد قمت اليوم بتوجيه الدعوات مع الرئيسين  المشاورات

قمت  ، الدعوة. من خالل في جنيفهنا  حزيران  /يونيو 3إلى مايو/ آيار  28الفترة من  خاللستعقد 



على   تظر من الوفود أن تقدم تعديالتأنه من المن، بما في ذلك المنهجية بالتأكيد على نفس
وأؤكد على ضرورة أن تلتزم الوفود بهذا    .النقاشات مضمون اليوم الخامس لتعكس في  النصوص 

أي عناوين جديدة إلى   يقدموا أن األوسط  وفد الثلث ووفودهم و  المشتركينأناشد الرئيسين  األمر. كما
وإعداد   -لتحديد العناوين  بحسن نية، وبذل جهد القادمةمكتبي في أقرب وقت ممكن قبل الجلسة 

ركز على األمور التي يمكن  ت   -في اليوم الخامس  وتعديالت عليهاالنصوص للمناقشة خالل الجلسة 
تزامًا جديًا بما نصت عليه  إن التحلي بهذه الروح سوف يعكس ال  أن يتفق عليها معظم السوريين.

التي وافقت عليها كل من الحكومة   المعايير المرجعية والعناصر األساسية لالئحة الداخلية للجنة
أن عمل اللجنة يجب أن يحكمه حس من التوافق  ب  السورية وهيئة التفاوض السورية المعارضة،

فقط من خالل هذه النية  يدة الرئيسة، الس واالنخراط البناء بغية التوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها. 
 للتعامل بإيجابية يمكن لعمل اللجنة أن يمضي قدمًا.  

إنني أحث جميع األطراف المعنية  لقد تحدثت عن معاناة الشعب السوري، وعلى الصعيد اإلنساني، ف .9
أجل الحدود، وتعزيز الجهود المبذولة من عبر عبر الخطوط و  اإلنسانية على توسيع نطاق المساعدة

والمساعدة   2585القدرة على الصمود بما يتماشى مع القرار  تعزيزل  دفع جهود التعافي المبكر
 . بسخاء في توفير الموارد الالزمة للعمل اإلنساني 

  األمورالعديد من ف .ينبغي أن يتجاوز عملنا مجرد التصدي للمعاناةالسيدة الرئيسة،  لكن،  .10
تتطلب خطوات صعبة من قبل  و عاني منها السوريون هي في جوهرها ذات طبيعة سياسية. التي ي  

كما تتطلب في   .والتوصل إلى توافقاتبما في ذلك من خالل التفاوض ، األطراف السياسية الفاعلة
 . 2254لكافة عناصر قرار مجلس األمن   تطبيقًا شامالً نهاية المقام  

  محنتهمتشكل و  ،مفقودين وأ ،مخطوفين و، أمحتجزين من السوريين يزال عشرات اآلالفال  .11
  أماملحقوق اإلنسان ميشل باشليه  الساميةفي معاناة السوريين. وكما ذكرت المفوضة عاماًل أساسيًا 

أكثر شدة.  يكون الجمعية العامة هذا الشهر، فإن التأثير على أهالي المعتقلين من النساء واألطفال 
، لن يتمكن العديد من السوريين حتى  رنا دومًا، فإنه بدون تحقيق تقدم في هذا الملفوكما يتم تذكي

  إن غياب التقدم في هذه القضية أمر محبط.  والمضي قدماً  طي الصفحةمن البدء في التفكير في  
من احراز  ستستفيد أن جميعها ، و لجميع األطراف تقول إنها متفقة على الحاجة إلى العم خاصة وأن

تقدم. ما نحتاجه هو  أي   أو، فإننا ال نرى أي إجراء على الرغم من ذلك. دم في هذا الملفأي تق



  إلحراز خطواتساعد في بناء الثقة الالزمة مكن أن ت  هذا الملف ي   فيملموسة  لكنخطوات صغيرة و 
 أكبر.

 السيدة الرئيسة،  

ففي الوقت  . أبعاد المعاناة بعدًا رئيسيًا آخر من التي أشرت إليها سابقًا زمة النزوح  تشكل أ .12
  الناتج عن الحرب في أوكرانيا، فإن سوريا ال تزال  ترتفع فيه بشكل مأسوي معدالت النزوح يالذ

أي ما يعادل    –مليون نازح  6.2ومليون الجئ  6.9كبر أزمة نزوح في العالم، حيث يوجد مصدرًا أل 
في  حتى و ، على الرغم من ذلك. ونشأ تحت النزوحنصف عدد السكان قبل الحرب، جيل كامل ولد 

كبيرة على  ، فإننا ال نرى مؤشرات واللجوء  في العديد من أماكن النزوح المعيشية تدهور الظروف ظل
بدأ في  ويتعين علينا أن ن. بل أن بعض البيانات المتوافرة تشير إلى تراجع معدالت العودة  ،العودة

التصدي للمخاوف والشواغل التي عبر عنها الالجئون والنازحون السوريون والتي تحول دون عودتهم. 
في مجموعة متنوعة من   األطراف الفاعلة السورية والدولية خطوات ملموسة من هذا األمر سيتطلب 

 .  2254في القرار  المتأصلة المجاالت المختلفة، بما في ذلك القضايا 
بعد أكثر من عقد   ال يزال السوريون في جميع أنحاء البالد يواجهون أزمة اقتصادية مدمرة .13

ائحة  وج ،باإلضافة إلى تبعات االنهيار المالي في لبنان ،اإلدارة ءوسو  ، والفساد ،والصراع ، من الحرب
يشير برنامج  .  ها االقتصاديةتبعاتو في أوكرانيا  الحربتأثير يضاف إلى ذلك ت،  والعقوبا، كوفيد

بنسبة مذهلة   2021و  2019أسعار المواد الغذائية األساسية بين عامي  إلى ارتفاع  العالمي  األغذية
على االختيار  أو الطاقةمنتجات  ترشيد استهالكهم لأ جبر السوريون على قد و في المائة.  800بلغت 

إلى تأجيج أزمة النزوح    سوى لن تؤدي هذه األزمة االقتصادية و . بين شراء الطعام أو الوقود أو الدواء
.  في المنطقة وما ورائهاواألزمة اإلنسانية، مع ما يترتب على ذلك من آثار جانبية على االستقرار 

  لسلبية لهذه األزمة من خالل المساعدة اإلنسانيةاآلثار ا للتخفيف من  دائمًا القيام بالمزيديمكننا 
خطوات أخرى يمكن اتخاذها لمعالجة مختلف   أيضاً . لكن هناك  ويجب أن نستمر في القيام بذلك

 في هذه األزمة. المتسببةالداخلية والخارجية والتفاعالت  اإلجراءات 
تحديد  يكون ممكنًا   ينبغي أن، في مجاالت أخرى أيضاً أعتقد في مجاالت مثل هذه، وربما   .14

أن تبدأ في    من شأنها، اتخاذها بالتوازي  يمكنو  ،منها وقابلة للتحقق ،ومتبادلة، ملموسة إجراءات
وحيادية،ـ ومن خالل هذا المسار يمكن  بيئة أكثر أمنًا وهدوءً  وخلقالصراع كيات تغيير دينامي



قضايا الواردة في قرار مجلس األمن  ال  كافة سياسية أوسع لمعالجة استكشاف كيفية بناء عملية 
2254 . 

 السيدة الرئيسة،  

وفقًا لقرار مجلس  تحقيق حل سياسي شامل للصراع،  يظل تركيزنا منصبًا علىيجب أن  .15
السوري من   يمكن الشعبو ، أراضيها  وسالمة هاواستقالل تهاووحدسوريا سيادة  يحترم 2254 األمن

 تحقيق تطلعاته المشروعة.

 شكرًا.  


