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 السيد بيدرو كوميساريو افونسو(    –السيد الرئيس )موزمبيق 

  من   مسؤولين رفعي المستوى مع    وتواصلت  قدمت إحاطةإلى جنيف من عمان حيث    للتولقد عدت   .1
وألمانيمصر،   واإلمارات  اوفرنسا،  وتركيا،  السعودية،  العربية  والمملكة  وقطر،  والنرويج،  واألردن،   ،

تم  و وجامعة الدول العربية،    ،االتحاد األوروبيو   ،والواليات المتحدةالعربية المتحدة، والمملكة المتحدة،  
 ضي. سبل المضي في أعقاب الزالزل المأساوية التي وقعت الشهر الماعلى  التركيز

سامح  مع وزير الخارجية المصري  تها  يالتي أجر عمقة  م  المناقشات  من ال  ذلك وكنت قد استفدت قبل   .2
العربية   لجامعة الدول  العام  الغيطشكري، واألمين  القاهرة  أحمد أبو  الخارجية السعودي  ،  في  ووزير 

رحب باهتمام  وأالصفدي في عمان.  أيمن  ني  ووزير الخارجية األردفي الرياض    فيصل بن فرحاناألمير  
 المنطقة باألزمة في سوريا في أعقاب الزالزل.دول 

بزيارة الالذقية وجبلة ودمشق في األيام    نجاة رشديالمبعوث الخاص    ةنائب  تفي غضون ذلك، قام .3
مقداد ومسؤولين حكوميين كبار آخرين في دمشق  فيصل البوزير الخارجية السوري  حيث التقت  ،  األخيرة

 .  ى األرض في المناطق المتضررة من الزلزالوعل

 السيد الرئيس،  

 اليوم.  أطلعكم عليها : اسمحوا لي أن  اللقاءاتفي كل هذه   واحدةكانت رسائلنا  .4

مع االستمرار    -لتمكين االستجابة للزالزل    هناك ضرورة حيوية لالستمرار في توفير الموارد الالزمة،  أوالا   .5
المجاورة البلدان  سوريا وفي  أنحاء  جميع  في  األوسع  اإلنسانية  االستجابة  دعم  في    لمعالجة   بالطبع 

المانحين الدوليين األخير  في مؤتمر    التي ق دمت. أرحب بالتعهدات  المعاناة الهائلة الناتجة عن الصراع 
وأواصل    زل في سوريا وأناشد الجميع بسرعة الوفاء بتلك التعهدات.لدعم االستجابة للزال بروكسل  في  

مع   وثيق  بشكل  السامي    مالئيز   كبارالتنسيق  المفوض  المتحدة  األمم  فيليبو  في  الالجئين  لشؤون 
.  ا وقد أطلعوني بالتفصيل على مناقشاتهم  -غراندي ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ مارتن غريفيث  

   لكم حول الوضع اإلنساني.   أكثر تفصيالا   بتقديم إحاطة  تالحمة طارق زميلي وسيقوم 



لقد  على األرض، ال سيما في المناطق المتضررة من الزالزل.    مستمر، نحن بحاجة إلى هدوء  ثانياا   .6
للهدوءشهد األسبوع الذي تال الزالزل   بوادر  العنف في    نسبياا   هدوءا   حيث شهدناا ،  ظهور  في أعمال 

على كافة    األطراف   كافة  حيث أمتنعت ،  أصبح ممكناا قد  أن المستحيل  وك  لوهلة   وبدا   .األنحاءمعظم  
في عدد الحوادث: تبادل   ارتفاعاا ، شهدنا  لكن عقب ذلكإلى حد كبير عن األعمال العدائية.   الجبهات

في الشمال الغربي والشمال الشرقي؛ بعض  المواجهة  منتظم للقصف وإطالق الصواريخ عبر خطوط  
  بوقوع ؛ مزاعم أمريكية  المصنفة كمجوعة إرهابية   هيئة تحرير الشام  من قبل  الهجمات عبر الخطوط

عفرين شهدت إطالق بعض مقاتلي المعارضة    أحداث فيهجمات صاروخية على قواتها في دير الزور؛  
مزيد  الداعش و لهجمات  و منية في الجنوب الغربي؛  مزيد من الحوادث األ و المسلحة النار على المدنيين.  

مطار حلب الدولي، مما أدى إلى أضرار    على  الجوية المنسوبة إلى إسرائيل، بما في ذلك   الضربات من  
 على العمليات اإلنسانية.  باإلضافة إلى التأثيرمادية وإغالق المطار 

 السيد الرئيس،  

رأينا في الماضي أن   فقدالعنف.    جراء هذالمدنيين  الضرر الذي يلحق باال يقتصر قلقي فقط على    .7
 وهو أمر يجب العمل على تجنبه بأي ثمن.  ث الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى تصعيد أوسع. األحدا

البدء في المناطق    من خالل  من أجل تحقيق هدوء مستدام، وال سيما  األطراف الرئيسيةمع    أعمللذلك،   .8
. لقد ناقشت هذه المسألة بشكل موسع بما في ذلك مع المتضررة من الزلزال في شمال غرب سوريا

دمشق وإيران وتركيا وروسيا والواليات المتحدة وأعضاء آخرين في مجموعة العمل المعنية بوقف إطالق  
وعة العمل مع هذه الدعوة وآمل النار في جنيف. وأقدر التفاعل اإليجابي لألعضاء الرئيسين في مجم

مارس تلك األطراف تأثيرها لتخفيف العنف. فالهدوء المستدام مكون أساسي في منح الثقة لدى  أن ت  
 المانحين لمساندة عمليات أعادة التأهيل في المناطق المتضررة من الزالزل.  

ويتعين  اإلنساني، يمكن بل    بنفس الطريقة التي شهدنا بها خطوات من كافة األطراف في المجال،  ثالثا  .9
كان .  األوسع  إعادة التأهيل بعد الزلزال والتحديات السياسيةذاته في التعاطي مع قضايا  المنطق    تطبيق

ظهر  هناك فتح لمعبرين إضافيين كانا قد أغلقا لفترة طويلة، وتحركات إيجابية في مسألة العقوبات. ت  
خطوات بناءة. وأشعر من خالل النقاشات التي أجربتها    تلك الخطوات أن جميع األطراف بإمكانها اتخاذ

 جاوز مرحلة اإلغاثة العاجلة.   دماا بخطوات إضافية من كافة األطراف تتأن هناك فرصة للمضي ق  



بيئة مواتية  خلق    حول كيفيةراف السورية  التحاور مع األطفي محاولة لدفع هذا النقاش، يجب  .10
وإزالة    توفير المزيد من الموارد  حول كيفية  الرئيسية   الخارجية  طرافاأل   ومع،  إلعادة التأهيل بعد الزلزال

  حقوق   وقضايا،  وحماية المدنيين  ، الوضع األمني  على سبيل المثال،.  ناتجة عن العقوبات  أي عوائق
المدنية الملكية  والوثائق  توفير  و   ،  األساسية،  أيضاا  والخدمات  العيش،  المتعلقة  سبل  األساسية  والبنية 

. هذه القضايا باإلضافة إلى  بعد الزلزالهي قضايا حيوية من أجل عملية إعادة تأهيل مستدامة  بالطاقة  
أهمية    قضايا أخرى مثل الخدمة العسكرية اإللزامية على سبيل المثال أو االحتجاز واالعتقال تحتل

وهناك قضايا أخرى أيضاا    .ك الالجئين والنازحينكبيرة لدى المدنيين السوريين بشكل عام بما في ذل
خطوات ملموسة وقابلة للتحقق منها يتم تنفيذها بالتوازي وبشكل  أعتقد أن  و   اآلن.  حتىكانت محل نقاش  

أن مثل هذه    أيضاا   أعتقدو .  هي أمر قابل للتنفيذ، في المناطق المتضررة من الزلزال وبشكل أعم،  متبادل
وبالتوازي    إعادة التأهيل بعد الزلزال   نحو عمليةبشكل تدريجي    قدماا تمكننا من المضي    قدالخطوات  

بشأن القضايا الواردة في قرار مجلس األمن  في المجال السياسيفي بناء الثقة  ساهمأيضاا يمكن أن ت  
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ملف .11 زال  والمفقودينتطوالمخالمعتقلين    ما  أولويات  فين  مع يضمن  التواصل  ذلك  في  بما   ،
بممثلي ميثاق الحقيقة والعدالة، الذين نقلوا لي كيف    التقيت في وقت سابق من هذا الشهرعائالتهم.  

، أو ما إذا كانوا قد  تواجدهمعدم معرفة مصير أحبائهم أو مكان    بسببأدى الزلزال إلى تفاقم قلقهم  
ة هذه المسألة خالل لقاءاتها مع المسؤولين في  إثار   تي ضون ذلك، تواصل نائبغفي  تأثروا بالزلزال.  

هيئة  أغتنم هذه الفرصة ألكرر دعوة األمين العام إلى الجمعية العامة للنظر في إنشاء  دعوني  و دمشق.  
 للكشف عن مصير وأماكن تواجد األشخاص المفقودين.   لية جديدة  دو 

 السيد الرئيس،  

هو مختلف األطراف    بينيجب أن نعي جميعاا أن شكل من أشكال التعاون  :  النقطة الرابعة .12
واألطراف   الغربيين،  والالعبين  السورية،  والمعارضة  السورية،  فالحكومة  قدماا.  للمضي  أساسي  أمر 

مكنها وحدها الدفع في اتجاه  العربية، والدول الضامنة لعملية أستانا، واألطراف األخرى المعنية ال ي  
المبادرات   االختالف النوعي الذي يمكن أن تحققهاا. فالمبادرات الفردية ال يمكن أن تخلق  المضي قدم

المنسقة. لقد صرت أكثر اقتناعاا من أي وقت مضي بأنه يمكن المضي قدماا خطوة بخطوة وخطوة  



  نسقت األطراف الرئيسية   وإذا مقابل خطوة إذا كان الجميع مستعداا لوضع نقاط عملية على الطاولة  
 وعملت معاا.   

في    وهيئة التفاوض السوريةمع الحكومة السورية    االنخراطالروح، أتطلع إلى مزيد من    بهذه .13
وستكون المساعي الحميدة لألمم المتحدة   الفترة المقبلة، وإلى مزيد من االنخراط في المنطقة وخارجها. 

وهاماا  بحاجة إلى دعم قوي من األطراف الخارجية في الفترة القادمة. كما أع تقد أن هناك دوراا مميزا ا
 مع كافة األطراف.  معها و  وأتطلع إلى مواصلة التنسيق اإلقليمية يمكن أن تلعبه األطراف 

من خالل غرفة دعم   طيف واسع من السوريينمع    سنواصل االنخراطكجزء من نهج شامل،   .14
االستشاري   المجلس  خالل  ومن  المدني  أسبوعين.    اجتمع  الذي  النسائي، المجتمع  قبل  الهاي  في 

 وسنستمر في االسترشاد برؤيتهم.  

 السيد الرئيس،  

وهو ما يبعث للجنة الدستورية منذ عشرة أشهر.  اجتماعات ا   انعقادأعبر عن قلقي بسبب عدم    .15
ة السوريين على البحث عن حل شامل أصبحت رهينة قضايا ال عالقة لها  مفادها أن قدر برسالة مقلقة 

وأن يسود عملها روح التوافق، وأن تحقق تقدماا في  ببلدهم. يجب أن تستأنف اللجنة عملها في جنيف  
 . المضمون، وأن يمضي عملها بشكل سريع

 السيد الرئيس،  

جريئة وروح تعاونية. فالحل السياسي هو  الوضع الحالي غير مسبوق ويتطلب قيادة وأفكاراا   .16
قد ال يمكننا الوصول إلى ذلك خطوة واحدة، لكني أعتقد أنه    ـ السبيل الوحيد للمضي قدماا في سوريا

يمكن تحقيق التقدم بشكل تدريجي. أن استمرارية الوضع الراهن أمر غير مقبول. أن االهتمام الدبلوماسي  
ل المنطقة، والمعاناة المشتركة لكافة السوريين من جراء الزالزل، المتجدد بسوريا، بما في ذلك بين دو 

 انخرطت كافة األطراف.    إذاتخلق التزامات وفرصاا جديدة. اعتقد أنه يمكننا المضي قدماا 

 السيد الرئيس،  

تسوية  لقد أصبح الوصول إلى  لبدء هذا الصراع.  الثانية عشرة  األسبوع الماضي الذكرى    تجاوزنا .17
أكثر ضرورة من   دعم من المجتمع الدوليوبتسهيل من األمم المتحدة و ادة وملكية سورية  سياسية بقي

يجب أن يستعيد الحل السياسي سيادة سوريا واستقاللها ووحدتها وسالمة أراضيها    أي وقت مضي.  



كان    وان  ى لبي التطلعات المشروعة للشعب السوري. يجب أن نمضي قدماا نحو هذه الغاية، حتوأن ي  
ودعوة  ، وتطوير مقترحات، ذلك بشكل متدرج وعلى مراحل. انني على استعداد لبذل المساعي الحميدة

األطراف الرئيسية للمساعدة في تسهيل المضي قدماا وفقاا للتفويض الممنوح لي بموجب قرار مجلس  
 .  2254األمن 

 شكرا سيدي الرئيس 


