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 غانا(   –)السفير هارولد آجيمان  الرئيسة ةالسيد

  اإلحاطةحضرت  اليوم و من مخاطر التصعيد العسكري في سوريا. في إحاطاتي كرارًا تحذرت لقد  -1
  وهو أمر   ، مستمرةو  بالفعل موجودة العنف ما زالت تصاعدالمؤدية إلى   كياتيالدينام ألخبركم أن 

 . خطير يدعو إلى القلق
المتبادلة بين قوات سوريا الديمقراطية   الهجمات  وتيرة شهدنا زيادة بطيئة في  أشهر،عدة  مدارعلى  -2

الشمال   منفي مناطق مختلفة وتركيا وجماعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى،  جهة،من 
مرور  بعد  نوفمبر )تشرين الثاني(،  20في  و . السوري مع امتداد العنف إلى داخل األراضي التركية

إلى "وحدات حماية   تركيا مسؤوليته لتحم  اسطنبول والذي   الذي وقع في على التفجير المروع أسبوع 
عملية  بتركيا  باشرت -ادعاء نفته قوات سوريا الديمقراطية وهو  –الشعب/ حزب العمال الكردستاني" 

الضربات الجوية التركية على الفور   وقد استهدفت". السيف –المخلب "  عسكرية جوية أطلقت عليها
في   وحدات حماية الشعب/ حزب العمال الكردستاني من أهداف وصفته تركيا واقتبس " مما  عددًا كبيراً 

إن بعض هذه   لها المولينوبعض قوات سوريا الديمقراطية  هذا وقد ذكرت. " شمال سوريا والعراق
مدنيين. كما وردت  الضحايا  عدد من السقوط  وأسفرت عن ني التحتية المدنية الب  الضربات أصابت 

لقوات سوريا الديمقراطية على القوات التركية ومناطق تسيطر عليها المعارضة  هجماتتقارير عن 
ني  بعض هذه الضربات أصابت الب   تقارير بأن  توقد ورد التركية،داخل األراضي كذلك المسلحة و 

 . صفوف المدنيينالتحتية المدنية وأسفرت عن وقوع إصابات في 
سواء   التصعيد، ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب إلى األطراف  األمين العام جميع لقد دعا -3

على تركيا والمعارضة المسلحة وقوات سوريا الديمقراطية  دعوني أؤكد أنه في الجو أو على األرض. 
 وقف التصعيد اآلن.



 المناطق في سوريا:  يعكذلك على جمالدعوة لضبط النفس وخفض التصعيد  طبقنت -4
من الضربات الجوية والبرية الموالية   سلسلةبما في ذلك  للغاية،شهدت إدلب حوادث مقلقة  فقد  -

الخيام   وتدميرقتل وجرح مدنيين مما تسبب في للحكومة. واستهدف بعضها مخيمات النازحين 
على قائمة  المدرجة د مئات العائالت. ووردت أنباء عن وقوع هجمات شنتها هيئة تحرير الشام  يشر تو 

  الحكومة،على القوات الحكومية والمناطق التي تسيطر عليها  في مجلس األمنالمنظمات اإلرهابية 
 مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

مص وحماة والالذقية مما دفع الحكومة السورية  دمشق وح إلسرائيلالضربات المنسوبة  وأصابت -
 على ذلك.  إلطالق نيران مضادة للطائرات رداً 

 وردت أنباء عن غارات جوية على الحدود بين سوريا والعراق. و  -
أصابت قوات التحالف بقيادة الواليات المتحدة في   هجمات صاروخيةقالت الواليات المتحدة إن و  -

 الشدادي. 
للحوادث والتوترات األمنية وكذلك اشتباكات عسكرية جديدة    استمراراً  في الجنوب شهدت درعاكما  -

قام بها مقاتلين تابعين لقوات المعارضة وسط عملية  السورية،بين الفصائل المحلية وقوات الحكومة 
ان أنها مرتبطة  دث أمنية على الحدود، ذكرت عم  اباإلضافة إلى حو   .تنظيم داعش  سابقًا ضد

 بعمليات تهريب المخدرات.  
فتاتين مصريتين بأن الوضع في مخيم الهول ال يزال   واغتيال المروعةاالغتصاب ذكرنا عملية  وت   -

 . مصدر لقلق بالغ
للمزيد من  طوي على مخاطر حقيقية ينو  ، عد النمط الحالي لتطور األحداث مقلقًا للغايةي   -5

من  نطاق ال واسعة   عسكرية  عمليات قد تؤدي فيهمن سيناريو دعوني أحذر مجلس األمن .  التصعيد
حالة   زواليؤدي إلى قد مما  ،على الجبهات األخرى آثار غير مباشرة األطراف الفاعلة إلى أحد   قبل

مثل هذا  فالهدوء النسبي لما يقرب من ثالث سنوات.  التي جلبت قدرًا منالجمود االستراتيجي 
لكنه  بالمدنيين السوريين بالفعل   تالذي لحق   األضرار الكبيرةد لن يؤدي فقط إلى تفاقم التصعي

تحجميها  التي تم    ،المصنفة إرهابيةالجماعات ستقوم . و أيضاً  االستقرار اإلقليمي للخطر سي عرض 
ستنتج عن باستغالل حالة عدم االستقرار التي على الفور ولكن لم يتم القضاء عليها بشكٍل كامل، 

 . ذلك



ممارسة ضبط النفس   وواضح إلى مسموع بصوت   األطرافاسمحوا لي أن أدعو جميع    لذلك، - 6
عمل على وقف إطالق نار شامل على المستوى  وال الهدوء، واالنخراط في جهود جادة إلعادة 

حماية  ف. اإلنسانيالدولي القانون   متسقة مع أحكاملمكافحة اإلرهاب  الوطني، وتبني مقاربة تعاونية
إلى  و  بحاجة إلى تراجع العمليات العسكرية . سورياني التحتية المدنية أمر ضروري للغايةوالب  المدنيين 

 . 2254المزيد من التركيز على العملية السياسية وتنفيذ قرار مجلس األمن 
  يف،جنالعمل المعنية بوقف إطالق النار في   مجموعةإلى أعضاء  ننقلها هذه هي الرسالة التي  -7

بمسؤولين رفعي  حيث التقيت  الماضي،أستانا األسبوع  أيضًا خالل اجتماعاتي في حملتها معيوالتي  
  واألردن، إيران وروسيا وتركيا، فضاًل عن ممثلين عن الحكومة والمعارضة المستوى من كل من

 والعراق ولبنان. 
 ،  ةالرئيس ةالسيد

تعرضون لكافة أشكال المعاناة  أن المدنيين السوريين ما زالوا ي   على أن أؤكد  اسمحوا لي أيضاً  -8
   التي تتجاوز اآلثار المباشرة للصراع العنيف. 

مليون  6.8وهناك . والنزوح داخلياً مليون شخص إلى الفرار  6.8اضطر فقد كما تعلمون  – 9
وسيقوم مارك بالحديث  . اإلنسانيةالمساعدات مليون سوري إلى  14.6. ويحتاج ما يقرب من الجئ

في السنوات األخيرة في ظل ظروف اقتصادية   التي تزايدت االحتياجات هذه عن ذلك بشكل أكبر. 
  في لبناننتجت عن أكثر من عقد من الحرب والصراع والفساد وسوء اإلدارة واألزمة المالية  كارثية،

الليرة السورية   هبوط  فقط قد شهدنا خالل هذا األسبوع و  والعقوبات والحرب في أوكرانيا.  كوفيدجائحة و 
من الواضح أن هناك حاجة إلى خطوات من جانب الحكومة واألطراف  و . إلى مستويات غير مسبوقة

ه يجب تجنب والتخفيف من حدة  الخارجية لوقف هذه األزمة االقتصادية. واسمحوا لي أن أذكركم بأن
ال سيما فيما يتعلق باإلفراط   ،آثار إنسانية للعقوبات قد تؤدي إلى تفاقم محنة السوريين العاديين ةأي

 في االمتثال. 
زلوا يتعرضون النتهاكات  ال ت حصى من السوريين ما  أعداداً أن أذكركم بأن  أيضاً اسمحوا لي   -10

. لقد أثرت مرة أخرى مسألة االعتقاالت التعسفية واالختفاء القسري والمفقودين مع حقوق اإلنسان
مسؤولين رفيعي  فيهم  ابم  الماضي،الذين التقيت بهم في أستانا األسبوع  األساسيينجميع المحاورين 

هي العوامل  الحكومة السورية. تظل الشفافية والبيانات الواضحة وآليات المراقبة المستوى من



. كما شارك فريقي في  ساسية التي من شأنها أن تمنح المصداقية ألي مبادرات تتعلق باإلفراجاأل 
مصير  وتحديد  الرفاة عن المعتقلين / المختطفين وتسليم   المعنية باإلفراجمجموعة عمل أستانا  

  المجال،في هذا    المستمرةاألشخاص المفقودين. وكررنا دعوتنا لمزيد من المشاركة الموضوعية و 
 لتحقيق قدر من التقدم الملموس. 

في جنيف وندعو إلى   مجموعة العمل المعنية بالشؤون اإلنسانيةنواصل عقد اجتماعات كما . 11
زيادة وصول المساعدات اإلنسانية دون قيود إلى جميع األشخاص المحتاجين في جميع أنحاء سوريا  

سلط الضوء على الحاجة إلى تحسين  الحدود وي  الوصول عبر  2642تيح القرار . ي  بكافة الوسائل
لذلك  . بالفعل في هذه المجاالت قد تم إحراز تقدمأعتقد أنه و  المبكر،الوصول عبر الخطوط والتعافي 

 ، ألسباب ليس أقلها انتشار وباء الكوليرا في سوريا.  هذا اإلطاره لمن المهم أن يواصل المجلس دعمف
دعم   وغرفةالنسائي من خالل المجلس االستشاري  السوريين،نواصل إشراك أوسع طيف من  -12

. كما هو الحال 2254بشأن تنفيذ القرار  لالستئناس بمشورتهم  ،أخرى  طرٍ ضمن أ   المدنيالمجتمع  
  جنيف،في   مؤخراً  التقيناالستشاري النسائي الالتي المجلس   عضوات اتأقدر اجتماعفإنني   ،دائماً 
 من أن العملية السياسية تبدو وكأنها وصلت إلى طريق مسدود.  نعن قلقه نوأعرب
 ،  ةالرئيس ةالسيد

سأستمر في العمل عن كثب مع  على األرض وعلى الصعيد السياسي،في ضوء الحقائق  - 13
خطوة للمساعدة في بناء الثقة بين  مقابل خطوة تدابير بناء الثقة  العتماد األطراف الرئيسيةجميع 

طراف  األ  أن تتخذ فيها مكني   التي العديد من المجاالت   أرى . قدماً  2254دفع القرار جميع األطراف و 
المخاوف   الشروع في معالجة، بما يتيح منها وقابلة للتحقق  ومتقابلة خطوات متبادلة   الرئيسية

من خالل تخفيف المعاناة والمساهمة   السوريين،احتياجات المدنيين تلبية   ذلك،واألهم من  المشروعة،
 العملية السياسية.  أساسي من عناصر وهو عنصر ومحايدة،بيئة آمنة وهادئة  خلق  في
بما في ذلك أعضاء   ما أبدته العديد من األطراف من اهتمام متزايد بهذه المقاربة، . إنني أقدر14

مكنهم  ي  لة رسم الخطوات التي  حيث قام العديد منهم بتعميق الحوار معي في محاو  مجلس األمن،
إنني أتطلع إلى مزيد من التواصل مع الحكومة السورية بشأن هذه المسألة عندما أزور  و اتخاذها. 

، وسوف أتواصل قريبًا مع  2254وحول جملة من القضايا الواردة في القرار  المقبل،دمشق األسبوع 
 هيئة التفاوض السورية.  



 ،  ةالرئيس ةالسيد
اللجنة الدستورية منذ ستة أشهر.   إزاء عدم انعقاد اجتماعاتفي هذا الصدد  يساورني القلق  -15

الحكومة والمعارضة ومن  المسمون من قبلهي العملية الوحيدة التي يلتقي فيها السوريون فتلك 
صعب  السيكون من  ، الجمودجوانب مستقبلهم المشترك. وكلما طالت فترة   ليناقشواالمجتمع المدني 

إلى زيادة الصراع وعدم    سوى عملية سياسية ذات مصداقية  غيابيؤدي  ولن. استئناف أعمال اللجنة 
 االستقرار.

وقد تم  أثار االتحاد الروسي مسائل تتعلق بمكان انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية.  لقد – 16
لكن هناك    .تعاونهاالسويسرية على أتوجه بالشكر للسلطات و  ،معالجة هذه الشواغل بشكل شامل

ما  إذا على أي حال،  مسألة جديدة تمت إثارتها اآلن، وهي ليست في يد الحكومة السويسرية.  
، أعتقد أن هناك طريق واضح  إلعطاء األولوية ألهمية استئناف السوريين لعملهم توافرت اإلرادة

دعم دعوتي  ب الضامنة في استانالقد ناشدت الدول . للمضي قدمًا وتمكين استئناف المسار في جنيف
 . )كانون الثاني( يناير شهر للجنة الدستورية لالجتماع في جنيف في

بعض التقدم بشأن  احرازفمن المهم تسنى للجنة أن تجتمع من جديد وعندما يحدث ذلك، إذا  - 17
للتفاعل  المشترك المسمى من قبل الحكومة . وقد ناشدت على وجه الخصوص الرئيس المضمون 

  ، ناقشتها في لقاءات متفرقة معه  والتيطرحتها في شهر يونيو )حزيران( التي  بشكل بناء مع األفكار
نصت المعايير المرجعية والعناصر األساسية لالئحة    كمافعمل اللجنة.  وتيرة من أجل تسريعوذلك 

هذا  فلتحقيق النتائج والتقدم المستمر.  متواصلو  بشكل سريعالعمل يجب الداخلية للجنة الدستورية، 
 اللجنة الدستورية على أنها عملية ذات مصداقية.  ينظر إلىضروري إذا كان للشعب السوري أن أمر  
 ،  ةالرئيس ةالسيد

واسعة النطاق  استئناف العمليات العسكرية  وأشعر باالنزعاج إزاء. مفترق طرق  في أننا . أشعر 18
  على وكذلك من تبعات ذلك على المدنيين السوريين، النسبي. أخشى  ثالث سنوات من الهدوء  بعد

تدريجيًا نتيجة غياب أي  سيناريو يتصاعد فيه الوضع  أيضًا من. وأخشى بشكل أوسع اإلقليمي األمن
 لحل النزاع سياسيًا.  اليوم جهد جاد  

أن نتخذها في  الخطوات التي يجب ف. للمضي قدماً واضح  سبيلهناك ف ، وعلى الرغم من ذلك. 19
 :ة. دعوني أسلط الضوء على بعضًا منهااألسابيع المقبلة ممكن



 التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء النسبي على األرض. -
 اتفاق المجلس على تجديد اآللية المعنية بالمساعدات اإلنسانية.   -
 موضوعية؛استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف وجعلها أكثر  - 
 والمفقودين.  والمختفينالمعتقلين  قضية  إعطاء األولوية للعمل على -
 خطوة. مقابل تعميق عملنا نحو تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة األولية خطوة  -

  أن يساعد في خلق ديناميكية  وهو ما من شأنه. من خالل هذه المقاربة تحقيق تقدم تدريجي من الممكن -20
لبي التطلعات  ي   ،2254 وفقًا للقرارحل سياسي شامل  - طموحاً طريق نحو هدف أكثر  الويضعنا على  جديدة

البديل  أما  سيادة سوريا واستقاللها ووحدتها وسالمة أراضيها.   ساهم في استعادةوي  المشروعة لجميع السوريين 
وإيجاد سبل   البديلف رفض هذا  مزيد من العنف وعدم االستقرار. أناشد جميع األطراالو  أكبرهو معاناة ف

   للمضي قدمًا.  بناءةواالتحاد خلف مقاربة للتعاون 


