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اجلمعية العامة

املحاضر الرمسية

الدورة احلادية والسبعون
اجللسة العامة 58

الثالثاء 9 ،كانون األول/ديسمرب  ،2016الساعة 10/00
نيويورك
الرئيس:

السيد بيتر طومسون ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فيجي)

ُافتتحت اجللسة الساعة .10/15
البند  31من جدول األعمال
منع نشوب الزناعات املسلحة
مشروع قرار ()A/71/L.39
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :يذكر األعضاء أنين عقدت
جلسة غري رمسية للجمعية العامة بكامل هيئتها يف  20تشرين
األول/أكتوبر لالستماع إىل إحاطة إعالمية قدمها األمني العام
ومبعوثه اخلاص إىل سورية بشأن احلالة اإلنسانية يف اجلمهورية
العربية السورية .وأود أيضا أن أشري إىل رساليت املؤرخة 8
كانون األول/ديسمرب اليت ُعممت على مجيع املمثلني الدائمني
واملراقبني الدائمني ،اليت أحلت فيها طلبا موجها إيل من جمموعة
من الدول األعضاء لعقد جلسة عامة رمسية يف إطار البند 31
باإلشارة إىل احلالة يف اجلمهورية العربية السورية .وأود أن
أشري أيضا إىل رسالة نقلها إ ّ
يل املمثل الدائم للجمهورية العربية

السورية مؤرخة  22تشرين الثاين/نوفمرب واليت أفهم أهنا قد
أرسلت إىل جمموعة من الدول األعضاء على نطاق واسع.
أعطي الكلمة اآلن ملمثل كندا ليعرض مشروع القرار
.A/71/L.39
السيد بالنشارد (كندا) (تكلم باإلنكليزية) :قبل أن أبدأ
عرض مشروع القرار  A/71/L.39أود أن أديل بثالثة تنقيحات
فنية على النص .وهي تنقيحات أدخلت على الفقرتني السابعة
واخلامسة عشرة من الديباجة .وهناك تنقيح واحد يف الفقرة اخلامسة
من الديباجة وتنقيحان يف الفقرة اخلامسة عشرة من الديباجة .يف
الفقرة اخلامسة من الديباجة ينبغي االستعاضة عن عبارة “تنظيم
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام” بكلمة “داعش” .ويف
الفقرة اخلامسة عشرة من الديباجة ينبغي االستعاضة عن عبارة
“تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام” بكلمة “داعش”.
وتصوب هذه التغيريات خطأ فنيا حدث أثناء عملية التحرير.
ِّ
وبذلك يصبح النص متسقا مع ما اتفقت عليه الدول األعضاء.
وأود أن أنتقل اآلن إىل بياين.

يتضمن هذا املحضر نص اخلطب والبيانات امللقاة بالعربية وترمجة اخلطب والبيانات
امللقاة باللغات األخرى .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية.
وينبغي إدخاهلا على نسخة من املحضر وإرساهلا بتوقيع أحد أعضاء الوفد املعين إىل:
) .Chief of the Verbatim Reporting Service، Room U-0506, (verbatimrecords@un.orgوسيعاد
املصوبة إلكترونيا يف نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة (http://documents.un.org
إصدار املحاضر َّ
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إن احلالة يف املناطق املحاصرة يف سوريا مروعة كما نعلم
مجيعا .وفيما يتعلق حبلب ،أبلغ موظفو األمم املتحدة أنه إن
مل نفعل شيئا فسرعان ما تصبح تلك املناطق مقربة واحدة
هائلة .فقد اُستنفدت اإلمدادات الغذائية ،وأصبحت األسر
تقتات على العشب وبقايا القمامة الضئيلة املتبقية كي تتمكن
من البقاء على قيد احلياة .وليس للمرضى واجلرحى مستشفيات
يذهبون إليها وال ميكنهم تلقي العالج الطيب األساسي .وإذ
نستعد للتصويت اليوم  -وبغض النظر عن اآلراء السياسية
بشأن الزناع  -أدعو احلاضرين أن يضعوا أنفسهم يف مكان
الشعب السوري .فما الذي يتوقعه السكان املتبقون يف شرق
حلب البالغ عددهم  250 000شخص من العامل؟ وما الذي
يتوقعه العامل اليوم من األمم املتحدة؟ ومن املؤكد أن الالمباالة
واالستخفاق والصمت والتسييس واجلمود والتقاعس ليست
جزءا من تلك التوقعات.

09/12/2016

األولوية حلياة الشعب السوري ،وهم أولوية بالنسبة لنا .ولن
قدم
يلزم العامل الصمت يف حني تستمر معاناهتم دون أن تُ َّ
إليهم أية مساعدة .وهو تذكري لنا أيضا بأنه جيب علينا حنن
الدول األعضاء يف األمم املتحدة أن نكون على أهبة االستعداد
للنهوض بشكل مجاعي والدعوة إىل وضع حد للعنف واملأساة
اإلنسانية اليت صارت مسة للجمهورية العربية السورية .وإن
مشروع القرار املعروض على اجلمعية اليوم وسيلة ّ
متكننا من
فعل ذلك متاما.
(تكلم بالفرنسية)
وتدعو كندا ومقدمو مشروع القرار مجيع الدول األعضاء
إىل توجيه النداء التايل بصوت عال وواضح“ :إن لسكان
حلب وغريها من املدن املحاصرة يف سوريا احلق يف احلياة،
وهلم احلق يف احلصول على املعونة اإلنسانية”.

فكفانا أعذارا وعلينا أن نعمل اآلن .فليس مشروع
فقد أصبحت هذه األزمة عارا يف عصرنا ،ومع ذلك فإن
القرار جمرد كلمات مدونة على الصفحات ،بل يعين أن تتحد
بوسعنا متاما وضع حد هلا .ولكي نفعل ذلك ،جيب علينا إبداء
صفوف العامل يف القول بوضوح وبصوت واحد أن حياة
اهتمام جدي حبياة الناس .وجيب علينا ليس احترام احلقوق
البشر هتمنا ،وأن حياة السوريني هتمنا.
فحسب ،بل احترام الكرامة اإلنسانية األساسية .وجيب علينا،
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن إىل
كحد أدىن ،تقدمي اإلغاثة اإلنسانية والطبية األساسية كي
يتسىن لألشخاص املعنيني البقاء على قيد احلياة .وجيب أن املمثل الدائم للجمهورية العربية السورية بشأن نقطة نظام.
تتحد صفوفنا معا ونقول بصوت واحد قوي “كفى كفى”
السيد اجلعفري (اجلمهورية العربية السورية) :قبل أن
فاملدنيون ليسوا أهدافا واملستشفيات ليست أهدافا عسكرية أديل ببياين االفتتاحي باسم بالدي يف معرض الرد على التحرك
وإن لسكان حلب احلق يف احلياة ،وإن اإلغاثة اإلنسانية اليت الكندي ،ورغم رفض وفد بالدي ملشروع القرار الكندي
قدم اآلن هي اليت تبقيهم على قيد احلياة.
تُ َّ
املعروض أمامنا  A/71/L.39رفضا إجرائيا وموضوعيا ،فإنين

وكما قال املبعوث اخلاص ستافان دي ميستورا فقد
غلب املنطق العسكري على الشواغل اإلنسانية ،وهو حمق
وجيب وقف ذلك .وليس مشروع القرار هذا وما يتمتع به
من تأييد مجاعي من قبل األعضاء حال للزناع إمنا هو خطوة
وبيان هام .فهو تذكري قبل كل شيء بأنه ينبغي لنا أن نعطي
2/32

أطلب منكم ،السيد الرئيس ،قبل االستمرار يف إجراءات هذه
اجللسة ،احلصول على رأي املستشار القانوين يف األمانة العامة
حول ما ورد يف الفقرة السابعة عشرة من الديباجة يف مشروع
القرار من إشارة إىل بالدي اجلمهورية العربية السورية حتت
مصطلح ،وأقتبس “النظام السوري” ال سيما وأن ذلك ّ
يشكل
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كما تعرفون مجيعا ،خمالفة قانونية واضحة لنص املادة  2من أو قرار يتضمن سؤاال واضح الصياغة موجها إىل املستشار
ميثاق األمم املتحدة ،وخيلق انتهاكا خطريا يهدد مصداقية القانوين.
املنظمة الدولية وحيادها .وأرجو أن يتم تسجيل رأي املستشار
وأود أن أذكر الوفود بأنه عمال بالقاعدة  78من النظام
القانوين حرفيا يف حمضر هذه اجللسة.
الداخلي يتعني تقدمي املقترحات خطيا حسب األصول وأال
تناقش أو يبت فيها إال بعد تعميمها على مجيع الوفود يف اليوم
السابق للجلسة .ولذلك أود أن أطلب من الوفد الذي يطلب
الفتوى القانونية أن يقدم طلبا خطيا حىت ميكن تعميمه على
الوفود للنظر فيه.

بالرغم من كل اخلربات اليت تراكمت لدى مقدمي
مشروع القرار ،فإهنم عجزوا عن الوقوف على خطأ كبري
يفضح نواياهم السيئة جتاه بالدي .فمن ناحية يقدمون مشروع
يدسون
قرار عنوانه “احلالة يف اجلمهورية العربية السورية” مث ّ
كلصوص الليل عبارة “النظام السوري” يف منت الفقرة
وذلك هو الرد الذي تلقيته من مكتب الشؤون القانونية.
السابعة عشرة من ديباجة مشروع القرار .وعلى األقل عليهم
السيد اجلعفري (اجلمهورية العربية السورية) :احتراما
أن حيترموا ذكاء احلاضرين ويقرروا أيا من هاتني العبارتني
ملقام الرئاسة ،فإنين لن أطعن يف الرأي الذي استمعنا إليه للتو.
يريدون استخدامها .هذا اخللط ال يليق بأعمال اجلمعية العامة
ولكن اجلميع يعرفون حق املعرفة أن سوريا دولة مؤسسة هلذه
يف ظل رئاستكم ،أيها السيد الرئيس.
املنظمة الدولية ،وأن التالعب بامسها لن ينجح ،وأن كل هذه
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :يف ضوء البيان الذي استمعنا السقطات القانونية اليت تظهر من حني آلخر إمنا ترتد على
إليه للتو ،أفهم أن املمثل الدائم للجمهورية العربية السورية مصداقية من يقوم هبا.
قد طلب رأيا قانونيا من املستشار القانوين بشأن استخدام
بداية ،لفت انتباهي أن مشروع القرار A/71/L.39
مصطلح “النظام السوري” يف مشروع القرار .A/71/L.39
املطروح أمامكم قد نص يف فقرته الثانية من الديباجة على
لقد تشاورت مع مكتب الشؤون القانونية الذي أوضح ما يلي وأقتبس“ :وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي بسيادة
أن املسائل املثارة يف اجلمعية العامة بشأن املصطلحات اليت اجلمهورية العربية السورية واستقالهلا ووحدهتا وسالمتها
ينبغي استخدامها يف قرارات اجلمعية العامة ليست من ضمن اإلقليمية” .وهي مجلة وردت يف كافة القرارات اليت مت
املسائل اليت تقع رمسيا ضمن اختصاص مكتب الشؤون اعتمادها حول ما جيري يف بالدي سوريا .غري أن ممارسات
القانونية ،ما مل يكن هناك طلب رمسي لتقدمي فتوى قانونية الوفد الدائم لكندا والوفود اليت انضمت ملبادرته قد أثبتت
بشأن مسألة كهذه من قبل اجلمعية.
الفجوة اهلائلة بني النظرية والتطبيق لنص هذه الفقرة ،من حيث
وأود أن ّ
أذكر الوفود بأن الفتوى القانونية للمستشار أن هذه الوفود قد انتهكت سيادة اجلمهورية العربية السورية
القانوين ال جيوز طلبها إال من جانب اجلمعية العامة نفسها .عندما عملت على الدعوة هلذه اجللسة وقدمت مشروع القرار
ولن يقدم املستشار القانوين فتوى بناء على طلب وفد أو دون التشاور مع وفد حكومة اجلمهورية العربية السورية،
جمموعة من الوفود .ولكن ميكن للوفود أن تطلب فتوى قانونية وهو املعين األول واألخري بالتعامل مع كافة أوجه تداعيات
وفقا للمادة  78من النظام الداخلي يف صيغة مشروع قرار احلرب اإلرهابية املفروضة على بالدي يف هذه املنظمة الدولية.
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ويف هذا السياق ،أود أن أشري إىل املخالفة اجلسيمة اليت
ارتكبها الوفد الدائم لكندا وشركاؤه للميثاق ،ال سيما للفقرة
األوىل من املادة  12من امليثاق واليت تنص على ما يلي:
“عندما يباشر جملس األمن ،بصدد نزاع أو موقف
ما ،الوظائف اليت رمست يف امليثاق ،فليس للجمعية
العامة أن تقدم أية توصية يف شأن هذا الزناع أو املوقف
إال إذا طلب ذلك منها جملس األمن”.
ويف احلالة السورية ،فإن جملس األمن ما زال
مضطلعا مبسؤولياته كما تعرفون مما جيعل التحرك
الكندي خمالفا ألحكام امليثاق.

09/12/2016

تنظم عملنا يف هذه املنظمة الدولية ،ولذلك لن أستخدم عبارة
“النظام الكندي” وإمنا سأقول حكومة الوفد الكندي  -أجد
نفسي مضطرا لتذكري الدول األعضاء بأن حكومة الوفد
الكندي اليت تدعي حرصها على مصلحة الشعب السوري،
قد شاركت ومنذ اليوم األول يف ما يسمى “التحالف الدويل
ضد داعش يف سوريا” ،هذا التحالف اخلارج عن الشرعية
الدولية والذي ينتهك بشكل يومي السيادة السورية ويدمر
بشكل ممنهج البىن التحتية السورية من جسور وحمطات
كهرباء ومياه وصوامع للحبوب ،وهي كلها بىن حتتية بناها
الشعب السوري جبهده وماله وطاقات أبنائه على مدى عقود
طويلة ،حىت جاءت الطائرات الكندية واألمريكية والفرنسية
فسوهتا باألرض بدال من استهداف
والربيطانية والدامناركية ّ
قواعد وخطوط إمداد وقيادات داعش يف سوريا والعراق .ومل
تكتف بذلك ،بل استهدفت عن عمد مدارس ومشاف وقرى
آمنة فقتلت اآلالف من املدنيني ،كما قصفت ،باعترافها هي،
دول هذا التحالف ويف مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية،
اعترفت بقصف مواقع للجيش السوري كانت ّ
تشكل حاجزا
ملنع متدد إرهابيي داعش من العراق باجتاه دير الزور يف سوريا.
وطبعا كان القصد من هذا القصف هو منع اجليشني العراقي
والسوري من إحكام اخلناق على اإلرهابيني يف منطقة احلدود
املشتركة العراقية السورية .هؤالء يقدمون مشروع قرار حول
املساعدات اإلنسانية للشعب السوري يف حلب.

وأجد نفسي مضطرا هنا لتذكري الدول األعضاء بأن الوفد
الكندي الذي ي ّدعي حرصه على مصلحة الشعب السوري،
صوت كعادته منذ أيام ويف هذه القاعة بالذات ،ضد القرار
قد ّ
 24/71املعنون “اجلوالن السوري” والذي يعترب أن احتالل
إسرائيل للجوالن باطل والغ .كما صوت الوفد الكندي
أيضا ضد القرار ،املعنون “املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض
الفلسطينية املحتلة ،مبا فيها القدس الشرقية واجلوالن السوري
املحتل” (القرار  ،)97/71والذي يعترب املستوطنات اإلسرائيلية
يف اجلوالن السوري املحتل غري شرعية ّ
وتشكل عقبة يف وجه
السالم والنمو االقتصادي .إذن ،كيف يستوى االدعاء باحلرص
على مصلحة الشعب السوري مع تصويته هو ضد مشاريع
قرارات تدافع عن حق الشعب السوري يف استعادة أراضيه
إن ممارسات هذا التحالف تثبت أن امسه احلقيقي ليس
املحتلة يف اجلوالن السوري ،وعن مصلحة الشعب السوري
“التحالف الدويل ضد داعش” وإمنا “التحالف الدويل ضد
الذي يعيش حتت االحتالل يف اجلوالن السوري املحتل؟ أليس
الشعب السوري” .ويبدو حبكم التجربة  -واألمثلة على ذلك
هذا فاضحا مبا فيه الكفاية لكي يكشف النوايا السيئة ملقدمي
عديدة يف ذاكرتنا  -أن أي حتالف دويل تنشئه الواليات
مشروع القرار ،ويف مقدمتهم الوفد الكندي؟
املتحدة إمنا يقود حتما إىل اخلراب والدمار ،وإىل خلق كيانات
أقر به الرئيس األمريكي
أجد نفسي مضطرا أيها السادة ،لتذكري الدول األعضاء إرهابية كـ“داعش” ،األمر الذي ّ
أن حكومة الوفد الكندي  -الحظوا أنين مل أقل “النظام أوباما بنفسه مؤخرا.
الكندي” ألنين أحترم امليثاق وأحترم القواعد اإلجرائية اليت
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ولكن يبدو أن اإلدارة األمريكية ال تتعلم من أخطائها،
وتصر اليوم على تزويد اجلماعات اإلرهابية املسلحة مبختلف
صنوف األسلحة ،مبا يف ذلك الصواريخ املضادة للطائرات.
مث حيدثوننا عن أمن الطائرات املدنية .يزودون اإلرهابيني
بصواريخ مضادة للطائرات مث حيدثوننا عن اهتمامهم بسالمة
الطريان املدين .وال ندري ما هو الكيان اإلرهايب اجلديد الذي
ستعترف اإلدارة األمريكية القادمة مبسؤولية من سلفها عن
نشوئه.
وأجد نفسي مضطرًا أيضًا لتذكري الدول األعضاء بأن
حكومة الوفد الكندي ،اليت تدعي حرصها على مصلحة
الشعب السوري ،باإلضافة إىل عدد كبري من مقدمي مشروع
القرار ،تفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية اجلانب تطال
بالدرجة األوىل املواطن السوري ،وكذلك تعيق قدرة احلكومة
السورية على االستجابة ملتطلبات احلياة اليومية للمواطنني
السوريني ،وبالدرجة األوىل أولئك الذين تضرروا جراء
احلرب اإلرهابية املفروضة على بالدي ،سوريا.
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املدنيني وختضعهم لظروف معيشية مروعة تعود لعصور اجلاهلية
الوهابية .كما تنهب املساعدات اإلنسانية وتبيعها للمحتاجني
بأسعار خيالية ،وجترب األطفال والشباب على محل السالح
والقتال يف صفوفها ،وتسيب النساء وجتربهن على الزواج من
مرتزقة إرهابيني أجانب استقدمتهم أجهزة استخبارات إقليمية
وعربية ودولية إىل سوريا من أكثر من  100دولة ،من بينها
كندا نفسها .وكان حريًا بالوفد الكندي وشركائه أن يعترفوا
باإلجناز الذي حققه اجليش السوري وحلفاؤه يف حترير أكثر من
 100 000مواطن سوري يف مدينة حلب من بني قبضة ورمحة
إرهابيي جبهة النصرة واجلماعات اإلرهابية األخرى املتحالفة
معها ،ويف تأمني املأوى والغذاء والدواء هلم ،مما وفر هلم الشعور
باألمان واالستقرار بعد معاناة جتاوزت األربع سنوات .وكان
حريًا بالوفد الكندي أيضًا أن يشاهد صور جثث العشرات
من املدنيني األبرياء الذين حاولوا الفرار من مناطق سيطرة
اإلرهابيني إىل مناطق انتشار اجليش السوري فقتلهم هؤالء
اإلرهابيون املعارضون املعتدلون املعدلون وراثيًا ،والذين حيمل
أغلبهم جنسيات دول يرعى بعض وفودها اليوم مشروع القرار
الكندي املعروض على املجلس.

إن ما تقدمت به شواهد قليلة تدحض مزاعم الوفد
الكندي وبعض مقدمي مشروع القرار خبصوص احلرص
لقد بات النهج الذي تتبعه بعض الدول األعضاء يف
على مصلحة الشعب السوري الذي مل يفوضهم ،أساسًا،
ال هم وال غريهم بالتحدث بامسه عن أوجاعه اإلنسانية اليت التعامل مع تداعيات األزمة يف بالدي ،سوريا ،وال سيما
جبانبها اإلنساين ،يشكل خطرًا حقيقيًا على مركز األمم
يشاركون هم يف إذكائها وتضخيمها يومًا بعد يوم.
املتحدة وموقعها وحيادها ومصداقيتها ،وبالنتيجة فاعليتها
لقد كان حريًا بالوفد الكندي وشركائه قبل الدعوة لعقد
يف التجاوب والتعامل مع األزمات الدولية .وما املشروع
هذا االجتماع وتقدمي مشروع القرار أن يستمعوا إىل القصص
الكندي اليوم إال انعكاس للعبة تبادل األدوار وتوزيعها اليت
املروعة اليت رواها عشرات اآلالف من أهلنا ممن أنقذهم اجليش
متارسها بعض الوفود داخل هيئات األمم املتحدة وجمالسها
السوري وحلفاؤه يف مدينة حلب خالل األيام املاضية .هذه
املختلفة من خالل دعوة االجتماعات املتكررة بال هناية وتبين
القصص عن ممارسات جبهة النصرة واجلماعات اإلرهابية
مشاريع قرارات حتت أجندات خمتلفة هبدف محاية اجلماعات
التابعة هلا خالل السنوات األربع املاضية .قصص تؤكد
اإلرهابية وتقدمي الدعم املعنوي والسياسي واإلعالمي هلا،
ما دأبنا على قوله لكم على مدار السنوات اخلمس املاضية
وهبدف ممارسة الضغوط على احلكومة السورية وحلفائها
من أن املجموعات اإلرهابية املسلحة تقتل وتعتقل وتعذب
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وتشويه حقائق اإلجنازات الكبرية اليت حيققوهنا يف احلرب على هذه املجموعات ،وذلك انسجامًا مع مبادئ القانون الدويل
وتطبيقًا لقرارات جملس األمن ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب،
اإلرهاب واليت باتوا خيوضوهنا نيابة عن العامل بأسره.
إنين وبطبيعة احلال ال أعول على حيادية الوفد الدائم شأهنا يف ذلك شأن أي دولة عضو ما زالت تتمسك باستقالهلا
لكندا ،وال على نزاهة وفود السعودية وتركيا وقطر ،اليت وسيادهتا يف هذه املنظمة الدولية.
ختامًا ،وبناء على كل ما تقدم ،أطلب منكم طرح
رعت حكوماهتا اإلرهاب يف سوريا ودعمته بالسالح واملال
والتسهيالت اللوجستية وباخلطاب الديين املتطرف وباملرتزقة مشروع القرار الكندي للتصويت.
واملقاتلني اإلرهابيني األجانب ،واليت فتحت حكوماهتا احلدود
السيد فايل دي أمليدا (االحتاد األورويب) (تكلم
لدخول املال والسالح واإلرهابيني إىل سوريا .وال أعول على باإلنكليزية) :يشرفين أن أتكلم باسم االحتاد األورويب والدول
وقاحة وفد إسرائيل اليت حتتل اجلوالن السوري وتدعم اجلماعات الثماين والعشرين األعضاء فيه.
اإلرهابية يف منطقة الفصل ،وال على غطرسة وفود الواليات
يؤيد هذا البيان البلدان املرشحة لالنضمام ،مجهورية
املتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا ،اليت ما زالت تؤمن الغطاء
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة واجلبل األسود وألبانيا ،وكذلك
والدعم السياسي واإلعالمي والعسكري للجماعات اإلرهابية
أوكرانيا وجورجيا.
يف بالدي ،سوريا.
يرحب االحتاد األورويب بانعقاد جلسة اليوم بشأن احلالة
إن خطايب اليوم موجه إىل وفود الدول اليت ما زالت
يف اجلمهورية العربية السورية .فال ميكن للجمعية العامة أن
تلتزم مببادئ امليثاق ومقاصده ،وتؤمن باستقاللية األمم املتحدة
تقف مكتوفة األيدي يف مواجهة الوضع املأساوي يف ذلك
وحيادها وفاعليتها وقدرهتا على العمل بشكل حقيقي من أجل
البلد .وحنن نطالب باإلهناء الفوري والكامل جلميع اهلجمات
مساعدة الشعب السوري يف تلبية احتياجاته اإلنسانية ،ويف
على املدنيني وكل األهداف املدنية يف حلب واألماكن األخرى
التخلص من خطر اإلرهاب ،ويف التوصل إىل حل سياسي.
يف سوريا ،وكذلك إهناء كل أشكال احلصار يف سوريا فورًا.
وأؤكد اليوم من على هذا املنرب أن اجلمهورية العربية
إن العنف املتصاعد يف حلب يسبب معاناة ال توصف
السورية تعلن عن استعدادها الستئناف احلوار السوري -
وغري مقبولة لآلالف من سكاهنا .ومنذ بداية اهلجوم من قبل
السوري دون تدخل خارجي ودون شروط مسبقة ودون
النظام وحلفائه ،وال سيما روسيا ،فإن كثافة ونطاق القصف
مشاركة أي إرهايب ترعاه الدول اليت ذكرت امسها للتو.
اجلوي لشرق حلب غري متناسب بشكل واضح.
أيها السيدات والسادة ،إن تصويتكم اليوم ضد مشروع
واالستهداف املتعمد للمستشفيات والطواقم الطبية
القرار الكندي سيعكس رفض بالدكم استغالل بعض
واملدارس والبىن التحتية املدنية األساسية ،فضال ًعن استخدام
حكومات الدول األعضاء يف هذه املنظمة الدولية اهلامة يف
الرباميل املتفجرة والقنابل العنقودية واألسلحة الكيميائية،
املتاجرة بالدم السوري ومبعاناة الشعب السوري .وسيعكس
يشكل تصعيدًا مأساويًا للزناع ،ويتسبب يف سقوط ضحايا
دعمكم للحل السياسي لألزمة يف سوريا ،كما سيعكس
بني املدنيني على نطاق واسع ،مبا يف ذلك النساء واألطفال،
دعمكم حلق احلكومة السورية وواجبها الدستوري والقانوين
وقد يرقى إىل جرائم حرب .والنظام السوري يتحمل املسؤولية
يف مكافحة اإلرهاب ويف إنقاذ السوريني من ويالت وممارسات
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األساسية عن محاية الشعب السوري .وبالتايل ،يدين االحتاد
األورويب بشدة اهلجمات اليت يشنها النظام وحلفاؤه ،سواء
أكانت متعمدة أو عشوائية ،ضد السكان املدنيني والعاملني
يف املجال اإلنساين والرعاية الصحية والبنية التحتية املدنية
واإلنسانية ،فض ً
ال عن مجيع اهلجمات غري املتناسبة ،وحيثهم
على وقف عمليات القصف اجلوي العشوائية وغري املتناسبة.
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مبادئ توجيهية لتقدمي املساعدات .وندعو مجيع األطراف،
وال سيما النظام السوري ،إلتاحة الوصول الكامل دون عوائق
وعلى مستوى البالد إىل مجيع املحتاجني للمساعدة وإهناء كل
العراقيل اليت تعترض إيصال املساعدة اإلنسانية .وحنث النظام
السوري على السماح للقوافل اإلنسانية باجتياز خطوط
التماس ،مبا يف ذلك إىل شرق حلب ،إليصال املساعدات ،من
دون تأخري .إن أعماالً مثل حماصرة املناطق املأهولة بالسكان
 اليت يتحمل النظام القسط األكرب من املسؤولية عنها  -بغيةاستخدام جتويع املدنيني كأسلوب للحرب ،وإجراء عمليات
النقل القسري للسكان ألغراض أخرى خالف ما يسمح به
القانون اإلنساين الدويل ،إمنا هي خمالفات واضحة هلذا القانون
وجيب أن تتوقف .وال بد من التخفيف الفوري للمعاناة.
واالحتاد األورويب يؤكد على أمهية الفريق الدويل لدعم سوريا
وفرقة العمل اإلنسانية التابعة له من أجل حتقيق نتائج ملموسة
والتخفيف من معاناة الشعب السوري.

واالحتاد األورويب يدين االنتهاكات والتجاوزات
املمنهجة والواسعة النطاق واجلسيمة واملستمرة حلقوق
اإلنسان وكل االنتهاكات للقانون اإلنساين الدويل من جانب
مجيع األطراف .وحنن نتطلع إىل نتائج التحقيق الداخلي لألمم
املتحدة بشأن استهداف قافلة إنسانية تابعة لألمم املتحدة يف
 19أيلول/سبتمرب  -ما يشكل انتهاكا صارخًا للقانون الدويل
يستلزم حتقيقًا شامالً .وجيب مساءلة أولئك املسؤولني عن
تلك االنتهاكات والتجاوزات من خالل حتقيقات وحماكمات
عادلة ومستقلة على الصعيدين املحلي والدويل ،مبا يف ذلك
واالحتاد األورويب يؤمن بصورة راسخة بأن ما من حل
اإلحالة إىل املحكمة اجلنائية الدولية .واالحتاد األورويب جيدد
عسكري للزناع .ونؤكد جمددًا التزامنا بوحدة الدولة السورية
مطالبته جملس األمن بالتحرك يف هذا الشأن.
إن الوقف الفوري لألعمال العدائية يف حلب ومجيع وسيادهتا وسالمة أراضيها واستقالهلا .واالحتاد األورويب
املناطق األخرى يف سوريا ،حتت مراقبة آلية قوية وشفافة ،مشارك نشط يف الفريق الدويل لدعم سوريا وأفرقة العمل
ووضع حد فوري جلميع عمليات احلصار وإتاحة مجيع التابعة له ،ويؤيد متامًا املبعوث اخلاص دي مستورا يف جهوده
األطراف للوصول اإلنساين الكامل واملستدام دون عوائق لتهيئة الظروف اليت ميكن أن تتيح استئناف املحادثات بني
وعلى مستوى البلد ،كل هذه خطوات أساسية جيب اختاذها األطراف السورية .وحنيط علمًا باقتراحه بشأن شرق حلب.
إلنقاذ املدنيني والتمهيد الستئناف حمادثات ذات مصداقية بني ونقدر اجلهود اليت بذلت إلعادة إرساء وقف كامل للعمليات
األطراف السورية بغية توفري األمن لسكان البلد مجيعًا .ويف القتالية ،ونأسف لعدم جناحها حىت اآلن ،ونشجع على بذل
هذا السياق ،فإن األطراف الفاعلة اإلقليمية ،وال سيما بلدان مزيد من املحاوالت لتحقيق ذلك .كما أننا نأسف الستخدام
حق النقض مرتني يف غضون شهرين فحسب ضد مشروعي
اجلوار ،تتحمل مسؤولية خاصة.
قرارين يف جملس األمن هدفهما إرساء وقف إلطالق النار يف
واالحتاد األورويب سيواصل ممارسة الدبلوماسية اإلنسانية
حلب واستعادة وقف األعمال العدائية والسماح بالوصول
املكثفة والبحث عن سبل لتحسني الوصول واحلماية،
اإلنساين يف مجيع أحناء سوريا ،وال سيما حلب.
وكذلك للنهوض باملبادئ اإلنسانية والتوافق املحلي على
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إن استئناف وقف إطالق النار الذي من شأنه أن يعزز
اجلهود الرامية إلجياد حل سياسي ،متشيًا مع أحكام قراري
جملس األمن  )2015( 2254و  )2016( 2268وبيان
جنيف الصادر يف  30حزيران/يونيه ،S/2012/522( 2012
املرفق) ،ال ميكن أن ينتظر أكثر من ذلك إن أردنا متكني
مجيع األطراف من االخنراط جمددًا يف املفاوضات بشأن انتقال
سياسي حقيقي ،على أن يشمل إنشاء هيئة حاكمة انتقالية
موسعة بسلطات تنفيذية كاملة ،يتم تشكيلها بالتراضي.
واالحتاد األورويب سيواصل دعم جهود املعارضة السورية،
وال سيما اللجنة العليا للمفاوضات كممثلة للمعارضة ،يف
حمادثات جنيف برعاية األمم املتحدة .وال ميكن أن يكون
هناك سالم دائم يف سوريا يف ظل النظام احلايل أو إىل أن تعاجل
املظامل والتطلعات املشروعة للمجتمع السوري.
واالحتاد األورويب يدين بأشد العبارات االستخدام املؤكد
ألسلحة كيميائية  -كما يرد تفصي ً
ال يف تقارير آلية التحقيق
املشتركة التابعة للبعثة املشتركة ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية
واألمم املتحدة  -كما يدين اهلجمات الواسعة النطاق ضد
املدنيني وانتهاكات حقوق اإلنسان والتجاوزات اليت يرتكبها
النظام السوري وداعش .والنتائج اليت تضمنتها تقارير آلية
التحقيق املشتركة تقتضي اختاذ إجراءات قوية من جانب
منظمة حظر األسلحة الكيميائية وجملس األمن .واإلفالت من
العقاب على تلك اجلرائم أمر غري مقبول ،وبالتايل سيواصل
االحتاد األورويب دعم اجلهود املبذولة جلمع األدلة بغية اختاذ
إجراء قانوين يف املستقبل .ويف هذا السياق ،سنعمل على وجه
السرعة ،وفقًا لإلجراءات املعمول هبا ،مادام القمع مستمرًا،
هبدف فرض مزيد من التدابري التقييدية على سوريا تستهدف
األفراد والكيانات السورية الذين يدعمون النظام.

09/12/2016

ونؤكد من جديد التزامنا القوي مبكافحتها .وسنواصل دعم
جهود التحالف العاملي ملواجهة داعش يف سوريا والعراق.
إن داعش واملنظمات األخرى ،اليت وصمتها األمم املتحدة
بأهنا إرهابية ،تشكل هتديدًا ملستقبل سوريا وملصاحل االحتاد
األورويب وقيمه .وحنن ندعو إىل اتباع هنج دويل جيد التنسيق
وشامل يرمي للحيلولة دون وصول الدعم املادي واملايل إىل
األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات املرتبطة باجلماعات
اإلرهابية تلك وردع أي طرف عن التعاون معهم .واالحتاد
األورويب يدعو إىل سرعة فصل مجيع املقاتلني الذين مل يوصموا
باإلرهاب عن تلك املجموعات اإلرهابية .ونؤكد جمددًا أن
مكافحة اإلرهاب ال ميكن أبدًا أن تستخدم كذريعة النتهاك
القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.
إن احلل السياسي هو الوحيد الذي سيمكننا من دحر
داعش واملنظمات اإلرهابية األخرى يف سوريا بصورة حامسة.
وحنن نشكر األمني العام ومبعوثه اخلاص جلهودمها احلثيثة.
وحاملا يتحقق االنتقال السياسي الشامل ،سيكون بوسع االحتاد
األورويب املساعدة يف إعادة إعمار البالد ،سواء بصورة مباشرة
أو من خالل املنظمات الدولية ،فهدف االحتاد األورويب متكني
املاليني من السوريني الذين اضطروا إىل الفرار من ديارهم من
العودة إليها والعيش يف أمن وسالم يف أرضهم.
وأخريا ،نود أن نؤكد جمددا على تأييدنا الكامل ملشروع
القرار  ،A/71/L.39الذي قدمته كندا ،وحنث على تنفيذه
الفوري.
السيد بيترسن (الدامنرك) (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين
أن أتكلم بالنيابة عن بلدان الشمال األورويب النرويج وفنلندا
وآيسلندا والسويد وبلدي بالذات ،الدامنرك.

وستعتمد اجلمعية العامة اليوم مشروع قرار ()A/71/L.39
ويدين االحتاد األورويب الفظائع اليت ترتكبها داعش
الذي يعرب بوضوح عن الشعور بالرعب الذي نشاطره مجيعا
واجلماعات األخرى اليت وصمتها األمم املتحدة باإلرهاب،
وحنن نشهد استمرار إراقة الدماء يف سوريا .ونشكر كندا على
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إىل مستوى مسؤوليته عن صون السالم واألمن الدوليني،
اليت تشمل التصدي بالتصميم الالزم للكارثة اإلنسانية اليت
تتكشف أمام أعيننا ،وال سيما يف حلب .ونشعر باألسف
العميق ألن جملس األمن مل يتمكن من اعتماد أحد مشاريع
القرارات يف وقت سابق هذا األسبوع.

ويف وقت اجتماعنا هنا اليوم ،فإن احلالة يف حلب تتسم
بأبعاد كارثية من حيث املعاناة البشرية .فاألمني العام ومبعوثه
وال نزال نأمل بأن يؤدي التصميم الدويل الواسع الذي
اخلاص حذرا العامل مرارا وتكرار من احتمال تدمري حلب ومن
الظروف املنذرة باخلطر اليت تسود يف أجزاء أخرى من سوريا .أبداه مشروع القرار املعروض علينا اليوم إىل نتائج حقيقية
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أكرر بعض الرسائل الرئيسية للشعب السوري .وحنن بالتأكيد سنضطلع بدورنا لتحقيق
تلك الغاية.
املوجهة من بلدان الشمال األورويب.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :بالرغم من أنين بالطبع أود
أن أتيح للمتكلمني أطول وقت يطلبونه للتعبري عن آرائهم،
وبالنظر إىل أن  12وفدا آخر يودون أن يأخذوا الكلمة وأن
الوقت قصري ،فإنين ألتمس من الوفود أن توجز بياناهتا بقدر
اإلمكان يف اجلزء املتبقي من املناقشة.

إن اهلجمات العنيفة والعشوائية اليت تلحق الدمار والضرر
باملدنيني واملستشفيات واملوظفني الطبيني والعاملني يف جمال
تقدمي املساعدة اإلنسانية واملدارس جيب أن تتوقف .وجيب
على مجيع األطراف أن متنح األولوية حلماية املدنيني وتيسري
اإلغاثة اإلنسانية .وال بد من وضع حد جلميع انتهاكات
القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان ،وجيب
السيد فينافيسر (ليختنشتاين) (تكلم باإلنكليزية) :متثل
إحضاع املسؤولني عنها للمساءلة .ويشمل ذلك اهلجمات احلالة يف سوريا األزمة املميزة لعصرنا ،على السواء فيما يتعلق
باستخدام األسلحة الكيميائية ،على حنو ما أكدته آلية التحقيق باملعاناة البشرية وعدم قدرة جملس األمن على التصدي للمأساة
املشتركة بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة .اإلنسانية املتجلية للعيان .وليس هناك ما يظهر حالة الشلل
إن سوريا ملزمة مبوجب القانون اإلنساين الدويل يف املجلس بصورة أوضح من تكرار استخدام حق النقض
بالسماح بإمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية فورا وبشكل (الفيتو) فيما يتعلق مبشاريع القرارات اليت سعت لتحقيق اهلدف
كامل وبدون عوائق وباستمرار إىل مجيع أجزاء سوريا .وال الرئيسي املتمثل يف التخفيف من معاناة السكان املدنيني.
ميكن أن يكون هناك حل دائم يف سوريا بدون إجياد حل
وباإلضافة إىل ذلك ،يف احلاالت اليت متكن فيها املجلس
سياسي .وحنن نتمسك بدعوتنا إىل إجراء عملية سياسية من التوصل إىل اتفاق ،كانت النتائج حمبطة إىل حد ما؛ وقبل
شاملة للجميع وذات مصداقية ،متشيا مع قرار جملس األمن حوايل عام واحد ،اختذ جملس األمن باإلمجاع القرار 2254
 ،)2015( 2254الذي يشمل التأكد من أن تظل املرأة ( )2015وبعث األمل بأن يكون التوصل إىل حل سياسي
واملجتمع املدين ممثلني حول الطاولة.
قريب املنال .ومع ذلك ،فإن الواقع اليوم يظهر أنه ال توجد
ولألسف ،مل يتمكن جملس األمن من معاجلة األزمة يف عملية سياسية تذكر وأن بعض أطراف الزناع تسعى بشكل
سوريا .فالقرارات اليت اختذها جملس األمن مل يتم االمتثال هلا .صريح حلل عسكري .ومع أن السكان املدنيني تضرروا يف
وتكرر بلدان الشمال األورويب دعوهتا املجلس إىل االرتقاء جزء كبري من البلد ،فإن احلالة يف حلب أصبحت الرمز
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املأساوي لفشلنا املشترك يف االرتقاء إىل مستوى التزامنا مبنع
املزيد من الفظائع اجلماعية اليت تتكشف أمام أعيننا ،بالرغم
من أن أغلبية أعضاء املجلس ألزموا أنفسهم مبدونة قواعد
السلوك فيما يتعلق باحلاالت اليت تنطوي على ارتكاب جرائم
الفظائع اجلماعية.

09/12/2016

إىل األمام يف ذلك الصدد  -بإعدادها امللفات اليت ميكن أن
تعمل أساسا لإلجراءات اجلنائية يف أية حمكمة أو هيئة قضائية
قد تكون قادرة يف املستقبل على ممارسة الوالية القضائية على
تلك اجلرائم ،بصرف النظر عن مرتكبيها.

وظل وفد بلدي يعمل بشكل وثيق مع اآلخرين من أجل
ويف احلالة الراهنة ،يشكل إشراك اجلمعية العامة ضرورة إعداد نص سيقترح إنشاء مثل تلك اآللية .وسنتشاور على
ملحة .ونشكر زمالءنا ممثلي كندا على أخذ زمام املبادرة يف نطاق أوسع مع الدول األعضاء يف األيام املقبلة ونأمل أن
ذلك الصدد .ونؤيد تأييدا كامال مشروع القرار ( )A/71/L.39يعتمد نص لتحقيق تلك الغاية على وجه السرعة.
املعروض علينا ونأمل أن حيدث التأثري املباشر املقصود به على
السيد تشوركني (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
أرض الواقع .ويف الوقت نفسه ،نعتقد أيضا أن هناك حاجة تشعر روسيا ببالغ القلق من الزناع يف سوريا ،الذي يدخل
إىل مزيد من العمل من جانب اجلمعية العامة يف املجال املشار اآلن عامه السادس بسبب السياسة اخلارجية املتهورة لبعض
إليه يف النص ،وهو جمال املساءلة.
اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية.

وما فتئ الزناع يف سوريا متسما بتجاهل تام ألبسط
معايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين
الدويل .وجرى توثيق االنتهاكات املرتكبة واإلبالغ عنها على
نطاق واسع ،ال سيما من جانب جلنة التحقيق الدولية املستقلة.
وترقى العديد من تلك االنتهاكات إىل مستوى اجلرائم املرتكبة
ضد اإلنسانية وجرائم احلرب .فاستخدام األسلحة الكيميائية،
والقصف العشوائي لألهداف املدنية واستخدام التجويع
أسلوبا من أساليب احلرب من ضمن جرائم احلرب اليت جيري
ارتكاهبا .والتعذيب ،واالختفاء القسري ،والعنف اجلنسي،
ويف الوقت نفسه ،فإن االحتاد الروسي ،بناء على طلب
والقتل من ضمن العديد من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق
حكومة اجلمهورية العربية السورية ،يقدم الدعم العسكري
اإلنسان اليت ارتكبت باعتبارها مبدأ من مبادي السياسة
ملكافحة اإلرهابيني الذين ،بالعمل بناء على تعليمات ،تدفقوا يف
وكجزء من هجوم منهجي على السكان املدنيني.
البلد من مجيع اجلوانب من أجل املساعدة على سحق احلكومة
ومنذ أن رفضت إحالة احلالة إىل املحكمة اجلنائية الدولية الشرعية .بيد أن املتطرفني املسلحني قمعوا االحتجاجات.
باستخدام حق الفيتو يف املجلس قبل أكثر من سنتني ،مل يبذل وحدث دمج هاتني الظاهرتني بفضل الدعم السخي يف شكل
أي مسعى جدي يذكر يف املجلس لضمان املساءلة وإهناء مواد ومتويل ودعاية املقدم من اخلارج .واهنارت بشكل فعلي
اإلفالت من العقاب .ولذلك من الضروري أن تتدخل اجلمعية الفكرة الومهية املتعلقة بوجود املعارضة السورية املعتدلة.
العامة ومتكن املجتمع الدويل على األقل من اختاذ خطوة حامسة
وراودت هذه اجلهات يوما ما فكرة اإلطاحة باحلكومة
يف دمشق وإعادة رسم اخلريطة السياسية والعرقية والدينية
واالقتصادية يف املنطقة .وحنن نعترب ذلك شكال عدوانيا حديثا
من أشكال االستعمار .ونبذل جهودا هائلة للمساعدة على
وقف احلرب ودفع السوريني إىل املشاركة يف املحادثات
املباشرة اليت تقودها األمم املتحدة بشأن املشهد السياسي
املستقبلي يف البلد .ويتمثل هدفنا الفوري يف التخفيف من حمنة
املدنيني يف الزناع.

10/32

1642615

09/12/2016

A/71/PV.58

وعلى املسار السياسي ،بذلت روسيا ،بالترافق مع مغادرة املدينة من القيام بذلك .ومسح مبرور حوايل 10 500
الشركاء الدوليني املهتمني اآلخرين ،جهودا كبرية للتوصل إىل شخص ،كان من ضمنهم  4 500من األطفال.
هناية سريعة للزناع .وأنشأنا الفريق الدويل لدعم سورية ،الذي
ويتسم مشروع القرار ( )A/71/L.39قيد النظر بأوجه
تشارك يف رئاسته روسيا والواليات املتحدة .وأعد الفريق ،قصور رئيسية :وهي اإلشارات اخلاطئة إىل أسباب اندالع
بالترافق مع جملس األمن ،جمموعة من الوثائق األساسية هبدف الزناع يف سوريا ،وتكيثف االهتامات املوجهة ضد احلكومة،
التوصل إىل تسوية ،وهذه الوثائق تساعد يف توجيه املبعوث واإلفراط يف تبسيط اإلشارات إىل العناصر املتعلقة بالتهديدات
اخلاص دي ميستورا.
اإلرهابية ودور اجلهات الراعية األجنبية يف استمرار هذه
العناصر وتعزيزها .فقد تعلم اإلرهابيون يف املنطقة صنع املواد
السامة واستخدامها كأسلحة .وال يزال يتعني تقييم حجم ذلك
التهديد ويتعني إجياد االستجابة املناسبة .وليس هناك أي إشارة
واضحة يف مشروع القرار إىل حقيقة أنه ال ميكن أن ينطبق
وقف األعمال القتالية على اإلرهابيني .وال توجد أي إشارة إىل
املسألة الرئيسية املتعلقة بالتمييز بينهم وبني ما يسمى باملعارضة
املعتدلة .ومل تؤخذ التطورات األخرية حول حلب يف احلسبان.

ومبا أن املسألة السورية تتعلق بالسالم واألمن الدوليني،
فإهنا حباجة إىل أن ينظر فيها جملس األمن ،بطريقة تتسق مع
صالحياته مبوجب ميثاق األمم املتحدة .إن القول بأن جهود
املجلس لدعم السالم يف سوريا جتري إعاقتها تشويه للوقائع.
وإذا كان توصلنا إىل توافق اآلراء على وثيقة معينة بعيد املنال
يف بعض األحيان  -وهو ما حصل يف  5كانون األول/
ديسمرب املاضي (انظر  ،)S/PV.7825فإن ذلك يعين أن الوثيقة
غري متوازنة ،أو ليست معدة باجلودة الكافية أو ليست هلا صلة
وفيما يتعلق باملسار اإلنساين ،فإننا نساعد مببادرات
تذكر بالتوصل إىل تسوية .ومن املؤكد أن البيانات الصاخبة حمددة يف طائفة من املناطق .وجيري إيصال مساعدات إنسانية
اليت يدىل هبا أمام كامريات التلفزيون ال تساعد.
كبرية إىل سوريا ،وهي مهمة نضطلع هبا بالترافق مع أصدقائنا
إن احلالة يف حلب مأساوية .فقد أصبح اجلزء الشرقي اخلارجيني .ونأمل أن حيذو اآلخرون حذونا ،ويف املقام األول
معقال حقيقيا لإلرهابيني ،بقيادة جبهة النصرة .فهي أرهبت من يرفضون رفضا باتا التعاون مع احلكومة السورية ومن
املدنيني بال رمحة وسحقتهم حتت أقدامها ،وعذبت املدنيني يف يهدرون طاقتهم على التهديدات واالهتامات .فهم ال يعلمون
األحياء الغربية الواقعة يف نطاق سيطرة احلكومة .وال ميكننا أن احلكومة السورية بفرض القيود االنفرادية ،بل باألحرى
نسمح باستمرار تلك احلالة .ونعمل بال كلل مع األمريكيني خينقون الشعب الذين يدعون بشدة أهنم يهتمون به .وما فتئ
ومع الشركاء اإلقليميني الرئيسيني للتوصل إىل أكثر احللول أطباؤنا يعملون بتفان يف حلب يف اآلونة األخرية بسبب قصف
فعالية يف حلب .وكان ذلك هدف االجتماعني املعقودين مستشفى ميداين روسي .وقتل اثنتان من املهنيات يف املجال
بني السيد الفروف والسيد كريي يف  2و  7كانون األول /الطيب .وكانت االستجابة لتلك املأساة  -من الدول ومن
ديسمرب .ووضع الصيغة النهائية التفاق هو هدف االجتماع املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية على السواء -
الذي سيعقد غدا 10 ،كانون األول/ديسمرب ،بني روسيا صامتة ،يف أفضل األحوال.
وأمريكا .وباألمس ،علق اجليش السوري األعمال القتالية
ونكاد ال نستغرب بعد اآلن ذلك االزدواج للمعايري.
يف مجيع أحناء شرق حلب ،بغية متكني املدنيني الذين يودون وحنث على استئناف سريع للمحادثات بني األطراف السورية،
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تدابري هتدف إىل تقدمي االستجابة لألزمة اإلنسانية املأساوية يف
سوريا ،وال سيما يف حلب .ونكرر أن استخدام حق النقض
(الفيتو) ليس امتيازا ،بل هو باألحرى مسؤولية كبرية .ولذلك
السبب فإن استخدامه غري مقبول يف حاالت كهذه  -حيث
قتل أكثر من  300 000شخص وشرد  6.5ماليني ويعيش
أكثر من  4ماليني الجئني يف بلدان يف املنطقة.

عمال بقرارات جملس األمن ذات الصلة .فاالنقطاع ملدة ستة
أشهر  -الناجم عن عدم رغبة عناصر املعارضة املتباينة يف
االخنراط يف مناقشة موضوعية  -أمر ال ميكننا أن نتحمله.
ونتوقع أن تفعل وساطة األمم املتحدة كل ما هو ضروري.
ونشري إىل أن من األمهية مبكان اليوم أكثر من أي وقت إنشاء
حتالف دويل حقيقي ملكافحة اإلرهاب ،على أساس القانون
الدويل .وميكن ملأساة اليوم أن تقع يف أي مكان مهما كان
وال ميكن لألمم املتحدة وجيب عليها أال تقف موقف
املكان حمميا بشكل جيد .وذلك يستدعي أوسع مناقشة ممكنة املتفرج السليب يف وجه مثل تلك املأساة .ومن واجبنا أن نتخذ
فيما بني الدول األعضاء ،وال سيما يف اجلمعية العامة.
إجراءات لالستجابة للزناع ،الذي له أيضا عواقب خطرية
ولتلك األسباب ،سيصوت الوفد الروسي معارضا على الصعيدين اإلقليمي والعاملي .ويتمثل التحدي الرئيسي
لنا يف معاجلة االنتهاكات املتكررة للقانون اإلنساين الدويل من
ملشروع القرار الذي قدمته كندا.
السيد غوميز كاماتشو (املكسيك) (تكلم باإلسبانية) :جانب مجيع أطراف الزناع وإزالة القيود املفروضة على إيصال
أشكركم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه اجللسة اهلامة ،اليت املساعدة اإلنسانية إىل أشد املحتاجني إليها ،ال سيما يف املناطق
طلبتها أكثر من  70من الدول األعضاء ،مبا فيها بلدي .وبعد املحاصرة أو املناطق اليت يصعب الوصول إليها.
وال يشكل العمل اإلنساين بدي ً
ال للعمل السياسي .فاحلل
أكثر من مخس سنوات من الزناع يف سوريا ،فإن االفتقار
إىل حل سياسي أدى إىل أسوأ أزمة إنسانية يف القرن احلادي الوحيد هلذه األزمة اإلنسانية هو التوصل إىل اتفاق سياسي
والعشرين .وتتيح هذه اجللسة فرصة لتجميع اجلهود واإلرادة يضع حدا للعنف املسلح.
السياسية من أجل التعجيل مبعاجلة احلالة.
وتؤكد املكسيك جمددا على دعمها للجهود اليت يقودها
املبعوث اخلاص ،السيد ستافان دي ميستورا ،لتعزيز احلوار
السياسي الذي سيمكن من بدء حمادثات السالم بني احلكومة
السورية وممثلي املعارضة .ونأمل أن تعقد هذه املحادثات
وتؤدي قريبا إىل حتقيق فوائد ملموسة للشعب السوري.

إن العدد املذهل للضحايا املدنيني ،مبن فيهم النساء
واألطفال ،الذين هومجوا بصورة عشوائية باألسلحة املحظورة
أمر مأساوي حقا .ولذلك السبب نرحب مبشروع القرار
( )A/71/L.39املعروض حاليا على اجلمعية العامة ،الذي نشارك
يف تقدميه .فهو يسعى لالستجابة للحالة اإلنسانية املأساوية
كما نثق بأن األمني العام املنتخب ،السيد أنطونيو
للماليني من الناس وإلهناء املعاناة غري املقبولة للشعب السوري .غوترييش ،سيواصل اجلهود الرامية إىل العمل مع اجلهات
وتلك املهمة تتسم بأمهية خاصة بالنظر إىل عجز جملس الفاعلة املعنية من أجل تعزيز السالم يف هذا البلد ويف املنطقة
األمن عن حتمل مسؤولياته يف األزمة .وتشعر املكسيك باألسف ككل.
ألنه ،يف  8تشرين األول/أكتوبر (انظر  )S/PV.7785و 5
السيد مندوسا  -غارسيا (كوستاريكا) (تكلم
كانون األول/ديسمرب (انظر  ،)S/PV.7825فإن االختالفات باإلسبانية) :يرحب وفد بلدي بعقد هذه اجللسة العامة .وما
يف جملس األمن منعته مرة أخرى من ممارسة سلطته باختاذ
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كان بوسع احلالة يف سوريا أن تكون أكثر إحلاحا .ويف األغلبية األخرى ،وعمليات اإلجالء الطيب وتناوب املوظفني الطبيني
الساحقة ملناطق الزناع ،مل يتم إيصال املعونة اإلنسانية لفترة لرعاية املرضى واجلرحى.
زادت عن ستة أشهر .واليسعنا أن نكون مبنأى عن خطورة
وترحب كوستاريكا باستمرار جهود التفاوض املختلفة
هذه املأساة وحجمها.
لتغيري احلالة على أرض الواقع بوصفها خطوة يف االجتاه
فقد أسند ميثاق األمم املتحدة والية صون السالم واألمن
الدوليني إىل جملس األمن .ومع ذلك ،شهدنا مدى عدم متكن
جملس األمن من التوصل إىل قرار ميكن به االستجابة بفعالية
للحالة اإلنسانية البالغة اخلطورة اليت متر هبا سوريا .ومن غري
املقبول أن تواصل الدول جتاهل القرارات بشأن سوريا اليت
اختذها كال جملس األمن واجلمعية العامة .

الصحيح .ويسرنا أيضا أن نرى اإلجراءات االنفرادية اليت
جيري اختاذها ألغراض إنسانية ومن بينها اجلهود اليت أعلنتها
روسيا إلجالء املدنيني يف حلب .ونأمل أن متكن تلك املبادرات
مواطين حلب من االنتقال إىل مناطق أكثر أمانا وأن تستمر
ومتتد لتشمل املناطق األخرى اليت هي أيضا حباجة إىل املساعدة
اإلنسانية.

وال يسع وفد بلدي سوى أن يكرر شعوره بالقلق البالغ
حيال وجود اجلماعات اإلرهابية يف سوريا .فهذه اجلماعات
تزيد باستمرار تفاقم األزمة وارتكبت انتهاكات بغيضة حلقوق
اإلنسان للسكان املدنيني .وال بد أن تكون مكافحة هذه
اجلماعات هدفنا املشترك.

وتأمل كوستاريكا أن ينجح أعضاء املجلس يف وضع
معاناة الشعب السوري فوق اخلالفات السياسية اخلاصة هبم
ويتحملوا مسؤوليتهم بصورة هنائية عن استخدام التدابري
املنصوص عليها مبوجب امليثاق إلهناء هذه املأساة .ونكرر
شعورنا اخلاص بالقلق حيال تكرار استخدام حق النقض
(الفيتو) يف حاالت مثل هذه احلالة ،حيث مينع املجلس من
إن كوستاريكا على اقتناع بأن على مجيع أطراف الزناع
اختاذ اإلجراءات الالزمة ،وخباصة يف احلاالت اليت قد تنطوي أن تركز جهودها على إجياد حل سياسي للزناع باستئناف
على ارتكاب الفظائع اجلماعية.
احلوار ،على أن يكون هدفها الرئيسي منع أية زيادة ملعاناة
ونظرا لعدم اختاذ أعضاء جملس األمن إجراءات فعالة ،فإن السكان املدنيني جبميع الوسائل املمكنة .وجيب أن تكون
الدول األخرى ال ميكنها أن تبقى غري مبالية .إن كوستاريكا اخلطوة األوىل التوصل إىل وقف إلطالق النار ،يعقبه إيصال
تناشد بقوة مجيع أطراف الزناع تنفيذ التوصيات الواردة يف املعونة اإلنسانية بدون قيود .وحنن حباجة إىل أن نتذكر أن
تقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن اجلمهورية العربية العملية جيب أن تسترشد مببادئ اإلنسانية واحلياد والزناهة.
السورية الصادر يف  11آب/أغسطس ،الذي يدعو ،يف وهلذا السبب ،نؤيد مشروع القرار ( )A/71/L.39املقدم من
الفقرة  ،139مجيع األطراف مرة أخرى إىل استعادة وتنشيط كندا ،اليت نشكر وفدها على جهوده .وسنصوت مؤيدين
وقف األعمال العدائية ،وتقليل اخلسائر يف صفوف املدنيني ملشروع القرار ،وبكل احترام حنث الوفود األخرى على أن
إىل أدىن حد ،وإهناء اهلجمات العشوائية والسماح بإيصال تتصرف على هذا النحو.
املعونة اإلنسانية بصورة مأمونة ومستمرة وبال عوائق وبدون
إن كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة مثينة ملن فقدوا كل
شروط .كما ندعو إىل تنفيذ خطة األمم املتحدة املؤلفة من شيء ولكنهم يتمسكون باألمل بأن العامل مل ينسهم .وكما
أربعة أجزاء من أجل إيصال الغذاء والدواء والسلع األساسية قال األمني العام املعني أنطونيو غوترييش،
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“إن ما هو على املحك ليس أكثر وال أقل من بقاء
جيل بأكمله من األبرياء ورفاهه” .
وال ميكننا مواصلة الوقوف موقف املتفرج.
السيد دوالتر (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :أود أن أبدأ
بيناين بكلمة شكر لكم ،سيدي ،وللممثل الدائم لكندا على
بيانيكما .وأود أيضا أن أشكر جزيل الشكر الوفد الكندي
اجلهود اهلامة اليت بذهلا خالل األشهر األخرية  -وهي جهود
تتيح للجمعية العامة اليوم فرصة لتوجيه رسالة قوية يف مرحلة
حامسة للزناع السوري.

09/12/2016

املدنيون يف حلب يعيشون يف حالة حصار منذ متوز/يوليه :إذ
مل يتمكنوا من تلقي املعونة أو إجالء حاالهتم الطبية أو مغادة
املدن اليت خيتاروهنا لألمان .وجيب أن نقول بصورة مجاعية
جلميع األطراف ،وبغض النظر عن اختالفاتنا ،إن املجتمع
الدويل متحد يف املطالبة حبماية املدنيني ويريد منع وقوع
إحدى املعارك النهائية اليت ستكون مذحبة املدنيني فيها على
نطاق مل يشهده الزناع السوري من قبل  -مذحبة ستقع كل
املسؤولية عنها ،يف أعني العامل ،على عاتق أنصار نظام األسد.

ونوهت فرنسا بفتح املمر اإلنساين للخروج من حلب
على حنو ما أعلنته روسيا .ولكن صوت األعمال يعلو على
وخالل هذه األوقات املروعة اليت مير هبا شعب حلب،
مهس الكلمات .ومن األمهية مبكان ملن يسعون ملغادرة حلب
فإنه بالتأكيد ال حيق لنا التخلي عن الكفاح .ومل يفت الوقت
أن يكونوا قادرين على القيام بذلك بأمان ،وأن يكون قادرين
إطالقا على إنقاذ األرواح؛ ومل يفت األوان إطالقا على تقدمي
أيضا على اختيار مقصدهم.
املساعدة إىل سكان يعانون؛ ومل يفت الوقت إطالقا على
وباإلضافة إىل هذه الرسالة العاجلة ،جيب على اجلمعية
إرساء األساس للتوصل إىل حل سياسي ،وهو السبيل الوحيد
لوضع حد للمأساة السورية .ولذلك السبب تتطلب احلالة العامة أن تلفت االنتباه إىل االقتناع الذي أدى إىل إنشاء األمم
السورية توحيد كلمة مجيع أعضاء املجتمع الدويل ،على حنو املتحدة ومفاده :أن احلل عن طريق املفاوضات جيب أن يتغلب
على التفكري العسكري .وبعد أشهر من القتال الشرس ،علينا
ما نعلمه مجيعا.
بشكل مجاعي ،أن ندعو إىل استئناف عملية سياسية ذات
وتقف شرق حلب اليوم على حافة اهلاوية .إن النظام
مصداقية ،استنادا إىل التزامات بيان جنيف (،S/2012/522
السوري ،مبسانده من داعميه ،عاقد العزم بال هوادة على
املرفق) وقرار جملس األمن  )2015(2254لضمان مستقبل
تدمري مجيع الذين عارضوه خالل السنوات اخلمس املاضية
يسوده السالم واالستقرار للشعب السوري.
وهو ال يويل أي اعتبار مهما كان حلياة املدنيني .فهو مل يبد أي
وال يسعنا التأكيد مبا فيه الكفاية على أنه ال يوجد أي
تردد حيال ضرب املدنيني عشوائيا باستخدام القنابل احلارقة،
واألسلحة الكيميائية والرباميل املتفجرة .ولفترة سنوات حل عسكري للزناع .ومتثل استعادة السيطرة على حلب
خرق القانون اإلنساين الدويل والقواعد األساسية لإلنسانية نظام األسد .ومع ذلك ،فإن استعادة حلب لن حتسم الزناع
السوري .ولن يفسح أي حل عسكري املجال للتوفيق
واألخالق ،واالنتهاكات مستمرة كل يوم.
بني الشعب السوري أو إلعادة بناء بلده الذي يعاين من
واليوم ال يزال عشرات اآلالف من الناس موجودين يف
االضطراب .وإىل أن يتم التوصل إىل حل سياسي ،ستظل
شرق حلب .إن الرسالة الرمسية اليت جيب على اجلمعية العامة
سورية كما هي اليوم :مسرحا للحرب واخلراب يستمر فيه
أن توجهها اليوم رسالة تتعلق حبالة طورائ إنسانية .فما فتئ
ازدهار تغذية نزعة التطرف واإلرهاب .ولذلك من واجب
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اجلمعية العامة ،اليت تنعقد يف هذه اللحظة للحقيقة ،أن تفتح
الطريق من أجل إجياد إمكانيات جديدة للشعب السوري.
هذا هو السببفي أن فرنسا ستصوت مؤيدة مشروع
القرار ( )A/71/L.39املقدم من كندا ،وتأمل يف أن يكون بوسع
اجلمعية العامة اليوم إرسال رسالة قوية وباإلمجاع.
السيد وو هايتاو (الصني) (تكلم بالصينية) :تشعر الصني
بقلق بالغ إزاء التصعيد املستمر للزناع يف سوريا وتفاقم احلالة
اإلنسانية يف املناطق املتضررة .لقد تسبب الصراع يف سوريا
مبعاناة ال توصف للشعب السوري .ونتعاطف مع املدنيني
املحاصرين.
ميكن أن تُعزى احلالة الراهنة يف البلد إىل العديد من العوامل
املتداخلة .أما احلالة يف حلب واألزمة اإلنسانية يف سوريا فليستا
يف معزل عن بعضهما البعض .وينبغي للمجتمع الدويل أن ّ
يركز
على احلالة العامة واعتماد هنج متكامل مع قيام األمم املتحدة
بدور تنسيقي حموري حبيث ميكن بذل اجلهود من أجل التوصل
إىل حل شامل وعادل ومناسب للمسألة السورية.
إزاء هذه اخللفية املعقدة واحلساسة ،ينبغي للمجتمع
الدويل ،واألمم املتحدة على وجه اخلصوص ،احلفاظ
على اهلدف الشامل املتمثل يف إجياد حل سياسي للمسألة
السورية .وينبغي أن هتدف مجيع اجلهود املبذولة إىل تيسري
عمل املسارات األربعة ،وهي استئناف وقف إطالق النار،
واملفاوضات السياسية ،والكفاح املشترك ضد اإلرهاب،
وتقدمي املساعدة اإلنسانية .ويتعني تعزيز اجلهود اليت يبذهلا
السوريون أنفسهم من أجل التوصل إىل حل مقبول عامليا من
خالل املفاوضات السلمية ،وفقا للمبدأ الذي ينص على ملكية
وقيادة سورية للحل .ويتعني على أطراف الزناع السوري
التركيز على املصاحل األساسية للبلد ،وسالمة وأمن شعبه،
والعودة إىل احلوار واملفاوضات ،وااللتزام بتسوية سياسية
للمسألة السورية.
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يف اآلونة األخرية ،ما برح جملس األمن منهمكا بنظره
يف احلالة يف سوريا .إن بلدانا مثل روسيا والواليات املتحدة
تشارك هبمة يف اجلهود الدبلوماسية الرامية إىل ختفيف التوترات
على أرض الواقع .إزاء هذه اخللفية ،ال بد ألي تدبري يتخذه أي
طرف من أطراف الزناع من أن حيترم سيادة سوريا واستقالهلا
ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية ،وتنسيق تلك اجلهود والسعي
إىل حل املشاكل بدال من تعقيد املسائل .وال بد هلذه التدابري
من أن متكن األطراف من القيام بدور بناء يف البحث عن
تسوية سياسية يف موعد مبكر .وأي حماولة انفرادية ملمارسة
الضغوط أو تسييس املسائل اإلنسانية لن تؤدي إال إىل املزيد
من اضطراب احلالة بدال من عكس مسارها.
إن مكافحة اإلرهاب جزء هام ال يتجزأ من البحث عن
حل للمسألة السورية .وقد تسبب الزناع يف سوريا بتزايد
وانتشار اإلرهاب .وينبغي للمجتمع الدويل أن يركز على
مكافحة القوى اإلرهابية داخل سوريا .فيما يتعلق مبسألة
مكافحة اإلرهاب ،ينبغي للمجتمع الدويل اعتماد معايري
موحدة وتعزيز التنسيق والعمل حبزم على مكافحة مجيع
اجلماعات اإلرهابية اليت حددها جملس األمن.
أما فيما يتعلق مبسألة سوريا ،فال تزال الصني ملتزمة
باملقاصد واملبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحدة .وتؤيد
القواعد األساسية اليت حتكم العالقات الدولية ،وتضطلع بدور
بناء يف السعي إىل تسوية سياسية للصراع .ويف اآلونة األخرية،
قام املبعوث اخلاص للحكومة الصينية بزيارة سوريا للعمل مع
األطراف املعنية من أجل التوصل إىل تسوية سياسية .والصني
على استعداد للتعاون مع املجتمع الدويل يف السعي املشترك
من أجل التوصل إىل تسوية سياسية يف موعد مبكر.
السيد فيريا (الربازيل) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم ،يا
سيادة الرئيس ،على الدعوة إىل عقد جلسة اليوم .شأننا شأن
اآلخرين ،نقر بالدور اهلام الذي تضطلع به كندا يف قيادة هذه
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املبادرة .لقد أيدت الربازيل الدعوة إىل عقد اجللسة العامة
الرمسية اليوم لإلعراب عن قلقنا الشديد إزاء العواقب اإلنسانية
لتصاعد العنف واإلرهاب يف سوريا.
بعد قرابة ست سنوات من العنف الشديد ،أدى الصراع
يف البلد إىل زيادة زعزعة االستقرار يف الشرق األوسط ،وإىل
تفاقم التوترات الطائفية ،وتعزيز اإلرهاب على نطاق عاملي،
وإذكاء نريان أسوأ أزمة إنسانية شهدناها يف عصرنا .إن
استمرار احلصار واهلجمات العشوائية يف حمافظات دير الزور
وحلب وإدلب وما يسمى البلدات األربع :الزبداين ومضايا
والفوعة وكفريا ،من بني مواقع أخرى ،ال تزال تؤدي إىل
مستويات غري مقبولة من معاناة املدنيني .ونشعر باجلزع أيضا
جراء استمرار منع الوصول إىل عمليات اإلغاثة اإلنسانية ،مبا
يف ذلك وكاالت األمم املتحدة .إن التقارير عن احلوادث اليت
تنطوي على استخدام األسلحة الكيميائية تبعث على القلق
العميق وينبغي التدقيق بذلك بصورة شاملة.
كذلك يدين بلدي بأشد العبارات شن اهلجمات
وانتهاكات القانون اإلنساين الدويل اليت ترتكبها املنظمات
اإلرهابية الناشطة حاليا يف سوريا ،من قبيل تنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام وجبهة النصرة ،من بني تنظيمات
أخرى ،حددها جملس األمن .ونؤكد من جديد أن مجيع
أعمال اإلرهاب ال ميكن تربيرها ،بغض النظر عن أي حافز
هلا .كما نكرر اإلعراب عن القلق إزاء األثر السليب للجزاءات
االقتصادية االنفراديةاليت تضر باملدنيني يف سوريا وتعرقل
املساعدة اإلنسانية وأعمال إعادة اإلعمار .ونؤكد ،وفقا مليثاق
األمم املتحدة ،أن جملس األمن اهليئة الوحيدة اليت لديها السلطة
القانونية لفرض تدابري اقتصادية قسرية.
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قرار بشأن احلالة يف اجلمهورية العربية السورية ،كما يتبني
من رفض ثالثة مشاريع قرارات قُدمت يف غضون الشهرين
املاضيني .إن هذا املأزق يؤكد احلاجة امللحة إىل إصالح جملس
األمن جلعله أكثر دميقراطية وفعالية وشفافية ،وبالتايل أكثر
تكيفا مع حقائق العامل املعقدة واملتعدد األقطاب .وكما يتضح
من الرسالة اليت تؤيدها  74دولة عضوا واليت دعت إىل عقد
جلسة اليوم ،فإن اجلمعية العامة تؤدي دورا أساسيا بوصفها
منتدى للمناقشة والعمل اجلماعي بشأن سوريا.
إن مشروع القرار الذي حنن بصدد التصويت عليه اليوم
( )A/71/L.39جتسيد ملموس هلذه املسؤولية .غري أنه ينبغي لنا
أن نتوخى احلذر يف مناقشاتنا لتحاشي استنساخ نتائج عكسية.
أن منطق االستقطاب الراهن يشل جملس األمن يف مداوالته
بشأن سوريا .وبدال من ذلك ،ينبغي للجمعية العامة أن تسهم
يف بناء الثقة بني األطراف .ويف هذا الصدد ،نربز أيضا احلاجة
إىل االمتناع عن النُهج االنتقائية أو املسيسة حنو التطورات
اجلارية يف سوريا .وكما أشارت جلنة التحقيق الدولية املستقلة
املعنية باجلمهورية العربية السورية ،فإن االنتهاكات اجلسيمة
للقانون اإلنساين الدويل تُعزى إىل مجيع اجلهات الفاعلة .إن
حمنة املدنيني يف سوريا لن يصلحها اجلدل ،أو كيل االهتامات،
أو اإلحناء بالالئمة على اآلخرين.

كما ذكرت الربازيل منذ وقت طويل ،فإن احلل املستدام
الوحيد للحالة يف سورية هو احلل السياسي .ونشدد على
احلاجة إىل عملية سياسية بقيادة سورية ترمي إىل التهيئة
إدارة حكومية ذات مصداقية وشاملة وغري طائفية ،وصياغة
دستور جديد ،كما حددها القرار  .)2015( 2254وبغية
حتقيق هذا اهلدف ،يتعني على مجيع اجلهات الفاعلة وأنصارها
ينبغي جللسة اليوم أن تسترشد باحلاجة إىل إجياد حلول اخلارجيني العودة إىل وقف أعمال القتال اليت أقرها القرار
إجيابية وبناءة للصراع ،وكذلك لألزمة اإلنسانية .وتأسف  ،)2016( 2268أي السماح بوصول املساعدات اإلنسانية
الربازيل الستمرار عدم قدرة جملس األمن على التوصل إىل من دون عوائق ،وضمان الفصل بني اجلماعات اإلرهابية
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واملعارضة ،وتنسيق اجلهود الرامية إىل التصدي لإلرهاب،
واستئناف احلوار بني األطراف السورية يف أقرب وقت ممكن
حتت رعاية األمم املتحدة.
تلك اخلطوات جيب أن تكون فورية ومتزامنة ،ومن دون
أي شروط مسبقة .وكما ذكر مرارا املبعوث اخلاص ستافان
دي ميستورا الذي نؤيده متام التأييد يف اجلهود اليت يبذهلا ،فإن
اجلوانب السياسية واإلنسانية واألمنية لألزمة السورية مترابطة.
كما حنث أعضاء الفريق الدويل لدعم سورية ،على وجه
اخلصوص الرئيسني املشاركني ،روسيا والواليات املتحدة،
على جتاوز خالفاهتما واستئناف احلوار والتعاون الكامل
بشأن سوريا .وال ينبغي صرف النظر عن إجياد حل سياسي
لألزمة يف سوريا ،لضمان املساءلة عن اجلرائم اليت ترتكبها
مجيع أطراف الزناع .وجيب التحقيق يف االنتهاكات اجلسيمة
للقانون اإلنساين الدويل ،فضال عن انتهاكات وجتاوزات
القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،بطريقة نزيهة وغري انتقائية.
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لقد ُوجهت هذه الدعوة قبل أكثر من ثالث سنوات .إن
جزر مارشال تشعر بقلق شديد إزاء فشل الدبلوماسية الالحقة
واجلارية ملعاجلة األزمة اإلنسانية األساسية واملتردية يف سوريا،
ومواجهة التهديدات األمنية املتزايدة .ولست حباجة إىل إعادة
ذكر احلقائق على أرض الواقع ،وهي حقائق ذكرها بوضوح
األمني العام والعديد غريه.
من اجلدير بالذكر أن جزر مارشال دولة جزرية صغرية،
بعيدة جدا من الشرق األوسط .ولكن بوصفنا إقليما سابقا
مشموال بوصاية األمم املتحدة ،فقد أدركنا من خالل
تارخينا ،عواقب قرارات جيري اختاذها عن مسافة بعيدة من
نيويورك .ويف الواقع ،بقدر ما حققته األمم املتحدة من جناح
يف الدبلوماسية املتعددة األطراف ،هناك أيضا أوجه قصور
عديدة جدا ال مربر هلا حدثت على مر السنني ،من قبيل
األزمات اإلنسانية واألمنية اخلطرية اليت بلغت حىت اإلبادة
اجلماعية ،عندما أخفقت األمم املتحدة يف التصرف يف الوقت
املناسب ،حيث طغت العوامل السياسية على بصرية القيادة.
ويبدو بالفعل أن احلالة يف سوريا سوف تضاف إىل هذه
القائمة ،ولكن مل يفت األوان على اختاذ بعض التدابري اليت
تكفل على أضعف اإلميان تلقي كل املدنيني السوريني يف
املستقبل املساعدة اإلنسانية األساسية اليت متس حاجتهم إليها.

وأختتم بياين حبض جملس األمن على االضطالع مبهامه
بوصفه اجلهاز الذي يضطلع باملسؤولية الرئيسية عن صون
السلم واألمن الدوليني .مبوجب املادة  24من ميثاق األمم
املتحدة ،يقع على عاتق املجلس واجب سياسي وقانوين
وأخالقي ،بأن يتصرف بالنيابة عن مجيع الدول األعضاء،
جيب وضع حد ألعمال العنف .ومن احلتمي املساءلة
واختاذ قرار بشأن اإلجراءات امللموسة الالزمة لتحقيق السلم
والعدالة واالستقرار يف سوريا ،وفقا ملقاصد ومبادئ األمم عن االنتهاكات املحتملة للقانون الدويل .وال بد من اختاذ
خطوات موثوقة وفعالة إلهناء هذا الصراع .لقد حان الوقت
املتحدة.
للنظر خارج اجلدران هنا يف مقر األمم املتحدة ،وألن نرى أمما
السيدة كابوا (جزر مارشال) (تكلمت باإلنكليزية) :يف
متحدة حقا ،تتمسك باملبادئ األساسية مليثاق األمم املتحدة،
أيلول/سبتمرب  ،2013اجتمع قادة منتدى جزر املحيط اهلادئ
وليس بالكلمات فقط ،بل باملمارسة العملية .ونؤيد بقوة
يف جزر مارشال وأعربوا عن قلقلهم إزاء احلالة يف سوريا
مشروع القرار  ،A/71/L.39ونرجو الدول األعضاء يف اجلمعية
“ودعوا مجيع أعضاء جملس األمن ،فرادى العامة االنضمام إلينا يف اعتماده .كما أؤكد دعمنا لكندا
وجمتمعني ،إىل توفري القيادة”
وقيادهتا يف التيسري هلذه املبادرة.
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ويف هناية املطاف ،ستكون هذه األزمة مسؤوليتنا اليت األوان .ولن يتحقق إال القليل وبعد فوات األوان من أجل
علينا حتملها ،والعامل بأسره يراقبنا ،وينتظر منا مجيعا التصرف ذلك املعلم وتالميذه ،ولن يتحقق إال القليل وبعد فوات األوان
حياهلا .واليوم ،يف الوقت الذي تبت فيه اجلمعية العامة يف بالنسبة لآلالف الذين توفوا ،واآلالف الذين يعانون.
مشروع القرار ،يصبح تصويتنا هو صوتنا .وتبعا لذلك،
لكن على الرغم من كل هذا ،ميكن أن حيدث هلم أسوأ
ستصوت مجهورية جزر مارشال مؤيدة ملشروع القرار.
من ذلك .مئات الرجال والفتيان خيتفون عندما يفرون من
السيد رايكروفت (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :شرق حلب ،حيث يأخذهم النظام ،ويظل مصريهم جمهوال.
ولذلك ،علينا أن حنث مجيع أطراف الزناع على محاية املدنيني،
أود أن أبدأ بعبارة قاهلا معلم سوري حماصر يف حلب:
“الناس هنا ميوتون من األمل ،وميوتون من اجلوع ،وليس خطفهم ومهامجتهم عندما يغادرون .ولنحث هذه
وميوتون من القصف ،وميوتون من الربد .هذا ما حيدث الدول على متكني األمم املتحدة من اختاذ التدابري الالزمة اليت
من شأهنا ضمان توفري احلماية للفارين ومتكني األمم املتحدة
يف شرق حلب”.
من القيام بدورها يف التخطيط لعمليات اإلجالء.
تلك هي كلمات شخص واحد فقط من عشرات اآلالف
يف احلقيقة ،سواء اختذت تلك اخلطوات أم مل تتخذ،
من الرجال والنساء واألطفال الذين يشهدون حاليا جحيما يف
سينتهي القتال يف حلب يف هناية املطاف .وعندما يصمت دوي
حلب .هذه الكلمات ينبغي أن تطاردنا مجيعنا.
البنادق على أنقاض تلك املدينة العظيمة ،ستتواصل احلرب،
نرحب بالرسالة اليت بعثت هبا الدول األعضاء من أجل عقد والقتل ،واملعاناة يف أماكن أخرى .إن نظام األسد وعلى الرغم
هذه اجللسة اليوم ،ولكن يف احلقيقة ،ثالثة أعضاء فقط يف املنظمة من حماوالته لن يسيطر سوى على ثلث سورية فقط ،وال ميكنه
بوسعهم إهناء املعاناة فورا ووقف العقاب اجلماعي :نظام األسد التحكم يف قلوب الذين يقاتلون من أجل السالم والدميقراطية.
ومن يدعمه يف روسيا وإيران .وتدعي تلك البلدان بأنه ال ميكنها وال ميكننا االستسالم .وال جيب أن نستسلم؛ وجيب علينا
ذلك ألن عليها دحر اإلرهاب .أحقا؟ هل حيتاج األمر إىل حتويل تسخري كل األدوات املتاحة لنا ،مبا يف ذلك مشروع القرار
حلب إىل أنقاض لدحر اإلرهاب? هل يتعني على تلك البلدان هذا يف اجلمعية العامة ،إلهناء املعاناة.
تدمري املستشفى تلو اآلخر لدحر اإلرهاب? هل يتعني عليها عرقلة
ويف هناية املطاف ،جيب علينا أال ننسى أبدا .من اجلدير
املعونة اإلنسانية مرة تلو األخرى لدحر اإلرهاب؟ إن أعماهلا لن ذكره أنين عندما كنت سفريا لربيطانيا يف البوسنة واهلرسك،
تدحر اإلرهاب والتدمري .بل كل ما تفعله إذكاء نريانه.
صمتت قعقعة البنادق طيلة عقد من الزمن .ويف ذلك الوقت،
تدعي روسيا بأنه يساء فهم موقفها .إهنا تقول بفخر كان بالفعل سلوبودان ميلوسيفيتش ،مهندس ذلك الزناع
أن تعليق عمليات القتال أمس وإخالء  8 000شخص دليل وتلك اإلبادة اجلماعية ،خلف القضبان ،يواجه العدالة.
على نواياها اإلنسانية .ولكن حىت لو نفذت روسيا وإيران فلنكن على يقني بأن احلرب يف سوريا ،مثلها كمثل احلرب
يف البوسنة واهلرسك ،ستضع أوزارها ولكن ستكون هناية
والنظام السوري كل كلمة يف مشروع القرار الذي حنن بصدد
متأخرة عن أواهنا .إن ذاكرتنا طويلة سواء انتهت يف سنة أو
اعتماده ( ،)A/71/L.39والعدد الكبري من القرارات األخرى
يف  10سنوات ،وستكون هناك مساءلة للمسؤولني عن مجيع
اليت اختذها جملس األمن ،فلن تفعل إال القليل وبعد فوات
تلك الوفيات يف حلب ويف مجيع أحناء سورية.
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السيدة باور (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلمت
باإلنكليزية) :هناك صحفية يف شرق حلب امسها وعد
اخلطيب فازت جبائزة مؤخرا على تقاريرها الصحفية .وقالت
إهنا ال تستطيع أن تفلت من القتال الذي يدور حوهلا ،لذلك
بعثت بأفكارها لكي تُتلى يف احتفال .وقد استنتجت ما يلي:
“هناك مدينة فانية تُدعى حلب .ومجيع سكاهنا
يطلبون منكم أن تتذكروا إنسانيتكم”.
مجيع سكاهنا يطلبون منكم ،منا ،أن تتذكروا إنسانيتكم،
أي إنسانيتنا.
يف أيلول/سبتمرب ،ويف جملس األمن وصف األمني العام
حلب قائال حىت املساخل أكثر إنسانية (انظر  )S/PV.7779لقد
فرضت جمددا روسيا ونظام األسد حصارمها على شرق حلب
وجددا هجومهما العسكري .يف تشرين األول/أكتوبر ،حذر
املبعوث اخلاص لألمم املتحدة ستافان دي ميستورا قائال:
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وكانوا يعرفون الكارثة اإلنسانية اليت ستنجم عن االستيالء
بالقوة على مدينة يسكنها  275 000من املدنيني .فلننظر يف
تقديرات اخلسائر ،تشري التقديرات إىل أن روسيا ونظام األسد
قد شردا  32 000شخص على األقل يف األسبوعني املاضيني
فقط ،ونعرف أن من املرجح أن يكون العدد احلقيقي أعلى
من ذلك بكثري .نفدت املخزونات الغذائية قبل شهر تقريبا يف
شرق حلب .إن محلة الغارات اجلوية اليت تشنها روسيا والنظام
قد أصابت كل مستشفى يف شرق حلب.
لقد تُرك الناس يف شرق حلب يف حالة ال يعرفون معها
أين يذهبون .فالبعض يُطلق عليهم الرصاص يف الشارع وهم
حياولون الفرار ،وميكث اآلخرون يف الطوابق السفلية من املباين
آملني يف أن تكف طائرات روسيا وطائرات األسد عن إسقاط
القنابل فوق رؤوسهم هذه املرة .وال يزال آخرون بوسعهم
عبور اخلطوط األمامية للجبهة ،إال أن إدارات االستخبارات
التابعة لألسد حتملهم على االختفاء قسرا.

“خالصة القول ،يف غضون مدة أقصاها شهرين،
أفادت األمم املتحدة يف األيام القليلة املاضية أن العديد
أو شهرين ونصف ،رمبا ستكون األحياء الشرقية من
من الرجال الذين عربوا اخلطوط األمامية قد فُقدوا .وهؤالء
مدينة حلب قد ُدمرت تدمريا كامال”.
الرجال الذين هم يف عداد املفقودين ،رمبا مت قتلهم .أما الذين
ال تزال تتساقط الرباميل املتفجرة .ويف تشرين الثاين /يدعمون النظام السوري فسيظلون إىل األبد مرتبطني مبصري
نوفمرب ،قال وكيل األمني العام ،ستيفن أوبراين إن األحياء هؤالء الرجال ،واليزال البعض منهم من الصبية.
الشرقية من مدينة حلب ميكن أن تصبح إحدى املقابر
جيب أن نتذكر ما كتبته وعد“ :مجيع سكاهنا يطلبون
العمالقة ،ولكن روسيا ونظام األسد يصعدان من هجومهما،
منكم أن تتذكروا إنسانيتكم ”.وحنن ،بوصفنا أعضاء يف اجلمعية
وقد امتألت مقابر املدينة متاما .ويف كانون األول/ديسمرب من
العامة ،ميكننا أن نتذكر إنسانيتنا من خالل املطالبة حبق هنا بأن
هذا الشهر ،قدمت مصر ،ونيوزيلندا ،وإسبانيا مشروع قرار
متتثل روسيا ونظام األسد اللتزاماهتما مبوجب القانون اإلنساين
يف جملس األمن يطالب بشيء بسيط جدا ،أال وهو وقف القتال
الدويل ،وذلك بالسماح للمدنيني ،مبن فيهم ذوو اخلوذ البيض
لسبعة أيام .إال أن االحتاد الروسي والصني ،مسحا باستمرار
وغريهم من املستجيبني األوائل ،مبغادرة شرق حلب بصورة
املجازر البشرية.
سلمية ،وأال يرسلوهنم إىل التعذيب يف سجون النظام ،وإعطاء
لقد مسعت روسيا ،ونظام األسد وحلفاؤها مجيع املقاتلني الذين يرغبون يف املغادرة تصاريح اخلروج اآلمن،
التحذيرات ،وهي نفس التحذيرات اليت استمعنا إليها مجيعا .والسماح لوكاالت املعونة أخريا بتقدمي الدواء والغذاء للذين
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خيتارون البقاء يف شرق حلب ،وقبل كل شيء ،محاية املدنيني
يف شرق حلب املتواجدين بالقرب من خطوط إطالق النار.
إن الطريق بالنسبة لنا مجيعا لطرح هذه املطالب بسيط:
أي أن نقترب من الزر األخضر ونصوت بنعم على مشروع
قرار اليوم ( )A/71/L.39وأشكر كندا على إظهار القيادة يف
عرض هذا النص الذي يدعو إىل وضع حد هلذا العنف الطائش.
إن روسيا ،ونظام األسد وكل حلفائهما الذين يقصفون
حاليا شرق حلب يراقبون هذه القاعة بعناية .كذلك ،بطريقة
أو أخرى ،يراقبها الناس يف شرق حلب .إن هذا تصويت لكي
ننهض وخنرب روسيا واألسد بأن يوقفا املذحبة .وهذا تصويت
للدفاع عن األسس الوطيدة للكيفية اليت ينبغي هبا للدول أن
تتصرف حىت يف احلرب .يرمي هذا التصويت إىل املطالبة
باإلسراع يف إيصال األغذية واألدوية للسكان يف شرق حلب
وضمان سالمتهم ،ألنه ال تتوفر لديهم هذه االحتياجات.
إن مشروع القرار هذا ال يرقى إىل الكمال .إذ ال يوجد
أي قرار تتفاوض بشأنه الدول األعضاء يف األمم املتحدة لوضع
جدول زمين مضغوط ردا على كارثة عاجلة ميكن أن يرقى
إىل درجة الكمال .وإذا ما أتيح لنا أي وقت على األطالق
بأن مننع عدو اخلري والكرامة من يبلغ الدرجة القصوى ،فهذا
هو الوقت املناسب لنا .إن الناس يف األحياء الشرقية من مدينة
حلب حباجة إىل املساعدة .وجيب على اجلمعية العامة أن تقف
معهم .وأحض مجيع الدول األعضاء على التصويت لصاحل
مشروع القرار.
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الدويل اإلنساين ،وال سيما مبادئ إدارة األعمال القتالية.
ويتعني على مجيع أطراف الزناع االلتزام بالسماح بوصول
املساعدات اإلنسانية بسرعة ومن دون عوائق والتيسري لذلك.
وعالوة على ذلك ،تذكر سويسرا بأن استخدام األسلحة
الكيميائية ،واستخدام التجويع كوسيلة من وسائل احلرب،
والتشريد القسري املنتظم للمدنيني كلها متثل جرائم حرب.
إن التمسك بالقانون يعين أيضا معاقبة اجلناة .ونكرر
دعوتنا إىل جملس األمن بإحالة الوضع يف سورية إىل املحكمة
اجلنائية الدولية .وتؤكد سويسرا من جديد ذلك النداء اليوم،
كما فعلت بانتظام طيلة فترة ثالث سنوات .يأسف وفدي
لعدم إمكانية إدراج إشارة يف مشروع القرار  A/71/L.39إىل
اآللية القائمة الوحيدة اليت متكن من حتقيق العدالة للضحايا.
وإىل أن يصبح من املمكن حتقيق العدالة على املستوى الوطين
أو الدويل ،تؤيد سويسرا مجيع اجلهود اليت تساهم يف مجع
وإعداد األدلة بغية السري يف اإلجراءات القضائية.
ثانيا ،تدعو سويسرا مجيع أطراف الزناع إىل وقف األعمال
القتالية فورا ،وضمان محاية املدنيني يف املناطق اخلاضعة إىل
سيطرهتا ،والتمكني من توفري املساعدة اإلنسانية بسرعة ومن
دون عوائق .وحنض أيضا الذين لديهم تأثري على أطراف
الزناع على تسخري مجيع الوسائل الالزمة حلمل األطراف على
احترام القانون اإلنساين الدويل بشكل كامل ،وكذلك تأييد
مجيع قرارات جملس األمن ذات الصلة.

ثالثا ،تؤيد سويسرا من دون أي حتفظ دعوة األطراف إىل
السيد لوبري (سويسرا) (تكلم بالفرنسية) :يف مواجهة العمل بسرعة وحبسن نية على استئناف املناقشات بغية التوصل
النطاق غري املسبوق للعنف واملعاناة الالإنسانية اللذين يستبدان إىل حل سياسي ،وهو السبيل الوحيد إلهناء هذا الصراع.
وحتقيقا هلذه الغاية ،ستواصل احلكومة السويسرية عرض
بسوريا ،تصر سويسرا على األولويات الثالث التالية.
مساعيها احلميدة لتيسري عقد هذه املناقشات على أراضيها
أوال ،جتدد احلكومة السويسرية دعوهتا إىل مجيع أطراف
ضمن إطار زمين مناسب.
الزناع بالتمسك بصورة تامة وغري مشروطة بقواعد القانون
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يف اخلتام ،أود أن أشكر الوفد الكندي الذي يسر مما يضيف طبقة أخرى إىل عباءة املعاناة واليأس اليت تشمل
للمفاوضات بشأن مشروع القرار الذي سنعتمده يف وقت املواطنني يف األماكن املحاصرة مثل حلب.
الحق والذي تؤيده سويسرا تأييدا تاما.
إن علينا مجيعا التزام مبوجب القانون الدويل بكفالة
السيد راتراي (جامايكا) (تكلم باإلنكليزية) :تشارك
جامايكا الوفود األخرى الترحيب هبذه الفرصة املتاحة للجمعية
العامة ملناقشة احلالة يف اجلمهورية العربية السورية واليت هي بال
شك إحدى أسوأ األزمات اإلنسانية يف عصرنا.

لقد صدمنا وشعرنا بانزعاج بالغ إزاء صور الدمار
واملعاناة الشديدة اليت يشهدها املدنيون األبرياء من الرجال
والنساء واألطفال الذين وقعوا ضحية احلرب اليت اندلعت
منذ أكثر من مخس سنوات .كذلك نشعر باالستياء لتمكن
مرتكيب هذه الفظائع من القيام بذلك مع اإلفالت من العقاب،
وحنث على إنشاء آليات قوية للمساءلة والتحقيق ،وحماكمة
اجلهات اليت يثبت انتهاكها حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين
الدويل.

احلد على الفور من االنتهاكات والتجاوزات اليت حتدث يف
اجلمهورية العربية السورية .ولذلك ،حيث وفد بلدي جملس
األمن على االضطالع مبسؤوليته عن اختاذ إجراءات فورية
وفعالة للتمكني من إيصال الطيف الكامل من املساعدة
اإلنسانية الالزمة للسكان املدنيني يف سورية.

إن مناشدتنا من أجل سورية هي نداء من أجل كرامة
احلياة البشرية ،ويف هناية املطاف ،من أجل حتقيق العدالة.

السيد رامرييث كارينيو (مجهورية فزنويال البوليفارية)
(تكلم باإلسبانية) :تود مجهورية فزنويال البوليفارية أن تكرر
اإلعراب عن بالغ قلقها إزاء الزناع املسلح املميت الذي اجتاح
سورية خالل السنوات اخلمس املاضية وإزاء تأثريه على
السكان املدنيني كافة .وندين ،يف ذلك الصدد ،اهلجمات على
إن احلقائق الصارخة واملزعجة جدا تتحدث عن نفسها :األهداف املدنية واجلهات الفاعلة اإلنسانية ،بغض النظر عن
أكثر من  450 000من اخلسائر يف األرواح و  13.5مليون مصدرها ،ألن تلك األفعال تنتهك القانون الدويل اإلنساين
شخص يف حاجة إىل املساعدة اإلنسانية ،مع تشرد حواىل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.
 6.1ماليني شخص داخليا .إهنا وصمة على ضمرينا أن
واليوم ،يهدف مشروع القرار الذي اقترحته كندا
خيفق املجتمع الدويل يف إيصال اإلغاثة إىل العالقني يف املناطق ( )A/71/L.39إىل إدانة سورية ،البلد العريب الشقيق ،اليت كان
املحاصرة واليت يتعذر الوصول إليها .إننا ننظر إىل احلالة على ضحية لإلرهاب اهلمجي واليت تكافح من أجل الدفاع عن
أهنا غري مقبولة وال ميكن السماح هبا .ينبغي لنا أال نتردد يف سيادهتا واستقالهلا السياسي وسالمتها اإلقليمية وضمان احترام
اختاذ اإلجراءات يف مواجهة حالة اجلمود اليت أصابت أجزاء حقوق اإلنسان لشعبها .إننا نعتقد  -كما ظلت فزنويال تذكر
أخرى من املنظومة الدولية بالشلل .إن من واجبنا  -حنن يف جملس األمن خالل العامني املاضيني  -أنه بينما جيب علينا
اجلمعية العامة  -الوقوف واإلعالن بصوت واضح وصريح التعجيل مبعاجلة اآلثار اإلنسانية اخلطرية للزناع يف سورية،
أن الكيل قد طفح.
جيب علينا كذلك أن نأخذ يف احلسبان األسباب الكامنة وراء
ولذلك ،فإننا حنث اجلمعية على املطالبة بوقف فوري تطورها .وتشمل تلك األسباب اخلطط اجليوسياسية لقلة من
لألعمال العدائية .ليس أمامنا وقت نضيعه ،ال سيما وحنن الدول األعضاء يف األمم املتحدة تقدم مصاحلها على التوصل
نقترب بسرعة من ظروف فصل الشتاء القاسية بشكل متزايد
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إىل حل سياسي حقيقي للحرب يف سورية وتروج هلا بشكل
مباشر أو غري مباشر.
وباملثل ،فإننا نرفض تسييس املسألة اإلنسانية ،هبدف
اإلطاحة باحلكومة الشرعية وتقويض النسيج االجتماعي
لبلد كان تارخييا مزدهرا ومفتوحا ومنتجا ،بلد أصبح فجأة
متورطا يف خطط حرب الدول الكربى اليت تنتهك االستقرار
اإلقليمي وتطبق اليوم معايري مزدوجة مغرضة ،وتدعي أهنا
معايري املسؤولني عن القضية اإلنسانية ،بينما يف هي يف الواقع
األطراف الرئيسية املسؤولة عن هذه املأساة.
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وحنن متأكدون من أننا سنجد دائما أن نفس اجلهات الفاعلة
تروج للحرب .ولذلك فإننا نرى مشروعية يف اجلهود النشطة
اليت تضطلع هبا حكومة اجلمهورية العربية السورية ،بدعم من
بلدان أخرى ،يف حماولة للتغلب على آفة اإلرهاب وإحراز
تقدم فعال يف إجياد حل سياسي ،وهو احلل الوحيد املمكن.
إن للشعب السوري كل احلق يف الدفاع عن سالمة أراضيه
وسيادته وحقه يف تقرير مصريه ،على النحو املبني يف ميثاق
األمم املتحدة.
ويف ذلك الصدد ،نؤيد اجلهود اليت يبذهلا املبعوث اخلاص
لألمني العام ،السيد ستافان دي ميستورا ،وعمل الفريق الدويل
لدعم سورية إلجياد حل هنائي عن طريق احلوار والتفاوض
السياسي .ال ميكن الشروع يف مسار حقيقي للتخفيف من املعاناة
النامجة عن األزمة اإلنسانية الرهيبة ،ما مل تظهر اجلهات الفاعلة
ذات الصلة إرادة سياسية حقيقية للمضي قدما يف هذا املسار.

لقد زعزعت التدخالت العسكرية يف العراق وليبيا
وسورية استقرار منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،معززة
متدد آفة اإلرهاب ،وال سيما ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام وجبهة النصرة وغريمها من الكيانات املرتبطة
هبما .وما زال اإلرهاب ميثل الشائنة األسوأ نتيجة هلذا التدخل
ولن تؤدي القرارات املسيسة بشأن هذه املسألة يف أي من
األجنيب يف املنطقة ،وهو يف الوقت نفسه ،العامل الرئيسي
للعنف املسلح واألزمة اإلنسانية اليت تسببت يف مقتل اآلالف هيئات األمم املتحدة ،يف غياب جهود حقيقية ترمي إىل أخذ
وحولت املاليني إىل الجئني ،مؤثرة يف منطقة الشرق األوسط األطراف السياسية يف هذا الزناع يف االعتبار وعزم واضح على
مكافحة اإلرهاب ،إال إىل تقويض أي مبادرة حسنة النية على
ومشال أفريقيا.
إن فرض احلرب يف سورية وما أعقب ذلك من مأساة حساب السالم وإىل زيادة معاناة الناس .إن سورية اليوم ،هي
إنسانية عمل خمز ،أضف إىل ذلك غياب اإلرادة للتوصل إىل ضحية هذا العدوان العسكري والتالعب السياسي .وغدا قد
يقع أي بلد شقيق آخر ضحية .إن مشروع القرار A/71/L.39
حل سياسي حقيقي .إن بعض الذين روجوا ملشروع القرار هذا
يشجعون اجلماعات اإلرهابية سرا على تعميق مأساة السكان يشكل سابقة سيئة.
وأخريا ،نواصل الدعوة إىل التوصل إىل حل سياسي
املدنيني العالقني يف نزاع ال هناية له .وإذا كان بلد ما يريد فعال
مساعدة الشعب السوري ،فينبغي عليه وقف دعم اجلماعات تفاوضي هلذا الزناع الرهيب ،وإهناء التدخل األجنيب يف سورية
املتطرفة باألسلحة واألموال .لقد أصبحت هذه اجلماعات واحترام حق شعبها يف اختيار طريقه حنو السالم يف املستقبل.
املتطرفة مجاعات إرهابية تقتل وتعذب وتدمر النسيج االجتماعي
السيدة حبوث (األردن) :أتقدم لكم ،السيد الرئيس،
وكل شيء يف متناوهلا يف سورية ،وتنشر املوت والدمار.
بوافر الشكر والتقدير على عقد هذه اجللسة اهلامة .كما أود
إننا نود أن نعقد مناقشة يف اجلمعية العامة بشأن جذور أن أعرب عن تقدير األردن لكندا على مبادرهتا وعلى اجلهود
الزناع يف الشرق األوسط  -يف العراق وليبيا وسورية وفلسطني .الكبرية واملقدرة اليت بذلتها إلصدار قرار (مشروع القرار
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 )A/71/L.39نأمل أن يعكس اإلرادة الدولية للحفاظ على
الزخم السياسي إلجياد حل دائم لألزمة السورية.
فقد ساهم األردن بشكل إجيايب يف املشاورات اليت جرت
على مدار األيام املاضية وسيدعم مشروع قرار اجلمعية العامة
بشأن احلالة يف سورية الذي سنصوت عليه اليوم ،إميانا منا
بأن هذه اجلهود تكمل اجلهود األخرى اليت تبذل ،سواء يف
جملس األمن أو الفريق الدويل لدعم سورية أو على الصعيد
اإلقليمي والدويل ،وكذلك انطالقا من احلاجة املاسة لوقف
إراقة الدماء وتدهور األوضاع اإلنسانية وانتهاكات حقوق
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين يف سورية.
ومن هذا املنطلق ،سيستمر األردن يف دعم أي مبادرة
أو مساع أخرى محيدة وجادة هتدف إىل التوصل إىل حل
سياسي يضمن أمن واستقرار سورية ووحدهتا الترابية ،ويليب
طموحات شعبها السياسية والعيش بكرامة ،ويسهم يف حتسني
األوضاع اإلنسانية والقضاء على اإلرهاب والتطرف فيها.
وهذه هي األهداف اليت نتفق عليها مجيعنا ونسعى جاهدين
لتحقيقها يف سورية ،داعني إىل تنفيذ القرار الذي سنصوت
عليه اليوم ،وكافة قرارات األمم املتحدة ذات الصلة من أجل
ترمجة السالم الذي نسعى له إىل إجراءات ملموسة على أرض
الواقع .أكدنا مرارا ويف العديد من املحافل الدولية على رؤيتنا
الواضحة واملتوازنة إزاء حل األزمة السورية من أجل احلد
من هذه التداعيات وجتنب حدوث املزيد من املعاناة.وتستند
رؤيتنا على ثالث أولويات رئيسة تستوجب منا مجيعا التركيز
عليها يف هذه املرحلة احلرجة وهي:
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السياسي هو احلل الوحيد لتحقيق السالم يف سورية ،والذي
يطلب استئناف املفاوضات بني األطراف السورية والتوصل
إىل توافق بشأن العملية السياسية االنتقالية بقياده سورية،
واستنادا إىل بيانات جمموعه الدعم الدولية ،وبناء على مقررات
مؤمتر جنيف  ،S/2012/522( 1املرفق) وقرارات األمم املتحدة
ذات الصلة .ثالثا ،ضرورة مضاعفة وتوحيد اجلهود ملكافحة
التنظيمات املتطرفة واإلرهابية والقضاء عليها كداعش وجبهة
النصرة وغريها ،اليت متكنت من استغالل التصدع السياسي
بني األطراف السورية واستفادت منه بشكل كبري.
ختاما ،نؤكد تقدير األردن لكافة اجلهود املبذولة يف جملس
األمن ،وخاصة املساعي األخرية ملصر ونيوزيلندا وإسبانيا،
وجندد دعوتنا إىل جملس األمن لتحمل مسؤولياته واختاذ كافة
اإلجراءات املمكنة لوقف العنف وتسهيل إيصال املساعدات
إىل الداخل السوري ،وحث كافة األطراف املعنية بالزناع
لتنفيذ التزاماهتا مبوجب القانون الدويل اإلنساين ومبادئ
حقوق اإلنسان.

السيد غارسيا موريتان (األرجنتني) (تكلم باإلسبانية):
تابعت األرجنتني بانزعاج بالغ التطورات اجلارية يف اجلمهورية
العربية السورية منذ بداية الزناع يف  ،2011وهي تشعر بقلق
بالغ إزاء تدهور احلالة اإلنسانية خالل األسابيع القليلة املاضية.
وبناء على ذلك ،وقعنا ،إىل جانب  73من الدول األعضاء
األخرى ،على طلب عقد هذه اجللسة للجمعية العامة ،ألننا
نعتقد أنه ال ميكن أن تبقى اهليئة األكثر دميقراطية ومتثيال
للمنظمة صامتة .ونشكر كندا على مبادرهتا القيمة واهلامة،
أوال ،وقف األعمال العدائية ،وضمان وصول املساعدات اليت نؤيدها على أساس أن أهدافها إنسانية يف املقام األول.
ومن دواعي القلق الشديد أن جملس األمن ال يزال عاجزا
اإلنسانية واملواد الطبية والغذائية إىل املناطق املحاصرة وتلك
اليت يصعب الوصول إليها بشكل آمن وثابت ومنظم ودون عن االتفاق على التدابري الرامية إىل حتقيق وقف إطالق النار
عراقيل ،وخاصة يف مدينة حلب .ونشدد هنا على أن األولوية من أجل تقدمي املساعدة اإلنسانية واحلماية للسكان املدنيني
القصوى هي محاية املدنيني .ثانيا ،التأكيد على أن احلل السوريني .بالنسبة لألرجنتني ،اآلن ليس وقت املضاربة
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تدين األرجنتني بشدة اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره
وترفض بأشد العبارات األنشطة اإلرهابية للدولة اإلسالمية اليت
نصبت نفسها بنفسها ،وجلبهة النصرة وغريها من اجلماعات
ّ
اإلرهابية اليت اعترف هبا جملس األمن بصفتها هذه .ويف هذا
السياق ،يؤكد بلدنا من جديد اقتناعه بأن مكافحة اإلرهاب
جيب أن تتم يف إطار القانون الدويل ،واحترام حقوق اإلنسان
والقانون الدويل اإلنساين .وباملثل ،أود أيضا أن أكرر مرة
أخرى أن توفري األسلحة واملواد املتصلة هبا إىل أطراف الزناع
ومتويل هذه األطراف ،يؤدي ببساطة إىل تفاقم املأساة اليت
يشهدها الشعب السوري.

السياسية أو توجيه أصابع االهتام ،ولكنه وقت اختاذ إجراءات
صارمة وفقا للمسؤولية امللقاة على عاتق املجلس ،وخاصة
على األعضاء اخلمسة الدائمني .جيب أن تبعث اجلمعية العامة
رسالة واضحة وقوية إىل أطراف الزناع بشأن ضرورة التقيد
الصارم بالقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق
اإلنسان ،مبا يف ذلك مراعاة التمييز الضروري بني املقاتلني
واملدنيني .ويف الوقت نفسه ،جيب على اجلمعية العامة طلب
تأكيدات بأنه ستتاح فرصة وصول املساعدة اإلنسانية إىل
مجيع مناطق الزناع بشكل فوري ومن دون عوائق ،مبا يف ذلك
املناطق املحاصرة واملناطق اليت يصعب الوصول إليها ،مثل
حلب ،اليت كانت مسرحا للقتال الشديد والقصف خالل
نود أن نشدد على احلاجة إىل التحقيق على النحو
األسابيع العديدة املاضية .
الواجب يف االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان والقانون
وعلى الرغم من أننا نرحب بأي مبادرة  -حىت لو كانت الدويل اإلنساين املرتكبة من جانب األطراف أثناء الزناع،
لبضع ساعات فقط  -للتخفيف من معاناة السكان املدنيني ،وحماكمة اجلناة ،إما من قبل السلطات الوطنية أو من قبل
الذين هم األكثر تضررا من الزناع ،فإننا مقتنعون بضرورة اآلليات الدولية املعمول هبا.
الوقف غري املشروط إلطالق النار بدال من اهلُ َدن املؤقتة ،األمر
واألرجنتني مقتنعة بأنه الميكن أن يكون هناك حل
الذي يتيح الوقت لتسريع اجلهود الرامية إىل التوصل إىل تسوية عسكري للزناع الطويل األمد الذي تشهده سورية منذ
سياسية دائمة.
عام  .2011ولذلك ،فإننا نعيد التأكيد على دعمنا القوي

تدين األرجنتني أعمال العنف واإلرهاب واهلجمات
العشوائية اليت ترتكب ضد السكان املدنيني ،مبا يف ذلك
ضد املستشفيات واملدارس وقوافل املعونة اإلنسانية ،فضال
عن استخدام األسلحة الكيميائية ،على حنو ما أفادت به آلية
التحقيق املشتركة بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم
املتحدة ،األمر الذي أدى إىل الوضع غري املحتمل بشكل كامل
يف مجيع أحناء سورية .ويف هذا الصدد ،نالحظ املسؤولية
امللقاة أساسا على عاتق حكومة اجلمهورية العربية السورية
حلماية شعبها وفقا للقانون الدويل ،وكذلك ضرورة احترام
مجيع أطراف الزناع اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل اإلنساين
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.
24/32

للجهود اليت يضطلع هبا املبعوث اخلاص إىل سورية ،ستافان
دي ميستورا ،واملجتمع الدويل ،مبا يف ذلك املناقشات اجلارية
بني الرئيسني املشاركني للفريق الدويل لدعم سورية ،الواليات
املتحدة واالحتاد الروسي ،يف السعي إىل التوصل إىل حل فوري
لألزمة اإلنسانية اخلطرية ،وتنفيذ وقف إطالق النار والتوصل
إىل اتفاق سياسي بني احلكومة السورية واملعارضة من أجل
إهناء الزناع السوري من خالل عملية سياسية موثوقة شاملة
للجميع وغري طائفية تقودها سورية ،وتتبع املبادئ التوجيهية
اليت وضعتها قرارات جملس األمن ذات الصلة وبيان جنيف
( ،S/2012/522املرفق) املؤرخ  30حزيران/يونيه .2012
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الرئيس (تكلم باإلنكليزية) تبت اجلمعية اآلن يف مشروع
القرار  ،A/71/L.39املعنون “احلالة يف اجلمهورية العربية
السورية” ،بصيغته املصوبة شفويًا.
وقبل أن أعطي الكلمة للمتكلمني تعليال للتصويت قبل
التصويت ،أود أن أذكر الوفود بأن تعليالت التصويت تقتصر
على  10دقائق ،وينبغي أن تديل هبا الوفود من مقاعدها.
وقد طلبت وفود أربعة التكلم تعليال للتصويت قبل
التصويت :مجهورية إيران اإلسالمية ،واململكة العربية
السعودية ،وترينيداد وتوباغو ،واالحتاد الروسي .ومراعاة
للوقت ،سوف أفترض أن اجلمعية ترغب يف استكمال القائمة.
تقرر ذلك.
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معاجلتها أوال وقبل كل شيء من جانب املجتمع الدويل.
ويتحمل املتشددون واإلرهابيون الذين مسح هلم بالدخول إىل
سوريا ،ويف معظم األحيان بسبب التراخي يف مراقبة احلدود،
وتدعمهم بعض البلدان األجنبية ،املسؤولية عن احلالة الصعبة
للغاية والكارثة اإلنسانية املستمرة.
ومرة أخرى من احلقائق الثابتة أن عددا من اجلماعات
اإلرهابية املسلحة ،مثل داعش ،وجبهة النصرة وجيش
الفتح ،ظلت نشطة يف سوريا ويف السيطرة على األرض.
وأدى احتالهلا لبعض املناطق ذات الكثافة السكانية يف تلك
الدولة الزميلة العضو يف املنظمة إىل تفاقم احلالة .وما فتئت
اإلجراءات اليت تتخذها تلك اجلماعات املصدر الرئيسي ملعاناة
املدنيني وال تزال تشكل حتديا هائال للعمليات اإلنسانية .فقد
نشرت هذه اجلماعات الرعب واخلوف فيما بني السكان،
وبعض أفراد السكان استخدموا بالقوة كدروع بشرية.
وتنشئ سيطرة اجلماعات املتهورة على األرض ،أينما حتصل،
هتديدات رئيسية وميكن أن تشعل أزمة إنسانية .وذلك جوهر
املشكلة اليت نواجهها يف سوريا.

السيد دهقاين (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
باإلنكليزية) :إن مشروع القرار  ،A/71/L.39بشأن احلالة يف
اجلمهورية العربية السورية ،أحادي اجلانب وجماف للحقيقة
على أرض الواقع يف سوريا .ونتفق على أن احلالة يف اجلمهورية
العربية السورية ما برحت منذرة باخلطر منذ عدة سنوات وأن
احلالة اإلنسانية ظلت متدهورة .كما نتفق متاما على أن على
وبالنظر لتلك احلقيقة الثابتة ،أود أن أوجه سؤاال إىل
املجتمع الدويل ،ممثال باألمم املتحدة ،أن يفعل كل ما بوسعه
مقدمي مشروع القرار الرئيسيني .وميكن أيضا توجيه السؤال
ملعاجلة األزمة اإلنسانية يف سوريا.
إىل ممثل اململكة املتحدة وأعضاء وفد بلده ،الذين يلقون
ومن بداية األزمة ،ما فتئت إيران ،عن طريق مجعيتها بالالئمة على اآلخرين على مكافحتهم لإلرهاب .ماذا كانوا
للهالل األمحر ،تشارك بفعالية يف العمليات اإلنسانية يف سيفعلون لو كان جزء من األرض اخلاصة هبم حمتال من جانب
سوريا .وستواصل إيران ،آخذة بعني االعتبار االلتزامات مجاعات إرهابية مماثلة؟ أولن يتخذوا إجراء عسكريا لطرد
الدولية واألخالقية ،مساعدة السوريني املحتاجني إىل املساعدة هذه اجلماعات؟
اإلنسانية.
وبغية حل األزمة يف سوريا ،فإننا حباجة إىل وضع حد
ومع ذلك ،فإن من الواضح أن األزمة ال متثل سوى األثر لألنشطة اإلرهابية ،ويف الوقت نفسه مواصلة بذل جهودنا
وأن مشروع القرار يلتزم الصمت متاما إزاء السبب اجلذري .للتوصل إىل تسوية سياسية شاملة وبقيادة سورية وملكية
ومن احلقائق الثابتة أن اإلرهاب والتطرف املصحوب بالعنف سورية على سبيل احلصر تقوم على أساس احلوار فيما بني
مها السببان اجلذريان للكوارث .وتلك هي املسألة اليت ينبغي السوريني بدون شروط هبدف إهناء األعمال القتالية وإرساء
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السالم واهلدوء .وينبغي أن يسري هذان اإلجراءان جنبا إىل الذي هتدده وما زالت هتدده العمليات العسكرية اليت تشنها
جنب .إن مشروع القرار يلتزم الصمت متاما بشأن هاتني السلطات السورية وحلفاؤها.
الضرورتني الرئيسيتني .ولذلك ،فإننا سوف سنصوت
وبناء على ذلك ،وبالرغم مما لدينا من حتفظات على
معارضني ملشروع القرار.
القرار ،فإن وفد بلدي سيصوت مؤيدا هلذا القرار .وسنبحث

السيد املعلمي (اململكة العربية السعودية) :سيدي يف أقرب وقت ممكن مع كل األصدقاء كيفية تاليف أوجه
الرئيس ،أود أن أشكركم على عقد هذه اجللسة ملناقشة النقص والضعف يف القرار.
الوضع اإلنساين اخلطري يف سوريا ،وما يتعرض له الشعب
السيدة بيكلس (ترينيداد وتوباغو) (تكلمت باإلنكليزية):
السوري من قبل السلطات السورية وحلفائها من عمليات قتل تود ترينيداد وتوباغو أن تقدم التعليل التايل للتصويت قبل
مجاعي وتشريد وحصار وغري ذلك من اجلرائم اليت يندى هلا التصويت على مشروع القرار  ،A/71/L.39املعنون “احلالة يف
جبني اإلنسانية ،وتشكل جرائم ضد اإلنسانية ينبغي التصدي اجلمهورية العربية السورية”.
هلا ومواجهتها وإيقافها عند حدها.
إن ترينيداد وتوباغو حافظت على موقف قائم على
ويقدر وفد بلدي اجلهود اليت بذلتها الدول املقدمة للقرار ،املبادي إزاء مشاريع القرارات اخلاصة ببلدان حمددة املعروضة
وخباصة كندا ،يف سبيل إعداد مشروع القرار ( .)A/71/L.39على اجلمعية العامة .وبالرغم من أننا حدنا عن هذا املوقف
كما نقدر حسن النوايا الذي صاحب مسرية املشاورات حول أحيانا ،فإن لدينا سجال منظما بعناية بشأن التصويت على
هذا القرار .بيد أننا ،وبكل أسف ،جند أن املحصلة النهائية القرارات اخلاصة ببلدان حمددة يف اجلمعية العامة.
للقرار مل ترتق إىل مستوى معاناة الشعب السوري ،ومل متيز
ويف ذلك السياق ،تود ترينيداد وتوباغو أن تعرب عن
مبا فيه الكفاية بني اجلالد والضحية ،ومل توضح جبالء مسؤولية
حتفظاهتا فيما يتعلق باإلشارات إىل السلطات السورية يف
السلطات السورية وحلفائها عما يرتكبونه من جرائم ،مبا
مشروع القرار املعروض علينا .وبصرف النظر عن إشكالية
يف ذلك القصف اجلوي للمناطق السكنية وللمدنيني العزل
اإلشارات إىل السلطات السورية ،فضال عن موقف بلدي
واحلصار والتجويع واستخدام األسلحة الكيميائية وتشريد
القائم على املبادئ إزاء القرارات اليت ختص بلدانا حمددة،
املاليني من الناس.
فإننا نفضل أن يكون لدينا قرار كثر توازنا ويشري إىل مجيع
وبذلك فإن هذا القرار ال ميكن أن تربأ به الذمة أمام األطراف املعنية للزناع.
اهلل ،مث أمام املجتمع الدويل والشعب السوري الصامد .ومع
كما أن موقف ترينيداد وتوباغو إزاء مشروع القرار
تقديرنا هلذه اجللسة ،اليت خصصت ملناقشة الشأن السوري،
يسترشد مبسؤوليتها املشتركة ،باعتبارها جزءا من املجتمع
فإننا نرى أن ما آلت إليه األوضاع املأساوية يف حلب وما
الدويل ،عن اختاذ إجراء يف مواجهة األزمات من قبيل األزمة
اتضح جليا من عجز جملس األمن عن معاجلة املوقف واختاذ
اإلنسانية املستفحلة يف سوريا.
القرارات الفعالة بشأنه بسبب حق النقض (الفيتو) الروسي -
وتلك املسؤولية تشمل املسؤولية عن محاية السكان
الصيين املزدوج ،يستوجب علينا ضرورة عقد جلسة استثنائية
طارئة تتوىل فيها اجلمعية العامة مسؤولية محاية األمن والسلم من جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية .ويف هذا
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الصدد ،نرى أن خطورة احلالة قيد النظر تربر اخلروج عن
املوقف املبدئي هلذا البلد بشأن مشاريع القرارات املتعلقة
ببلدان معينة املعروضة على اجلمعية العامة .لذلك ،ستصوت
ترينيداد وتوباغو مؤيدة ملشروع القرار .A/71/L.39
السيد تشوركني (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
ال يسعين إال أن أعلق بإجياز على البيان الذي أدلت به ممثلة
الواليات املتحدة .يفضل وفد الواليات املتحدة االخنراط يف
اخلطاب العدواين ،مراهنا على استمرار التصعيد يف املنطقة
املحيطة حبلب ،دون أي اعتبار ملصري سكاهنا من املدنيني .لقد
اقتراح قدمه وزير
كان وفد الواليات املتحدة من تنصل من
ً
خارجية الواليات املتحدة إىل وزير خارجية بلدنا يف  2كانون
األول/ديسمرب .ولقد كان وفد الواليات املتحدة من أفسد
عقد اجتماع للخرباء كان قد وافق عليه وزيرا بلدينا ،مفضال
الدخول يف عرض دعائي مد ٍو ومفيد يف جملس األمن.
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السيدة بوالرد (وكيلة األمني العام إلدارة شؤون اجلمعية
العامة واملؤمترات) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن أعلن أنه
منذ تقدمي مشروع القرار ،وباإلضافة إىل الوفود املدرجة
أمساؤها يف الوثيقة ،أصبحت البلدان التالية أيضًا من مقدمي
مشروع القرار  :A/71/L.39إسبانيا ،أستراليا ،إستونيا ،ألبانيا،
أملانيا ،أندورا ،أوكرانيا ،أيرلندا ،آيسلندا ،إيطاليا ،باالو،
الربتغال ،بلجيكا ،بلغاريا ،بوتسوانا ،بولندا ،تشيكيا ،اجلبل
األسود ،جزر مارشال ،مجهورية كوريا ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية سابقا ،جورجيا ،الدامنرك ،رومانيا ،ساموا،
سان مارينو ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،سلوفاكيا،
سلوفينيا ،السويد ،سويسرا ،فرنسا ،فنلندا ،قربص ،كرواتيا،
كرييباس ،التفيا ،لكسمربغ ،ليربيا ،ليتوانيا ،ليختنشتاين،
مالطة ،ماليزيا ،املكسيك ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية ،موناكو ،واليات ميكرونيزيا املوحدة،
النرويج ،النمسا ،نيوزيلندا ،هنغاريا ،هولندا ،الواليات املتحدة
األمريكية واليابان.

وبدالً من االخنراط يف الدعاية بشأن حلب ،ينبغي لوفد
الواليات املتحدة يف الواقع أن يشرح ما حيدث حتت قيادة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية)ُ :طلب إجراء تصويت
الواليات املتحدة يف املنطقة املحيطة باملوصل ،وما حدث حتت
قيادة الواليات املتحدة يف الفلوجة .وكان ميكن لوفد الواليات مسجل.
املتحدة أن يستخلص استنتاجات من سياسته الكارثية يف
أجري تصويت مسجل.
العراق وليبيا وسورية ،تلك السياسة اليت دفع سكان تلك املؤيدون:
البلدان وسكان بلدان أخرى تبعد عنها كثريا ،وسيواصلون،
ألبانيا ،أندورا ،األرجنتني ،أستراليا ،النمسا ،جزر
دفع مثن باهظ جدًا هلا.
البهاما ،البحرين ،بربادوس ،بلجيكا ،بليز ،البوسنة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :استمعنا إىل آخر املتكلمني،
واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم،
تعلي ً
ال للتصويت قبل التصويت.
بلغاريا ،بوركينا فاسو ،كابو فريدي ،الكامريون ،كندا،
شيلي ،كولومبيا ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا،
تبت اجلمعية اآلن يف مشروع القرار  ،A/71/L.39املعنون
قربص ،اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،جيبويت،
“احلالة يف اجلمهورية العربية السورية” ،بصيغته املصوبة
دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية ،مصر ،السلفادور،
شفويًا.
إستونيا ،فنلندا ،فرنسا ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا،
أعطي الكلمة اآلن ملمثلة األمانة العامة.
اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غيانا ،هاييت ،هندوراس،
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هنغاريا ،آيسلندا ،إندونيسيا ،أيرلندا ،إسرائيل ،إيطاليا،
جامايكا ،اليابان ،األردن ،كرييبايت ،الكويت ،التفيا،
ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،ماليزيا،
ملديف ،مالطة ،جزر مارشال ،موريشيوس ،املكسيك،
واليات ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،اجلبل األسود،
املغرب ،ناورو ،هولندا ،نيوزيلندا ،النيجر ،النرويج،
ُعمان ،باﻻو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي،
بريو ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية
مولدوفا ،رومانيا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت
لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان
مارينو ،اململكة العربية السعودية ،السنغال ،سرياليون،
سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر سليمان ،إسبانيا،
سري النكا ،السويد ،سويسرا ،تايلند ،مجهورية
مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت ،توغو،
تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،توفالو،
أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،الواليات املتحدة
األمريكية ،أوروغواي ،فانواتو ،اليمن ،زامبيا
املعارضون:
بيالروس ،دولة بوليفيا متعددة القوميات ،بوروندي،
الصني ،كوبا ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،
مجهورية إيران اإلسالمية ،نيكاراغوا ،االحتاد الروسي،
جنوب السودان ،اجلمهورية العربية السورية ،مجهورية
فزنويال البوليفارية ،زمبابوي
املمتنعون عن التصويت:

09/12/2016

ناميبيا ،نيبال ،نيجرييا ،باكستان ،الفلبني ،جنوب
أفريقيا ،السودان ،سورينام ،طاجيكستان ،أوغندا،
مجهورية تزنانيا املتحدة ،فييت نام
اعتمد مشروع القرار  ،A/71/L.39بصيغته املصوبة
شفويًا ،بأغلبية  122صوتًا مقابل  ،13مع امتناع  36عضوًا
عن التصويت (القرار .)130/71
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :قبل أن أعطي الكلمة
للمتكلمني الذين يرغبون يف تعليل تصويتهم ،أود أن أذكر
الوفود بأن تعليالت التصويت تقتصر على  10دقائق وينبغي
أن تديل هبا الوفود من مقاعدها.
السيد اجلعفري (اجلمهورية العربية السورية) :بعض من
األدب قد يفيدنا يف فهم هذا املشهد السوريايل .يقول الفيلسوف
نيتشه“ :أحيانًا ال يرغب الناس يف مساع احلقيقة ألهنم ال يريدون
أن تتحطم أوهامهم” .ويقول الروائي مارك توين“ :خداع
الناس أسهل من إقناعهم بأنه قد مت خداعهم” .أما شخصيتنا
العربية اإلسالمية الكبرية اإلمام علي بن أيب طالب فقد قال
كالمًا أصبح حكمة للجميع وهي عندما قال“ :يا حق! مل تترك
يل صاحبًا”.
أتوجه بالشكر لوفود الدول اليت اختارت أن تقف
باستقالل إىل جانب القانون الدويل ،وأال تكون ألعوبة
بيد اآلخرين .دول قبضت مبلء يديها على مجر احلق حني
اختارت أن حتترم امليثاق ومبادئه ومقاصده ،وأن تصوت
معارضة ملشروع القرار اجلائر أو أن متتنع عن التصويت عليه.
إن وفد بالدي يعرب عن أسفه العتماد اجلمعية العامة هذا
القرار املسيس وغري التوافقي والذي خيالف أحكام امليثاق كما
أشرت يف بياين االفتتاحي.

اجلزائر ،أنغوال ،أرمينيا ،بنغالديش ،بوتان ،كمبوديا،
مجهورية أفريقيا الوسطى ،إكوادور ،إثيوبيا ،فيجي،
غينيا  -بيساو ،اهلند ،العراق ،كازاخستان ،كينيا،
وأؤكد هنا على أن بيانات بعض الدول قد جاءت لتؤكد
قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،لبنان،
ما جاء يف بياين من أن هذه الوفود ال تأبه بالوضع اإلنساين يف
ليسوتو ،مدغشقر ،مايل ،منغوليا ،موزامبيق ،ميامنار،
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وفشلهم وانكسارهم .فلعبتهم الدموية اإلرهابية يف سورية ويف
حلب ،بطبيعة احلال ،قد انتهت .وآن أوان اإلقرار باخلسارة.
اخلسارة اليت لن حيجبها اللجوء إىل تقدمي مشروع قرار تافه
وسخيف وظامل ومسيس كالذي حدث اليوم .وأؤكد للجميع
أن ما من أحد راهن على استخدام اإلرهاب كسالح سياسي
إال وخسر الرهان وارتد عليه بكل ما أويت من شر.

سورية ،وأن هدفها احلقيقي هو م ّد يد العون السياسي ،عرب
منابر خمتلفة منها األمم املتحدة ،لتنظيم جبهة النصرة اإلرهايب
وللتنظيمات اإلرهابية األخرى اليت تدعمها هذه الدول إياها،
وذلك للتغطية على استمرار حكومات وفود هذه الدول
يف تقدمي الدعم املايل والسياسي والعسكري واللوجسيت
واإلعالمي للجماعات اإلرهابية املسلحة اليت وظفها ُرعاهتا
لقتل أبناء الشعب السوري وتدمري ما بنوه على مدى عقود
السيدة تشارتسوان (تايلند) (تكلمت باإلنكليزية):
طويلة ،وذلك مبا خيدم مصاحل إسرائيل املتمثلة يف قتل السالم نشكركم ،سيدي ،على عقد هذه اجللسة العامة الرمسية من
وشرعنة االحتالل واالستيطان.
غري إبطاء ملعاجلة األزمة اإلنسانية املستمرة اليت تواجه الشعب
ولذلك نرى حتالفا شيطانيا مشينا ألصحابه بني إسرائيل ،السوري ،وهي مسألة هامة ،مثة دور أساسي ومسؤول فيها
من جهة ورعاهتا من جهة أخرى ،وحلفائها القدماء واجلدد لألمم املتحدة ككل .إن الزناع املسلح وتصاعد العنف اللذين
من ناحية أخرى .إن كل املحاوالت املستميتة لتشويه احلقائق نشهدمها قد أحدثا خسائر غري مسبوقة يف صفوف املدنيني
باالعتماد على فربكة التقارير واستغالل منصة األمم املتحدة ،يف حلب ويف أماكن أخرى يف سورية .وهلذا السبب ،نظرت
خدمة ألجندات تدمريية ،لن تثين حكومة اجلمهورية العربية تايلند بعناية يف القرار  71/130الذي قدمته كندا.
السورية وحلفاءها عن االستمرار يف مكافحة اإلرهاب وعن
إن دعمنا للقرار جيسد شعور تايلند بالقلق البالغ إزاء
السعي لتخليص السوريني مجيعا من ويالت هذه اآلفة ،اليت احلالة اإلنسانية املتردية ،ويعرب عن تضامننا مع أولئك الذين
عملت هذه الدول نفسها على خلقها واحتضاهنا ورعايتها ما زالوا يواجهون الدمار جراء األزمة املستمرة ،وال سيما
حىت باتت هتدد العامل بأسره.
املدنيني يف املناطق املحاصرة واملناطق اليت يصعب الوصول

كما أننا نعد الشعب السوري ،الذي حاولت هذه الدول إليها وأولئك الذين حيتاجون إىل اهتمام طيب ومساعدة بصورة
أن تغتال أحالمه ومستقبله ،بأننا لن خنذله وأن حكومتنا عاجلة.
وجيشنا وحلفاءنا سيعيدون األمن واالستقرار والتنمية
وجيب على مجيع األطراف املعنية أن تتقيد بالقانون
واالزدهار لكل شرب يف سورية .وعملية إعادة البناء هذه لن الدويل اإلنساين وحتترمه ،بغض النظر عن ميوهلا السياسية.
يشارك فيها أي راع لإلرهاب .ختاما ،أود أن أطمئن رعاة وحنث مجيع األطراف على وقف األعمال العدائية والعنف
اإلرهاب يف حلب بأن اجليش السوري قد حرر ،حىت اآلن ،وعلى محاية املدنيني وتقليل إحلاق الضرر هبم إىل أدىن حد من
 93يف املائة من املناطق اليت كان يسيطر عليها اإلرهابيون خالل إهناء مجيع أشكال احلصار ومنع اهلجمات العشوائية ضد
يف مدينة حلب ،وأن لعبتهم الدموية تلفظ أنفاسها األخرية املدنيني واملمتلكات املدنية وإتاحة إمكانية وصول املساعدات
وأن حترير كامل التراب احلليب سيحدث يف القريب العاجل .اإلنسانية إىل من هم حباجة إليها.
ونصيحيت لرعاة اإلرهاب واإلرهابيني يف حلب ،أن يبحثوا عن
وإذ يستمر الزناع يف سنته السادسة ،من الواضح أنه
جدار يبكون عليه كاألطفال املعاقبني ويعلقون عليه إحباطهم
ال يوجد حل عسكري .ولذلك ،جيب على املجتمع الدويل
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استنفاد مجيع قنوات احلوار ،هبدف حتقيق تسوية سياسية امتثاال صارما للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق
اإلنسان .وبناء على ذلك ،ينبغي أن تيسر األطراف وصول
سلمية ودائمة لألزمة.
السيد روسيلي (أوروغواي) (تكلم باإلسبانية) :لقد املساعدة اإلنسانية إىل مجيع املناطق املتضررة من الزناع ،مبا يف
جرى اإلعراب عن موقف أوروغواي فيما يتعلق باألزمة ذلك املناطق املحاصرة واملناطق اليت يصعب الوصول إليها.
كما نشدد تشديدا قاطعا على ضرورة تقدمي املسؤولني
اإلنسانية يف سورية يف مناسبات عديدة خالل اجللسات
املفتوحة ملجلس األمن ،حيث نشغل مقعدا غري دائم .وقد عن جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية إىل العدالة.
قررنا تأييد القرار  ،71/130إذ أننا نعلم أن املطلوب اآلن هو ونأمل أن تساعد هذه املبادرة للجمعية العامة يف التغلب على
قرار واضح وموجز ،يضمن وقفا عاجال لألعمال العدائية االستقطاب احلايل الذي يسبب الشلل ملجلس األمن فيما
وإمكانية وصول املساعدة اإلنسانية إىل مجيع أحناء سورية يتعلق بسوريا ،بدال من إطالة أمده.
ومحاية املدنيني ورفع مجيع أشكال احلصار ،بغرض املضي
وجدد وفد بلدنا التأكيد على أن احلل املستدام الوحيد
قدما ،فيما بعد ،صوب التوصل إىل حل سياسي لألزمة.
للزناع يستلزم إجراء عملية سياسية تقودها سوريا ،وهتدف

ويف ذلك الصدد ،فإن أوروغواي تؤيد فقرات القرار إىل إرساء نظام للحوكمة ذي مصداقية ،وشامل للجميع وغري
اليت هتدف إىل ختفيف حالة الشعب السوري البائسة .غري طائفي وصياغة دستور جديد ،على حنو ما يتطلبه قرار جملس
أنه ال ميكن لبلدي أن يؤيد معظم فقرات الديباجة ،إذ أهنا األمن . )2015( 2254
ال تعزز أهداف القرار ،بل تعمل على تسييس نتائج التفاوض.
وبالرغم من أن وفد بلدنا يؤيد نص القرار يف جمموعه،
وبذلك ،فإهنا تعرض صورة ال تعرب متاما عن حقائق الزناع .فإننا نعتقد أن بعض الفقرات ميكن اعتبارها انتقائية ،ألهنا
ولذا ،فإننا ال نتفق مع مضمون الفقرات من اخلامسة إىل تصور احلكومة السورية بوصفها الطرف الوحيد املسؤول عن
العشرين من الديباجة ونعرب عن حتفظاتنا بشأهنا.
أصل الزناع واستمراره .إن لغة القرار ال تعجز عن عكس

السيد غارسيا موريتان (األرجنتني) (تكلم باإلسبانية) :مدى تعقيد املأساة اإلنسانية يف سوريا فحسب ،وال سيما إذا
بالنيابة عن وفدي األرجنتني والربازيل ،أود أن أعلل تصويتنا أخذنا يف االعتبار العديد من اجلهات الفاعلة املعنية اخلارجية،
ولكنها أيضا ليست مناسبة هلدف القرار اإلنساين يف املقام
على القرار  71/130الذي اختذته اجلمعية للتو.
لقد صوت وفدا بلدينا مؤيدين للقرار ألننا نعتقد أنه ،األول.
السيد وو هايتاو (الصني) (تكلم بالصينية) :اختذت
عندما تواجه اجلمعية العامة وقائع معروفة للجميع ،فإنه جيب
عليها أن تبعث برسالة قوية وواضحة فيما يتعلق باحلالة الصني دائما هنجا متحليا باملسؤولية حنو املسألة السورية.
اإلنسانية املأساوية النامجة عن الزناع يف اجلمهورية العربية وحنن ملتزمون التزاما راسخا مبقاصد ميثاق األمم املتحدة
ومبادئه وبإجياد حل سياسي للمسألة السورية .وترى الصني
السورية.
ومتاشيا مع هدفه اإلنساين ،يدعو القرار إىل وقف فوري أنه ،يف ضوء احلالة الراهنة ،على مجيع األطراف أن تركز
ألعمال القتال ،وجيدد التأكيد على أن على األطراف أن متتثل جهودها على استراتيجية املسارات األربعة وهي :استئناف
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وقف إطالق النار واملفاوضات السياسية لوقف إطالق النار،
والتعاون بشأن مكافحة اإلرهاب ،وتقدمي املساعدة اإلنسانية.

لتزويد مجيع األطراف باألسلحة ،ونأمل أن يقدم تقرير األمني
العام الذي طلبته اجلمعية العامة توصيات عملية بشأن محاية
السكان املدنيني واهلياكل األساسية احليوية ،مثل املستشفيات
واملدارس.

السيد باروس ميليت (شيلي) (تكلم باإلسبانية) :لقد
صوتت شيلي مؤيدة للقرار  ،71/130املعنون “احلالة يف
اجلمهورية العربية السورية” .وفعلت ذلك ألن للقرار هدف
إنسانيا ،على النحو املحدد يف منطوقه ،الذي يركز على
محاية السكان املدنيني والسماح بإمكانية الوصول لألغراض
اإلنسانية ،ويدعو إىل االمتثال للقانون الدويل حلقوق اإلنسان
والقانون اإلنساين الدويل .بيد أننا ال نوافق على إدراج عناصر
ذات طابع انتقائي يف الديباجة بشأن منشأ الصراع ،أو على
املصطلحات اليت استخدمت لإلشارة إىل بعض األطراف،
ألهنا ال تسهم يف تعزيز التفاهم الالزم للحصول على استجابة
إنسانية.

فمنذ آذار/مارس  ،2011ظلت إندونيسيا ثابتة يف
مناشدهتا ودعواهتا املتكررة جلميع األطراف املتنازعة يف
اجلمهورية العربية السورية إىل حل املسائل السياسية سلميا
باحلوار والتفاوض ،بدال من اللجوء إىل القوة والعنف ،ألننا
نعتقد أنه ال يوجد أي حل عسكري للزناع .ويف القيام بذلك،
دعت إندونيسيا املجتمع الدويل إىل احترام سيادة اجلمهورية
العربية السورية واستقالهلا ووحدهتا وسالمة أراضيها ،ويف
الوقت نفسه مناشدة األخرية احترام القانون الدويل حلقوق
اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل والوفاء بالتزاماهتا مبوجب
أحكام ميثاق األمم املتحدة.

ولن تؤدي ممارسة الضغط بصورة انفرادية وتسييس
املسائل اإلنسانية سوى إىل زيادة تصعيد احلالة .ويف الوقت
السيد إسنومو (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :لقد
نفسه ،فإن الصني تشري على عدد صغري من البلدان بإهناء
ممارسة انتقاد املواقف املشروعة للبلدان األخرى وببذل جهود صوت وفد بلدي مؤيدا للقرار الذي اختذ اليوم ،71/130
حقيقية للمساعدة على التوصل إىل حل سياسي للمسألة املعنون “احلالة يف اجلمهورية العربية السورية” ،وهو يود أن
يعلل موقفه.
السورية.

إن إجياد احلل السياسي واحلوار السياسي مها السبيل
الوحيد ملعاجلة األزمة اإلنسانية .وال ميكننا أن نتجاهل حقيقة
أن السكان املدنيني ،مبن فيهم املاليني من الفتيان والفتيات،
ظلوا األشد تضررا خالل سنوات الزناع .كما ال ميكننا
التفكري يف إرساء السالم الدائم بدون حتقيق العدالة واملساءلة
واملصاحلة .ونشدد على أن أي مسعى ملعاجلة احلالة اإلنسانية
لن يكون كافيا إذا مل نضمن ،يف الوقت نفسه ،إجراء عملية
سياسية شاملة للجميع ويقودها السوريون أنفسهم .مع
ذلك ،سيظل احلل السياسي بعيد املنال ما دامت عسكرة
الزناع مستمرة .ولذا ،فإننا ندعو بشكل قاطع إىل وضع حد
1642615

ومن دواعي األسف أن احلالة يف سوريا مل تتحسن بعد.
بل يف الواقع إزدادت سوءا .وال تزال إندونيسيا تشعر بانزعاج
بالغ من التطورات اليت تؤثر على املدنيني وخسارة األرواح
البشرية .وحنث مجيع األطراف على إتاحة إمكانية إيصال
املساعدات اإلنسانية والكف عن استهداف املدنيني والبنية
التحتية املدنية ،الذي يعد انتهاكا صارخا التفاقية جنيف.
ويف ذلك الصدد ،فإن من شأن األنباء األخرية عن تعليق
األنشطة العسكرية يف حلب أن متثل خطوة أوىل يف إمكانية
إيصال املساعدة اإلنسانية والطبية إىل السكان املدنيني يف
املناطق املحاصرة .ومرة أخرى حنث على وقف مجيع اجلوانب
لألعمال القتالية ،وعلى إيصال اإلغاثة اإلنسانية.
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وكانت إندونيسيا تأمل بتقدمي نص أكثر إجيازا وتوازنا
من شأنه إعطاء أولوية عاجلة لوقف الزناع واألعمال العدائية،
وللسماح بإيصال املساعدة اإلنسانية واالستئناف الفوري لعملية
سياسية شاملة للجميع بقيادة سورية هبدف تشكيل حكومة
من شأهنا إرساء النظام وتعزيز السالم اليت طال انتظاره للشعب
السوري يف البلد .وبالرغم ذلك ،وبروح املشاركة البناءة ،وبغية
التوصل إىل حل ممكن للحالة الراهنة يف سوريا ،وخباصة من
أجل ختفيف حمنة السكان املدنيني السوريني ،ال سيما النساء
واألطفال ،فإن إندونيسيا انضمت إىل النداء الدويل من أجل
تسوية احلالة يف سوريا بالتصويت مؤيدة للقرار.
ويف اخلتام ،يود وفد بلدي أن يشدد على أن الزناع الذي
طال أمده ،مما تسبب يف خسائر ال حتصى وإصابات وأضرار
للشعب السوري ،كان ميكن حله منذ فترة طويلة لو أظهر
جملس األمن قيادته وأوىف بالتزاماته من أجل صون السالم
واألمن الدوليني.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :يقترب الوقت من الساعة
 ،13/00وما زال لدينا  12من املتكلمني اآلخرين الذي
يرغبون يف تعليل تصويتهم .ولذلك ،سنواصل العمل بعد ظهر
هذا اليوم الساعة .15/00
ُرفعت اجللسة الساعة .13/00
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