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افتتحت اجللسة الساعة .10/30
إقرار جدول األعمال

أقر جدول األعمال.
الحالة في الشرق األوسط
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :وفقا للمادة  ٣٧من النظام
الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو ممثل اجلمهورية العربية السورية
إىل املشاركة يف هذه اجللسة.
ووفقا للمادة  ٣٩من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
أدعو السيد غري بيدرسن ،املبعوث اخلاص لألمني العام إىل
سورية ،إىل املشاركة يف هذه اجللسة.
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
أعماله.
أعطي الكلمة اآلن للسيد بيدرسن.
السيد بيدرسن (تكلم باإلنكليزية) :يسرين أن أرى العديد
من األصدقاء القدامى جيتمعون حول الطاولة .أتطلع إىل إقامة
صداقات جديدة .يشرفين حقا أن أكون هنا.
كما يشرفين أن أقدم إىل جملس األمن إحاطة ألول مرة
بصفيت املبعوث اخلاص إىل سورية عقب مضي حوايل مثانية
أسابيع يف منصيب اجلديد .لقد توليت هذه املهمة بكل تواضع،
إدراكا مين للحزن العميق ومعاناة الشعب السوري يف كل
مكان .كما أدرك أيضا احلاجة إىل إهناء هذا الصراع من أجل
سورية واملنطقة والعامل.
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 )٢٠١٥( ٢٢٥٤لتيسري العملية السياسية .ولتحقيق تلك
الغاية ،فإن تعاون مجيع األطراف السورية والدولية سيكون
مطلوبا .وسيتطلب األمر استعداد اجلميع للتعامل جبدية مع
حقائق الصراع والعمل معا لدفع األمور تدرجييا يف اجتاه إجيايب.
يف تعاماليت األولية ،ذكرت مجيع األطراف بأن القرار
 )٢٠١٥( ٢٢٥٤يتضمن كافة العناصر الالزمة للتوصل إىل حل
سياسي .يبدأ القرار باحرتام سيادة سورية ووحدهتا واستقالهلا
وسالمتها اإلقليمية ويقدم خريطة طريق لعملية سياسية بقيادة
سورية حقا ومملوكة للسوريني ،وهو أمر أساسي ،ألنين مقتنع بأن
عملية سالم حقيقية يف سورية جيب أن يتوىل زمامها السوريون،
مبن يف ذلك أكثر من نصف السكان  -النساء السوريات -
لكي تكون مستدامة.
يطالب القرار  )٢٠١٥( ٢٢٥٤باالمتثال للقانون الدويل
ويشدد على محاية املدنيني ووصول املساعدات اإلنسانية دون
عوائق ووقف األعمال العدائية والتصدي لإلرهاب وتنفيذ تدابري
بناء الثقة واإلفراج عن احملتجزين واملختطفني .كل هذه العوامل
حامسة األمهية إذا أردنا أن نرى خروج السوريني من دائرة الصراع.
كما يعاجل مسائل احلوكمة والعملية الدستورية واالنتخابات
حتت إشراف األمم املتحدة .هذه هي السبل اليت جيب أن
يقرر من خالهلا السوريون ،وما من أحد آخر ،مستقبلهم.
إنه يتحدث عن عودة الالجئني اآلمنة والطوعية وعن إعادة
التعمري ،وهي مسائل تطرح نفسها على نطاق كبري وتتطلب
مناقشة جادة .باختصار ،القرار  )٢٠١٥( ٢٢٥٤يقدم رؤية
شاملة للمسائل اليت يتعني معاجلتها من أجل إهناء النزاع وحتقيق
االستقرار وإحالل سالم حقيقي.

أعلم أن أعضاء اجمللس مجيعا يدركون حجم وصعوبة
وأولوييت األوىل واألهم ما فتئت العمل مع احلكومة السورية
مهميت .مل حيقق أساليف املزيد ال بسبب نقص مهاراهتم ولن
يكون بالطبع من املمكن إرضاء كل األطراف بشأن كل مسألة .وهيئة املفاوضات السورية والتماس آرائهم وتعاوهنم .يف دمشق،
ولكنين أستطيع أن أعد جملس األمن بأنين سوف أعمل حبياد استقبلين وزير اخلارجية السيد املعلم أفضل استقبال .وقد
وعلى حنو حثيث لالضطالع بالوالية املسندة إيل يف القرار استجاب بشكل إجيايب لرساليت األساسية وأعرب عن اهتمامه
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بنجاح مهميت ورحب باعتزامي العودة مرة أخرى .ويف األسبوع
املاضي ،عاد نائب املبعوث اخلاص رمزي إىل دمشق وعقد
مناقشات جيدة مع نائب وزير اخلارجية املقداد ،وأكد من
جديد على اتفاق على مواصلة حوار مستمر بشأن السالم يف
سورية ،على أساس القرار  ،)٢٠١٥( ٢٢٥٤هبدف بناء الثقة
من أجل عملية سياسية بقيادة سورية ويتوىل زمامها السوريون
وتيسرها األمم املتحدة.
وزرت هيئة املفاوضات السورية ،اليت يرأسها املنسق ناصر
احلريري ،يف مكتبه بالرياض واجتمعت مع مجيع العناصر.
وقدرت كثريا استجابتهم اإلجيابية لرساليت والتزامهم باملشاركة
والتماس احلوار واملفاوضات من أجل تنفيذ القرار ٢٢٥٤
( .)٢٠١٥وعقد كبار مستشاري مناقشات متابعة معهم قبل
بضعة أيام .وأكدوا استعدادهم للمشاركة يف حوار مستمر على
أساس القرار  )٢٠١٥( ٢٢٥٤حنو عملية سياسية بقيادة سورية
ويتوىل زمامها السوريون تيسرها األمم املتحدة.
كما قدرت املشاركة الصرحية والعملية والبناءة مع مجيع
أصحاب املصلحة الدوليني ،مبا يف ذلك القيام بزيارات إىل
موسكو والقاهرة وأنقرة وطهران وباريس وبرلني وبروكسل ،وعقد
اجتماعات مع كبار مسؤويل البلدان الرئيسية يف جنيف ودافوس
ومؤخرا يف ميونيخ .وسأزور واشنطن العاصمة ،يوم الثالثاء،
وعواصم أخرى يف الوقت املناسب ،مبا يف ذلك لندن ،وبريوت،
وعمان ،وبيجني.
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أوال ،من الضروري بالنسبة يل باعتباري وسيط وميسر لألمم
املتحدة املشاركة بشكل مباشر وفعال مع احلكومة السورية،
وبالطبع مع املعارضة .وذلك ضروري لبناء الثقة وإقامة حوار
مستمر مع األطراف .وضروري لدفع السوريني إىل مفاوضات
حقيقية حتت رعاية األمم املتحدة إلهناء الصراع املدمر يف البلد
وحتقيق بداية جديدة حىت يتسىن للسوريني العمل معا لكسب
السالم  -سالم جلميع السوريني .وأرحب باستعداد األطراف
املشاركة معي يف هذا الصدد .وأتطلع إىل العودة إىل دمشق
يف األسابيع القليلة املقبلة وإىل االجتماع مع هيئة املفاوضات
السورية مرة أخرى بعد ذلك.
ليس يل أن أحدد هنا بشكل مسبق ما ميكن بناؤه يف حوار
أعمق .ولكين أعتقد أن هناك إحساسا على نطاق واسع بأن
التطورات يف ساحة املعركة بدأت يف االحنسار .غري أن النزاع
مل ينته بعد .والتحديات اليت تواجه حتقيق السالم كبرية من حيث
احلجم والتعقيد .وال تزال مساحات كبرية من األراضي خارج
سيطرة احلكومة .لقد دحر تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام تقريبا من حيث ما يسيطر عليه من أراض ولكن التجربة
تشري إىل أنه ميكن أن يعود إىل الظهور من جديد .إن السوريني
يتوقون إىل معاجلة مسألة احملتجزين واملختطفني واملفقودين بصورة
جمدية .ما يقرب من نصف سكان سورية قبل احلرب قد شردوا.
يعلم أعضاء اجمللس األرقام جيدا 5.6 :مليون الجئ و 6.6
مليون شخص من املشردين داخليا و  80يف املائة من السوريني
يعيشون حتت خط الفقر ونصف السكان عاطلني عن العمل.
وحيتاج حوايل  11.7مليون سوري إىل املساعدات اإلنسانية.
وأسعدين أننا ،مبساعدة الرئيسني املشاركني للفريق الدويل لدعم
سورية من الواليات املتحدة وروسيا وبتيسري احلكومة السورية،
شهدنا مؤخرا وصول أكرب قافلة إنسانية أثناء الصراع ملساعدة
 40 000مشرد داخليا يف الركبان.

وقد ذكرت مجيع احملاورين  -وأذكركم ،سيدي الرئيس،
بأننا ال نبدأ من الصفر  -بأن لدينا  12مبدأ أساسي وضعه
السوريون يف جنيف وجرى التأكيد عليها يف سوتشي،
وجمموعات من التدابري شكلت خطة متفق عليها للمحادثات
بني األطراف السورية بتيسري األمم املتحدة .لكن باإلضافة إىل
وامسحوا يل أن اشدد على أن األمم املتحدة مستعدة
ذلك ،أود أن أشاطر أعضاء اجمللس مخس أفكار أساسية بشأن
لدعم حل دائم لسكان خميم الركبان ،حل يتقيد مبعايري
سبل املضي قدما.
1905854
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احلماية األساسية اليت جيب تنسيقها مع مجيع الشركاء املعنيني.
والتحديات االجتماعية واالقتصادية الصعبة ،مع حتديات كبرية
يف إيصال اخلدمات ،مبا يف ذلك النقص يف مادة الغاز.
بعد مثاين سنوات من احلرب ،شهد اجملتمع السوري حتوال
عميقا أثر أيضا بشكل كبري على املرأة السورية .إذ يضطلع
العديد من النساء مبسؤوليات جديدة بوصفهن املعيالت
الرئيسيات ألسرهن .وتواجه أخريات أشكاال متزايدة من العنف
تستهدف النساء على وجه التحديد .ويعاين أبنا سورية من
الرجال والنساء واألطفال معاناة هائلة .كجزء من الوالية املنوطة
يب ،أسعى إىل إجياد ُسبل ملعاجلة هذه املسألة .وال تزال سورية
متقلبة بالنسبة للذين يبقون يف البلد وبالنسبة للذين يرغبون يف
العودة إليها.
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خالل الشهرين املاضيني ،تشاور فريقي مع أكثر من 200
من اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين السوري املوجودة داخل
سورية ويف الشتات .لقد درست بعناية رؤى وأفكار هؤالء
السوريني لتنوير تفكريي ،وما زلت ملتزما بضمان االستماع إىل
جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة املدنية السورية وإشراكها يف
جهودنا الرامية إىل تعزيز السالم املستدام.

يف األسبوع املقبل ،سيحضر أعضاء اجمللس االستشاري
للمرأة السورية إىل جنيف .وأعضاء ذلك اجمللس على اتصال
بالفعل لكي ينقلوا رسالة مفادها أنه لن يكون هناك سالم
مستدام يف سورية ما مل يتم إشراك مجيع السوريني يف تشكيل
مستقبل بلدهم .وأين أتطلع إىل االستماع إىل آرائهم بشأن
الكيفية اليت ميكن هبا النهوض بربنامج حقوق املرأة ،وتعزيز
ثانيا ،شجعين اإلفراج مؤخرا عن  42حمتجزا/خمتطفا .وكانت املشاركة اجملدية للمرأة يف العملية السياسية.
هذه هي عملية اإلطالق الثانية اليت قام هبا االحتاد الروسي وتركيا
هذا يقودين إىل نقطيت الرابعة .أما وقد عملت على توسيع
يف إطار الفريق العامل املعين باإلفراج عن احملتجزين/املختطفني نطاق احلوار مع الطرفني ،فقد شعرت بتقبل واسع النطاق
وتسليم اجلثامني ،وكذلك حتديد األشخاص املفقودين .ويف للفكرة القائلة بأن الدعوة إىل التئام جلنة دستورية يف جنيف
الوقت نفسه ،حنن حباجة إىل توسيع نطاق اإلجراءات املتعلقة ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة وقابلة لالستمرار بقيادة سورية،
هبذه املسألة وإعطائها األولوية ،وهو أمر يكتسي أمهية إنسانية وحتت رعاية األمم املتحدة ،ميكن أن تكون مهمة لتنشيط
هائلة ،ويشكل أيضا جزءا أساسيا من عملية بناء الثقة .وحنن العملية السياسية .وميكنها أن تشرع األبواب أمام حوار أعمق
منخرطون بشكل مكثف يف هذه املسألة مع األطراف ،ويف
ومفاوضات حقيقية.
العواصم الرئيسية .وحريصون على أن نرى تقدما أكثر مغزى
أعتقد أيضا أن من املفهوم متاما اآلن وجود حاجة إىل
ومطلق العنان يف الفرتة املقبلة ،وحاليا حنن بصدد مناقشات
طائفة من التفامهات لضمان اتفاق احلكومة السورية واملعارضة
ملموسة بشأن كيفية القيام بذلك.
على املبادئ اإلجرائية األساسية لتوجيه عمل اللجنة الدستورية.
ثالثا ،إن مجيع أطياف الشعب السوري  -وليس األحزاب
الرمسية فحسب  -حباجة إىل املشاركة يف اجلهود الرامية إىل وحيدوين األمل يف أن نتمكن من وضع الصيغة النهائية للنظام
بناء الثقة واالطمئنان ،والسعي إىل السالم .إن إشراك السوريني الداخلي وتشكيل اللجنة يف املستقبل القريب .سأبذل كل ما يف
من خمتلف مشارب احلياة يذكرين مبا هو على احملك بالنسبة وسعي لتيسري تشكيلها على حنو ميكن الركون إليه ،مبا يف ذلك
للمدنيني يف هذا الصراع .ويذكرين مبرونة السوريني يف االستجابة متثيل املرأة فيها بنسبة ال تقل عن  30يف املائة.
لالحتياجات املاسة اليت ولدها هذا الصراع ،وبنصيبهم يف
بينما نركز على تطوير عملية حقيقية بقيادة سورية ،جيب
العملية السياسية.
علينا مجيعا أن نعرتف بأن التدخل اخلارجي كان عامال هاما
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يف الصراع .وتعمل مخسة جيوش وطنية عرب األراضي واألجواء
السورية ،يف حالة من التوتر أو حىت يف حالة من الصراع ،مما
يولد خماطر يومية للتصعيد الدويل .ومن الواضح أن هذه املشاركة
تتجاوز اجملال العسكري إىل طائفة من اجملاالت األخرى أيضا.

سياسية يف سورية حتت رعاية األمم املتحدة ،وتؤكد القرار
 .)2015( 2254وتتفق هذه األطراف على ضرورة التصدي
للجماعات اإلرهابية املدرجة يف قائمة اجمللس واحلاجة إىل
إحالل السالم واالستقرار .وهي تدعم أي تسوية سياسية تليب
التطلعات املشروعة للشعب السوري وحتافظ على سيادة سورية
واستقالهلا وسالمتها اإلقليمية .وتتشاطر التقدير للحقائق يف
عام  ،2019وتدرك احلاجة إىل دبلوماسية حقيقية للتصدي
هلا .ويف الوقت احلاضر ،فإن شىت أشكال املناقشة تسهم يف
ذلك ،وقد اخنرطت األمم املتحدة حبكمة مع كل من يهمون
إىل املساعدة ،بيد أنين اعتقد أن هناك إمكانيات حقيقية لتعزيز
الدعم الدويل ،واعتقد أننا حباجة إىل أن نكون مبدعني يف هذا
الصدد .سأعمل بكد لتحقيق تلك الغاية .وإذا ما أردنا أن
نرى عدم تكبيل القضايا وكيفية مساعدة األطراف على املضي
قدما يف عملية ذات قيادة وملكية سورية ،فقد حنتاج إىل منتدى
مشرتك تشارك فيه الدول الرئيسية جبدية يف هذه املسائل.

باملثل ،فإن التقدم الذي أحرزته هيئة حترير الشام يف أدلب
والتصعيدات يف املنطقة تؤكد احلاجة إىل دعم الرتتيبات اهلشة
لوقف إطالق النار يف أدلب ،ومحاية السكان املدنيني فيها،
ومكافحة اجلماعات اإلرهابية املدرجة يف قائمة اجمللس واملقاتلني
األجانب الذين يشكلون آفة يف سورية ،مع التصدي يف الوقت
نفسه لألسباب اجلذرية والظروف اليت تزدهر فيها .وأرحب
بالزخم اجلديد ملؤمتر سوتشي الذي انعقد مؤخرا من أجل التنفيذ
الكامل للمذكرة الروسية  -الرتكية ،وأحض على مواصلة الرتكيز
يف الفرتة اليت تسبق عقد اجتماع آستانا املقبل.

يف اخلتام ،كانت ارتباطايت مع مجيع األطراف ،ومن دون
استثناء ،إجيابية وتطلعية ،ولكن ،بطبيعة احلال ،عندما ندخل يف
القضايا بشكل أعمق ،سيتم اختبار استعداد األطراف لالنتقال
من الكلمات الطيبة إىل احملادثات احلقيقية .سأقوم ،حبسن نية،
بإشراك اجلميع يف مخسة أهداف يف الفرتة املقبلة :أوال ،بدء
وتعميق حوار مستمر مع احلكومة السورية واملعارضة بشأن بناء
الثقة واالطمئنان إىل بيئة أمنة وهادئة وحمايدة؛ ثانيا ،رؤية املزيد
من األعمال امللموسة بشأن احملتجزين واملختطفني واملفقودين
من خالل املشاركة مع الطرفني الراعيني لعملية آستانا واألطراف
السورية ومجيع املعنيني؛ ثالثا ،إشراك طائفة واسعة من السوريني،
حيث سأعمل على إشراكها يف العملية .رابعا ،تشكيل جلنة
دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة يف أقرب وقت ممكن؛
خامسا ،مساعدة األطراف الدولية على تعميق حوارها من أجل
حتقيق اهلدف املشرتك املتمثل يف التوصل إىل تسوية سياسية
موثوقة ومستدامة للصراع السوري ،أي تسوية ميكن أن حتظى
بالشرعية الدولية.

هذا ينقلين إىل نقطيت اخلامسة ،وهي احلاجة إىل الرتكيز على
حتسني احلوار والتعاون الدوليني .وجيب التصدي بسرعة لبعض
التحديات .وإال ،فإن سورية ستغمرها التصعيدات املتجددة اليت
ستكون هلا تكاليف بشرية هائلة ،وتعرقل أي تقدم على اجلبهة
السياسية ،وختاطر بتداعيات إقليمية .ويتم حاليا االضطالع
بدبلوماسية مكثفة ،ولكن مثة حاجة إىل فعل املزيد فيما يتعلق
باحلالة يف الشمال الشرقي .وال بد للطريق املفضي إىل األمام
 وفقا لتعبري األمني العام  -أن يكفل وحدة سورية وسالمتهااإلقليمية ،وأن يأخذ يف االعتبار الشواغل األمنية للدول اجملاورة،
مع االعرتاف بالعناصر املختلفة لسكان سورية وإمساع صوهتم.

يف غضون ذلك ،جيب على اجملتمع الدويل أن يكفل احرتام
وإنفاذ القواعد الدولية املناهضة الستخدام األسلحة الكيميائية.
ويف مالحظة أخرى ،أود أن أضيف أنه ال ينبغي إغفال اخلطر
املتعاظم لزيادة املواجهات بني إسرائيل وإيران يف سورية.
فيما يتجاوز إدارة األزمات ،أالحظ جيدا أن أطرافا
دولية رئيسية تعرب عن تأييدها الشديد للتوصل إىل تسوية
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لدي فكرة أخرية واحدة ،أال وهي أن السوريون لديهم كل القرار  )٢٠١٥( ٢٢٥٤لالنتقال السياسي يف سورية ،الذي
القدرة على العيش معا يف سالم ،وهناك حاجة واضحة إىل ما زال متعطال بسبب االحتاد الروسي ومؤيديه ،مع أن اجمللس
التوصل إىل تسوية سياسية إذا ما أردنا أن نرى مصاحلة حقيقية اختذ القرار باإلمجاع قبل ثالث سنوات.
وصادقة .فال يوجد حل عسكري ،واملنتصرون احلقيقيون هم
وتؤيد الواليات املتحدة اجلهود اليت يبذهلا املبعوث اخلاص
الذين ميكنهم جتاوز الشعارات ،ورسم صورة متفائلة ملا ميكن للدعوة إىل انعقاد جلنة دستورية شرعية ومتوازنة وذات مصداقية.
أن تبدو عليه احلالة يف سورية خالل  10سنوات ،وهو تصور ونظل على استعداد لدعم تشكيل جلنة دستورية حاملا تؤكد
ميكن جلميع السوريني أن يدعموه ،حىت لو كان الطريق حنوها األمم املتحدة ارتياحها إزاء توازن عضوية هذه اللجنة وتشكيلها
طويال وشاقا.
ونظامها الداخلي .ونؤكد مرة أخرى ضرورة أن تكون اللجنة
لقد أمضيت الكثري من حيايت املهنية يف التعامل مع
املشاكل اليت تبدو عويصة متاما ،والديناميات اليت بدت جممدة
إىل األبد .غري أن لدي خربة مباشرة بأن التاريخ ميكن أن يأخذ
منحى مل يتوقعه أحد.

متوازنة يف إشراكها اجملتمع املدين وممثلي املعارضة والنظام إذا
أريد هلا أن تفي مبعايري املصداقية .وترحب الواليات املتحدة
خبطط املبعوث اخلاص بيدرسن الستكشاف املبادرات احملتملة
األخرى يف إطار جمموعات املسائل األربع ،مبا يف ذلك
اإلصالح الدستوري واحلاجة إىل القيام بتحضريات موثوقة
إلجراء انتخابات حرة ونزيهة تديرها األمم املتحدة.

أعطي الكلمة اآلن ألعضاء اجمللس الذين يرغبون يف
اإلدالء ببيانات.

وباإلضافة إىل ذلك ،من الواضح أنه ال بد من توقف
العنف كي يصمد احلل السياسي .ويتمثل أحد أفضل السبل
اليت ميكن أن يدعم هبا اجمللس اجلهود اليت يبذهلا املبعوث اخلاص
بيدرسن على املسار السياسي يف ضمان هتيئة بيئة أمنية مستقرة،
ليس يف إدلب فحسب ،بل يف مجيع أحناء سورية .وبطبيعة
احلال ،يتطلب ذلك من نظام األسد وحلفائه تأييد دعوات
القرار  )٢٠١٥( ٢٢٥٤إىل وقف إطالق نار شامل يف مجيع
أحناء البلد .ولذلك ،من األمهية مبكان أن يضاعف أعضاء جملس
األمن جهودنا الرامية إىل حتقيق هدفنا املشرتك املتمثل يف وقف
تصاعد النزاع العسكري يف سورية من أجل هتيئة بيئة آمنة وهادئة،
جنبا إىل جنب مع عملية سياسية حترتم إرادة الشعب السوري.
وحتقيقا هلذه الغاية ،فإن الواليات املتحدة حتث األطراف بقوة
على احلفاظ على اتفاق وقف إطالق النار الذي مت التوصل إليه
بوساطة روسية/تركية يف إدلب .ونشعر ببالغ القلق إزاء الزيادة يف
الغارات اجلوية وغريها من النشاط العسكري يف إدلب.

الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أشكر السيد بيدرسن على
إحاطته اإلعالمية.

السيد كوهين (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
باإلنكليزية) :أشكر املبعوث اخلاص بيدرسن على حضوره
هنا اليوم .وهتنئه الواليات املتحدة على تعيينه وترحب به يف
جملس األمن حيث قدم إحاطته اإلعالمية األوىل بصفته املبعوث
اخلاص لألمني العام إىل سورية .ونتطلع إىل العمل معه من أجل
التوصل إىل حل سياسي للنزاع السوري عن طريق التنفيذ الكامل
للقرار  .)٢٠١٥( ٢٢٥٤والواليات املتحدة ثابتة يف التزامها
بالتوصل إىل تسوية سياسية سلمية للنزاع السوري ،مبا يتسق مع
أحكام القرار .)٢٠١٥( ٢٢٥٤
ويشاركين املمثل اخلاص لوزير اخلارجية املعين بالشأن
السوري ،صديقي العزيز السفري جيم جيفري ،يف التأكيد على
عزم الواليات املتحدة وشعورها باحلاجة امللحة إىل تنفيذ خمطط
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إن اإلرهاب ال ميكن استخدامه كذريعة الستهداف
املدنيني .وحتث الواليات املتحدة األطراف يف إدلب على وقف
إطالق النار من أجل كفالة محاية املدنيني والبنية التحتية املدنية
يف حمافظة إدلب ،وفقا للقانون الدويل اإلنساين .وكما أكدنا
مرارا وتكرارا ،منذ بدء العمل بوقف إطالق النار ،بوساطة تركية/
روسية ،فإن وقف إطالق النار ضروري حلماية حوايل  ٣ماليني
مدين يقيمون يف إدلب .وقد شهد السوريون اخنفاضا كبريا يف
الضربات اجلوية وعدد الوفيات يف صفوف املدنيني منذ دخول
وقف إطالق النار حيز النفاذ يف أيلول/سبتمرب  .٢٠١٨ومرة
أخرى ،نكرر ما قلناه يف اجمللس على مدى شهور عديدة من
أن أي عملية عسكرية كبرية يف إدلب ستمثل تصعيدا متهورا
للنزاع وستؤدي إىل كارثة إنسانية أكرب بكثري مما شهدناه أثناء
اعتداءات النظام السابقة على الغوطة الشرقية وحلب ومحص.
وينبغي للمجتمع الدويل إجياد سبل لنزع فتيل النزاع ،مبا يف ذلك
من خالل احلفاظ على وقف إطالق النار يف إدلب ،إلنقاذ
األرواح وتوفري حيز للعملية السياسية.
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السيد المنيخ (الكويت) :بداية ،نتقدم بالشكر للمبعوث
اخلاص غري بيدرسن على إحاطته القيمة .ونود أن نغتنم هذه
املناسبة لنعرب عن دعمنا الكامل له ولفريقه يف مهمتهم
الصعبة ،آملني أن تتكلل جهوده بالنجاح خالل الفرتة املقبلة،
للدفع بالعملية السياسية السورية.

جنتمع اليوم يف أول جلسة حول املسار السياسي السوري
يف هذا العام ،وهو املسار الذي ولألسف مل نشهد فيه تقدما
منذ عدة سنوات .ولطاملا أكدت دولة الكويت أن فشل جملس
األمن يف ضمان تنفيذ قراراته يطيل من أمد الصراعات ،ويعقدها
ويقوض من مصداقية اجمللس .ورأينا ذلك يف اليمن ويف فلسطني
ويف غريها من الدول والقضايا ،كما نراها اليوم يف سورية.
وأخص بالذكر هنا القرار  ،)٢٠١٥( ٢٢٥٤الذي مت اعتماده
باإلمجاع يف كانون األول/ديسمرب  .٢٠١٥وهو القرار الذي
رسم خارطة الطريق للوصول إىل تسوية سياسية عادلة يف سورية،
تيسرها األمم املتحدة بقيادة وملكية سورية ،لكي تساهم يف
كذلك يدعو القرار  )٢٠١٥( ٢٢٥٤األطراف إىل اإلفراج إعادة االستقرار إىل هذا البلد العريب العزيز ،والذي ،ولألسف،
عن األفراد احملتجزين تعسفا ،وال سيما النساء واألطفال .واجلهود مل يتم ترمجته على أرض الواقع إىل اآلن.
املبذولة ،حتت رعاية الدول الضامنة ملسار أستانا ،لإلفراج عن
فلذلك ،أمام املبعوث اخلاص حتديات كبرية يف هذا امللف.
احملتجزين ،مبن فيهم املختطفون واملفقودون ،الذين حيتجزهم إال أننا واثقون بأنه عازم على العمل لتفعيل هذا القرار ،وزياراته
نظام األسد ومجاعات املعارضة السياسية السورية ،ليست كافية .ولقاءاته األخرية مع األطراف املعنية بداية جيدة تعكس هذا العزم
وميثل إحراز تقدم يف اإلفراج عن احملتجزين واملفقودين خطوة وحرصه وتصميمه على إعادة إحياء العملية السياسية يف سورية.
هامة حنو بناء الثقة الالزمة للتوصل إىل حل سياسي ،وهذه ويتعني علينا يف جملس األمن واجملتمع الدويل ،أن جندد تأكيدنا
الثقة عنصر حيوي من عناصر احلل السياسي مبوجب القرار على أمهية االلتزام بالعملية السياسية ،كما حددها القرار ٢٢٥٤
.)٢٠١٥( ٢٢٥٤
( ،)٢٠١٥والذي استعرض اخلطوات لعملية انتقالية سياسية،
تصادف الشهر املقبل الذكرى السنوية الثامنة لبداية النزاع تتضمن حمطات عدة منها صياغة الدستور وعقد انتخابات حرة
السوري .وتعتقد الواليات املتحدة أن التوصل إىل حل سياسي ونزيهة جترى عمال هبذا الدستور حتت إشراف األمم املتحدة،
يف سورية ال ميكن حتقيقه إال من خالل التنفيذ الكامل للقرار وطبقا ألعلى املعايري الدولية للشفافية واملساءلة ،وتشمل مجيع
 .)٢٠١٥( ٢٢٥٤وسنواصل دعم اجلهود اليت تبذهلا األمم السوريني مبن فيهم من هم يف اخلارج .فالقرار )٢٠١٥( ٢٢٥٤
وبيان جنيف لعام  S/2012/522( ٢٠١٢املرفق) يعتربان
املتحدة واملبعوث اخلاص بيدرسن لتحقيق ذلك اهلدف.
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املرجعيات الرئيسية يف األزمة السورية ،وعلينا مسؤولية يف هذا
اجمللس أن نعمل على ضمان تنفيذ ما ورد يف هذه املرجعيات.

آمنة وطبيعية ومل مشلهم وأن تتاح هلم الفرصة يف العودة اآلمنة
والطوعية والكرمية إىل ديارهم ،وفق الشروط واملعايري الدولية
وبعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو مصاحل ضيقة ألي طرف
كان من أطراف األزمة .فإن تدابري مثل االعتقال التعسفي ونزع
امللكية ،على سبيل املثال ال احلصر ،تتعارض مع أي جهود
متكن الالجئني من العودة .كما نرفض أي حماوالت إلحداث
تغيريات دميغرافية يف سورية.

أطراف النزاع على التعاون مع املبعوث اخلاص ومكتبه لتحقيق
تقدم أكرب يف هذا الشأن.

السيد دوالتر (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :يف البداية ،أود
أن أشكر السيد غري بيدرسن ،املبعوث اخلاص لألمني العام إىل
سورية ،على أول إحاطة إعالمية يقدمها إىل اجمللس .والدروس
اليت استخلصها من اتصاالته األولية واألفكار اليت يقدمها بشأن
اخلطوات التالية يف العملية السياسية مستنرية بشكل خاص .ويف
البداية ،أود أن أؤكد للممثل اخلاص دعم فرنسا الكامل.

لقد مضى على اتفاق سوتشي حول تشكيل اللجنة
الدستورية أكثر من عام ،ومل َنر حىت يومنا هذا إطالق أعمال
هذه اللجنة الدستورية .وجندد يف هذا السياق دعوتنا بأن تكون
اللجنة متوازنة وذات مصداقية وشاملة ،وتضم كافة أطياف
اجملتمع السوري وأن يتم االتفاق على قواعد عملها .فلقد أعرب
يف اخلتام ،جندد تأكدينا على أن ليس هناك حال عسكريا
املبعوث اخلاص يف  15شباط/فرباير يف جنيف عن أمله دون
جتتمع اللجنة الدستورية يف جنيف بأسرع وقت ممكن ،وأن لألزمة يف سورية ،وأن احلل يكمن يف تضافر اجلهود الدولية
يكون ذلك بداية ملناقشات جادة ،وأن يكون كذلك مبثابة لتنفيذ قرار جملس األمن  ،)2015( 2254وأن مؤمتر بروكسل
القادم سيشكل فرصة هامة حلشد املوارد من أجل ختفيف املعاناة
االنطالقة اليت طال أمدها للعملية السياسية.
وإىل جانب ذلك ،من املهم كذلك  -كما هو احلال يف اإلنسانية للشعب السوري ،وكذلك فرصة لتجديد التزام اجملتمع
أي عملية سياسية  -أن تكون هناك تدابري لبناء الثقة بني الدويل بالعمل على حل هذا النزاع بشكل سلمي وفقا للقرار
األطراف ،ولعل أبرز تلك التدابري هي اإلفراج عن املعتقلني  )2015( 2254من أجل متكني الشعب السوري الشقيق من
والسجناء .ونأخذ علما باإلفراج عن عدد من املعتقلني مؤخرا ،حتقيق طموحاته املشروعة عرب تسوية سياسية تتوافق عليها مجيع
إال أن هناك حاجة إىل مزيد من العمل يف هذا امللف ،وحنث مكوناته وحتافظ على استقالل سورية ووحدهتا وسيادهتا.

لقد صاحبت األزمة السورية انتهاكات عديدة للقانون
الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين .وجيب أن
تكون هناك مساءلة ألولئك الذين كانوا أطرافا فيها ،فال ميكن
حتقيق سالم مستدام وشامل من دون حتقيق العدالة وضمان
عدم اإلفالت من العقاب ملرتكيب هذه اجلرائم حبق البشرية.
وجندد يف هذا السياق دعمنا لآللية الدولية احملايدة املستقلة
للمساعدة يف التحقيق واملالحقة القضائية لألشخاص املسؤولني
عن اجلرائم األشد خطورة وفق تصنيف القانون الدويل املرتكبة
يف اجلمهورية العربية يف سورية منذ آذار/مارس .2011

وينبغي أال يُخطئ أحد بشأن احلالة الراهنة .وسيكون خطأ
فادحا يف التقدير وخطأ سياسيا خطريا االعتقاد بأن املأساة
السورية قد انتهت .إهنا ملن تنته ،إذ يدخل البلد عامه التاسع
من النزاع .والتهديد اإلرهايب مل خيتف بل ما زال كبريا .ووقف
إطالق النار يف الشمال الغريب ينتهكه النظام بشكل منتظم،
لعل من أبرز وأهم تداعيات األزمة السورية مصري الالجئني وخطر التصعيد اإلقليمي يزداد يوما بعد يوم جراء وجود إيران،
والنازحني داخليا ،الذين جيب أن يعاد هلم األمل يف التمتع حبياة واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت يرتكبها النظام متواصلة
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شرقي سورية .وهذه أخبار سارة فيما يتعلق بالقتال املستمر ضد
داعش ولتحقيق االستقرار يف املنطقة من أجل احليلولة دون
ظهور اجلماعة اإلرهابية جمددا يف شكل آخر .وتتطلب مواجهة
اإلرهاب يف الشمال الشرقي محاية شركائنا يف القتال ضد داعش
يف امليدان .ونعلم مجيعا أن جناح التحالف ضد داعش ما كان
ليتحقق بدون قوات سورية الدميقراطية.

بدون عقاب .والغالبية العظمى من الالجئني ال يعتزمون العودة
إىل سورية واحلالة اإلنسانية ما زالت كارثية .وليس من املستغرب
إذن  -وهنا أعود إىل نقطيت السابقة  -أن الغالبية العظمى من
الالجئني ال يرغبون يف العودة إىل سورية .فاإلحصاءات الصادرة
عن مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني،
اليت أشارت إىل عودة حنو  58 000الجئ إىل سورية يف عام
 - 2018وهي زيادة طفيفة عن  50 000يف عام - 2017
وفيما يتعلق باحلالة يف إدلب ،أعيد التأكيد على قلق فرنسا
غنية عن البيان.
العميق إزاء تعزيز مجاعة “هيئة حترير الشام” ،اليت صنفتها األمم
بيد أن فرنسا ،وبالنظر إىل هذا التقرير الصريح ،تعتقد املتحدة كتنظيم إرهايب .والقضاء عليها هو هدفنا املشرتك لكن
اعتقادا راسخا بأن هناك ،ألول مرة منذ سنوات عديدة ،فرصة جيب علينا أن نتجنب استهداف املدنيني ونضع يف اعتبارنا
حمدودة لكنها حقيقية إلهناء النزاع السوري .ومن مسؤوليتنا على ما ميكن أن ينجم عن شن هجوم من عواقب كارثية من حيث
حنو مشرتك أن نغتنم هذه الفرصة من خالل التوصل إىل حل اجلانب اإلنساين واهلجرة واألمن .وتشعر فرنسا بالقلق إزاء
سياسي شامل ألنه السبيل الوحيد ملنع األسباب واآلثار املماثلة ازدياد عدد انتهاكات النظام السوري لوقف إطالق النار ،مبا
يف ذلك الضربات اجلوية .وهلذا ،من الضروري اآلن أن نبذل
لتداعيات األزمة السورية .بعبارة أخرى ،لتفادي عقد مأساوي
كل ما يف وسعنا للحفاظ على وقف إطالق النار .إننا نطالب
آخر يف سورية ،من مسؤولية اجمللس التغلب على انقساماته -
بشكل خاص االحتاد الروسي وتركيا بالتحلي باملسؤولية بينما
وأكرر ،التغلب على انقساماته  -على أساس أهدافنا ومصاحلنا
يواصالن بذل جهودمها.
املشرتكة .وأود بالنيابة عن فرنسا أن أوجه نداء عاجال يف هذا
وأخريا ،جيب أن يتخذ اجمللس موقفا موحدا لضمان احرتام
الصدد .وإذ آخذ هذا اهلدف يف احلسبان ،سأركز بإجياز على
القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل .وأدعو اليوم األعضاء
ثالث نقاط رئيسية.
ذوي التأثري على أطراف النزاع إىل ممارسة الضغط يف هذا الصدد.
أوال ،جيب أن تكون أولويتنا املشرتكة هي مواصلة التصدي ويعين ذلك ،أوالً وقبل كل شيء ،ضمان محاية املدنيني والعاملني
لإلرهاب والعمل من أجل وقف إطالق النار على الصعيد يف اجملالني اإلنساين والطيب ،فض ً
ال عن حرية وصول املساعدات
الوطين ،وفقا ألحكام القرار  .)2015( 2254ويستمر القتال اإلنسانية بدون عوائق .ومن البديهي أن العقبات اليت حتول
ضد تنظيم داعش يف مشال شرقي سورية ويف العراق ،وكما يعرف دون وصول املساعدات اإلنسانية ،واستخدام التعذيب والتجنيد
اجمللس ،فإن ذلك أولوية قصوى بالنسبة لفرنسا ،اليت ستواصل اإلجباري واالحتجاز التعسفي يف املناطق اليت اسرتدها النظام
مشاركتها على هذه اجلبهة .والسقوط الوشيك لتنظيم داعش يف السوري غري مقبولة .كما أنه من الضروري ردع أي استخدام
الباغوز سيكون جناحاً عسكرياً ال ميكن إنكاره ،لكنه لن ينهي لألسلحة الكيميائية يف سورية ،والرد بقوة على أي حاالت
بأي حال من األحوال التهديد الذي يشكله تنظيم داعش على جديدة هلذا االستخدام .وتظل عزمية فرنسا يف هذا الصدد ثابتة.
املنطقة وعلى أراضينا الوطنية .ويف هذا الصدد ،ترحب فرنسا
ومن الضروري أكثر من أي وقت مضى متهيد الطريق أمام
بإعالن الواليات املتحدة أهنا ستحتفظ بوجود عسكري يف مشال انتقال سياسي موثوق حتت رعاية األمم املتحدة .وهذه هي
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أولويتنا الثانية اليت ترتبط ارتباطا وثيقا باألولوية األوىل .إن انتصار
العسكري للنظام ،الذي حتقق بفضل دعم حليفيه وبتكلفة دمار
بشري ومادي كبري ،ليس بأي حال من األحوال مقدمة إلحالل
السالم وحتقيق املصاحلة يف سورية .ولن تتحقق هذه النتيجة إال
إذا وافق النظام على اجللوس إىل طاولة املفاوضات مع املعارضة
والتفاوض حبسن نية.
وحتقيقا لتلك الغاية ،تؤيد فرنسا تأييدا تاما جهود املبعوث
اخلاص الرامية إىل وضع خارطة طريق شاملة تستند إىل مجيع
عناصر القرار  ،)2015( 2254الذي أصبح اآلن أكثر من
أي وقت مضى مبثابة البوصلة املشرتكة .وهذا ينطوي على العمل
بالتوازي مع اجلهود املبذولة بشأن الدستور إلقامة حكم موثوق
وشامل وغري طائفي ،واإلعداد لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة
حتت إشراف األمم املتحدة ،واختاذ تدابري لبناء الثقة ميكن أن
توجد البيئة اآلمنة واحملايدة املبينة يف بيان جنيف (،S/2012/522
املرفق) ،مبا يف ذلك معاجلة قضية احملتجزين واملفقودين وحقوق
امللكية والتجنيد اإلجباري.

28/02/2019

هو الذي سيوفر استجابة دائمة للمأساة السورية ولتوقعات
املصاحلة وهتديد اإلرهاب .ومن مسؤوليتنا كذلك االستجابة
حلاجة الضحايا السوريني للعدالة ،اليت سيستحيل من دوهنا
حتقيق السالم .ذلك هو اهلدف من دعمنا آلليات التحقيق
التابعة لألمم املتحدة وللجهود الرامية إىل إقامة العدل ،مبا يف
ذلك بصفتنا الوطنية ،كما ذكرت مرة أخرى يف بداية األسبوع
(انظر .)S/PV.8471

إن عودة الالجئني أمر ضروري على املدى الطويل ،غري
أن مفتاح العودة يف دمشق ،وليس يف نيويورك أو بروكسل أو يف
أي مكان آخر .واألمر مرتوك للنظام لتهيئة الظروف اليت متكن
الالجئني من العودة بأمان تام ومع مجيع الضمانات الالزمة
لكفالة احرتام حرياهتم واستعادة ممتلكاهتم .إننا مجيعا نرى بوضوح
أن هذه الشروط والضمانات غري موجودة اليوم ،لذا ينبغي لنا أن
نفهم أنه بدون إحراز تقدم ال رجعة فيه حنو إجياد حل سياسي،
لن يكون من املمكن التشجيع على عودة الالجئني أو متهيد
الطريق إلعادة اإلعمار أو التفكري يف أي تطبيع لعالقاتنا مع
وما من جهة عدا األمم املتحدة ،من خالل عمل املبعوث النظام أو رفع اجلزاءات عنه .وقد أكدت فرنسا واالحتاد األورويب
اخلاص ،ستتمكن من إحراز تقدم حقيقي بشأن تلك األولويات ذلك املوقف بوضوح وبشكل ال لبس فيه عدة مرات.
أخريا ،وبناء على ذلك ،ستواصل فرنسا العمل بال كلل
املتقاربة .ويف هذا الصدد ،نرحب باجلهود اليت يبذهلا املبعوث
اخلاص من أجل وضع جمموعة تدابري دستورية كمدخل للعملية .مع شركائها من أجل التوصل إىل حل سياسي موثوق به دعما
وسيتطلب ذلك التوصل إىل اتفاق موثوق ومتوازن بشأن تكوين ملهمة املبعوث اخلاص .وأود أن أناشد ،باسم فرنسا ،مرة أخرى،
القائمة الثالثة للجنة ونظامها الداخلي حبيث ميكن أن تبدأ كل عضو يف اجمللس أن يعيد التفكري على هذا األساس وأن
عملها بسرعة حتت رعاية األمم املتحدة ويف إطار القرار  2254خيرج من دائرة التفكري التلقائي وأن ينتقل من استعراض املواقف
( .)2015لقد أضعنا وقتا مثينا يف العام املاضي ،ومن الواضح إىل العمل .فليس لدينا أي وقت نضيعه ،لذا دعونا نبدأ العمل.
أن النظام السوري مسؤول عن عدم تشكيل اللجنة ،خالفا
السيد نيبنزيا (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :نرحب
لاللتزامات اليت تعهدت هبا جمموعة أستانا ومؤمتر قمة اسطنبول .باملبعوث اخلاص ،غري بيدرسن ،يف اجمللس لتقدمي إحاطته األوىل
ستكون هذه نقطيت األخرية ،وسأوجز .إننا اليوم عند ونشكره على تقريره .إننا نتفق مع العديد من اآلراء اليت أعرب
مفرتق طرق ،ولذا جيب على اجمللس أن يدعم اجلهود اليت يبذهلا عنها .وغين عن القول إن إحدى النقاط الرئيسية اليت أثارها
املبعوث اخلاص .إن احلل السياسي الشامل للجميع وحده كانت حول أمهية استعادة الثقة املفقودة ،ليس فقط داخل
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سورية ولكن حوهلا وفيما بني مجيع أصحاب املصلحة املنخرطني سورية مبا يتفق مع التفامهات املتبادلة اليت مت التوصل إليها يف
مؤمتر القمة الثالثي لرؤساء روسيا وتركيا وإيران يف سوتشي
يف الشأن السوري.
ونرحب برغبة املبعوث اخلاص يف املداومة على االتصاالت يف  ١٤شباط/فرباير ،وغين عن القول ،أخذ موقف حكومة
املكثفة مع أطراف النزاع السوري واملشاركني الرئيسيني يف اجلهود اجلمهورية العربية السورية يف االعتبار الكامل.
إننا على استعداد للعمل ،مبا يف ذلك على مراحل وتدرجييا،
املبذولة لتسوية احلالة يف سورية .فمن الواضح أن ذلك هو
مفتاح النجاح ألي وساطة .وحنن نعتقد أن من املهم مواصلة لتنفيذ املهام املقبلة ،اليت تشمل القضاء على بؤرة اإلرهاب يف
حوار عمل عادي مع دمشق ،اليت جيب أن تكون مشاركة إدلب وضمان محاية السكان املدنيني .وال ميكن للحالة اجملمدة
يف مجيع التدابري الرامية إىل النهوض بالعملية السياسية وحتقيق بصورة دائمة يف مشال غرب سورية ،اليت يسيطر عليه مقاتلو
استقرار احلالة يف البلد .وباملناسبة ،ينطبق ذلك أيضا على مؤمتر هيئة حترير الشام ،أن تستمر ،وينبغي ألولئك الذين ال يودون
آذار/مارس يف بروكسل .لقد زار السيد بيدرسن موسكو ،يف املساعدة أن يفهموا ذلك .وينبغي لنا أن نشري إىل أنه ما من
 ٢٢كانون الثاين/يناير ،حيث أجرى حمادثات مكثفة مع وزيري أحد يريد أن يتعاطف مع تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
اخلارجية والدفاع يف االحتاد الروسي ،سريغي الفروف ،وسريغي والشام بتجميد الوضع يف هجني والرقة .وباملناسبة ،هناك العديد
شويغو .ويبدو من نتائج هذا واالجتماعات الالحقة للمبعوث من اإلصابات يف صفوف املدنيني يف تلك األماكن .وال يسعنا
اخلاص مع ممثلني روس ،مبن فيهم نائب وزير اخلارجية فريشينن إال أن نرحب ،يف ذلك الصدد ،بعبارات  -بصورة أساسية
وألكسندر الفرنتييف ،مبعوث روسيا اخلاص إىل سورية ،أننا اعرتاف  -ممثل الواليات املتحدة بأن مكافحة اإلرهاب ال ميكن
متكنا من جتاوز الواقعة املزعجة واملصطنعة إىل حد كبري يف أن تكون عذرا لتحطيم السكان املدنيني.
كانون األول/ديسمرب فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية.
ونود أن نشدد على أن عملية أستانا ظلت تشكل،
حنن نواصل العمل ،بالتعاون مع املبعوث اخلاص وشريكينا يف باإلضافة إىل التهدئة والقضايا السياسية ،منربا ملناقشة التدابري
صيغة أستانا ،تركيا وإيران ،على وضع الصيغة النهائية ملعايري اهلامة لبناء الثقة بني األطراف املتنازعة من قبيل تبادل األسرى،
بدء عمل اللجنة ،اليت أنشئت استنادا إىل مقررات مؤمتر احلوار اليت ذكرها املبعوث اخلاص .وقد جرت عمليات التبادل يف
الوطين السوري والقرار  .)٢٠١٥( ٢٢٥٤ونأمل أن نراها تبدأ تشرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠١٨ويف شباط/فرباير من هذا العام،
العمل قريبا.
وعلى الرغم من أهنا قد تكون قليلة العدد ،فإهنا تعطينا األمل يف
وينبغي لنا أال نغفل عن اإلشارة إىل إسهام شريكينا الرتكي
واإليراين البناء يف إطار عملية أستانا ،األمر الذي مكننا من
حتقيق تغيري نوعي يف احلالة يف سورية وضمان وقف حقيقي
إلطالق النار يف اجلزء األكرب من البلد وبدء حوار مباشر بني
احلكومة واملعارضة املسلحة .ونأمل يف أن نتمكن ،حنن ثالثي
أستانا ،يف املستقبل القريب ،من التوصل إىل استنتاجات مقبولة
جلميع األطراف بشأن منطقة التهدئة يف إدلب ومشال شرق
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إحراز املزيد من التقدم يف هذا اجملال .ومجيع هذه التدابري تسهم
يف حتقيق االستقرار يف سورية .ومثة جمال هام من جماالت عمل
اجملتمع الدويل هو استعادة البنية التحتية املدمرة والقيام بأعمال
إزالة األلغام .وقد قررت حكومة االحتاد الروسي ،يف  ٢١شباط/
فرباير ،أن تساهم يف ميزانية دائرة األمم املتحدة لإلجراءات
املتعلقة باأللغام من أجل دعم جهود إزالة األلغام يف اجلمهورية
العربية السورية ،وحنث زمالءنا على االنضمام إىل هذه اجلهود.
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وقوض انتهاك ذلك االتفاق اجلهود الرامية إىل احلفاظ على
استقرار الوضع يف منطقة ختفيف التوتر يف إدلب ،ورمبا يؤثر
على اإلدارة السلسة للعملية السياسية املرجو منها أن تؤدي إىل
تشكيل اللجنة الدستورية.

وأعتقد أنين أستطيع أن أقول بالنيابة عن كامل جمموعة أستانا
الثالثية بأننا على استعداد للتعاون مع مجيع األطراف املعنية اليت
تعتزم خملصة  -وأشدد على “خملصة”  -أن تساعد يف استقرار
وتعزيز والنهوض بتسوية سياسية يف سورية .وقد كان مؤمتر القمة
الرباعي الذي عقد يف إسطنبول يف تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٨
ويشعر بلدي بالقلق أيضا إزاء التصعيد العسكري يف ناحية
مسامهة هامة يف عملية بناء اجلسور.
هجني يف جنوب شرق حمافظة دير الزور ،حيث تستمر العمليات
ونود أن نشدد على أن احلالة يف سورية قد تغريت حنو العسكرية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام وتسبب
األفضل ،وأن العديد من األشخاص قد أقروا بالتغيريات اليت الضرر ملا يقرب من  ٢٥ ٠٠٠داخليا من املشردين داخليا يف
حدثت .وقد شهدنا خطوات إجيابية من جانب دول املنطقة تلك املنطقة .ويف ذلك السياق غري املناسب ،حتث كوت ديفوار
يف السعي إىل تطبيع العالقات مع دمشق .ونعتقد أن التعاون أطراف النزاع على وقف األعمال العدائية واملضي عوضا عن
االقتصادي واملشاركة يف استعادة االقتصاد الوطين السوري ذلك يف مسار احلوار هبدف ضمان حتقيق السالم الدائم يف
سيساعدان على التعجيل بتلك العملية .ونأمل أن يقدم اجلمهورية العربية السورية .ويود بلدي تذكري األطراف املتحاربة
االنفتاح على حتقيق االستعادة الكاملة للعالقات بني البلدان بالتزاماهتا املتعلقة باحرتام حقوق اإلنسان والقانون الدويل
العربية وسورية وعودة دمشق السريعة إىل األسرة العربية ،دعما اإلنساين اللذين يتعني عدم اإلفالت من العقاب على انتهاكهما
كبريا لعملية التسوية السورية ،وفقا للمبادئ األساسية للقانون أيا كان مرتكبوها.
الدويل وأحكام ميثاق األمم املتحدة .وروسيا مستعدة ،بصفتها
وعليه ،يدعو بلدي مجيع األطراف يف النزاع السوري
الوطنية وبوصفها عضوا يف جملس األمن ومشاركة يف جمموعة واجملتمع املدين واجملتمع الدويل إىل التعاون الكامل مع اآللية
أستانا الثالثية ،ملواصلة العمل مع املبعوث اخلاص من أجل الدولية احملايدة املستقلة للمساعدة يف التحقيق واملالحقة
إعادة السالم إىل سورية .وميكن للسيد بيدرسن أن يعول على القضائية لألشخاص املسؤولني عن اجلرائم األشد خطورة ،وفق
مساعدتنا.
تصنيف القانون الدويل ،املرتكبة يف اجلمهورية العربية السورية
السيد أدوم (كوت ديفوار) (تكلم بالفرنسية) :يود وفد
بلدي أن يثين على السيد غري بيدرسن ،املبعوث اخلاص لألمني
العام إىل سورية ،على جودة إحاطته األوىل للمجلس يف جلسة
علنية ،وأن يرجو له كل النجاح يف االضطالع مبهمته.

منذ آذار/مارس  2011ويف ذلك الصدد ،يرحب وفد بلدي
بتسليم سلطة منظمة حظر األسلحة الكيميائية بضرورة حتديد
هوية املسؤولني عن استخدام األسلحة الكيميائية يف سورية ،يف
هناية الدورة االستثنائية الرابعة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية
األسلحة الكيميائية الذي عقد يف الهاي يف  ٢٧حزيران/يونيه
.٢٠١٨

وقد الحظت كوت ديفوار ،مع القلق ،انتهاكات االتفاق
الذي مت التوصل إليه بني روسيا وتركيا يف  ١٧أيلول/سبتمرب
وترحب كوت ديفوار جبميع املبادرات الرامية إىل التسوية
 ٢٠١٨بشأن إنشاء منطقة لتخفيف التوتر يف حمافظة إدلب،
ال سيما من جانب اجلماعة اجلهادية “هيئة حترير الشام” ،اليت السياسية لألزمة السورية ،مبا يف ذلك عقد مؤمتر القمة الثالثي
يف  ١٤شباط/فرباير  ،٢٠١٩يف سوتشي ،وحتيط علما بالبيان
عززت سيطرهتا على أكثر من  ٩٠يف املائة من املنطقة.
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خالل عملية سياسية تفاوضية ،وفقا لذلك القرار وبيان جنيف
لعام  ،S/2012/522( ٢٠١٢املرفق) ويتضمن القرار ٢٢٥٤
( )٢٠١٥مجيع العناصر الالزمة للتوصل إىل حل سياسي -
عملية مراجعة الدستور وإجراء انتخابات حرة مبشاركة السوريني
يف الشتات يف مناخ حيمي حقوق السوريني.

اخلتامي الصادر عنه .وباملثل ،يرحب بلدي بالتقدم احملرز يف
إطار املشروع التجرييب للفريق العامل الذي أنشأته عملية أستانا
واألمم املتحدة للتحقيق يف مصري األشخاص املفقودين واإلفراج
عن احملتجزين .ويسهم ذلك التقدم احملرز على النحو الذي يدل
عليه تبادل األسرى بني احلكومة السورية واجلماعات املسلحة يف
الفرتة من  ٢٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٨و  ١٢شباط/فرباير
ومن شأن جلنة دستورية بقيادة سورية وميلك زمامها
 ،٢٠١٩يف بناء الثقة بني أطراف النزاع وهتيئة الظروف الالزمة السوريون وبتيسري من األمم املتحدة أن تتيح فرصة ساحنة وتفتح
ملواصلة العملية السياسية.
الباب أمام اجلوانب األخرى من العملية السياسية .ونؤيد الدور
وختاما ،يود بلدي أن يكرر اإلعراب عن دعمه الكامل اهلام الذي جيب أن يضطلع به املبعوث اخلاص يف إنشائها .ومع
للجهود اليت يبذهلا السيد غري بيدرسن ،املبعوث اخلاص لألمني ذلك ،وإذا أردنا أن تكون اللجنة أداة حقيقية وفعالة ،جيب
العام .ويدعو األطراف السورية إىل تعزيز تعاوهنا معه ألجل حفز علينا أن نكفل تشكيلها على حنو يتسم باملصداقية والتوازن
زخم جديد يف العملية السياسية وفقا للقرار  .)٢٠١٥( ٢٢٥٤والشمول وأن تكون ممثلة جلميع مكونات اجملتمع السوري ،وأن
ويدعو بلدي أيضا اجلهات الضامنة للعمليات التكميلية يف يقرتن أي اتفاق على تشكيلها بإجراءاهتا وأساليب عملها.
أستانا وسوتشي إىل مواصلة جهودها الرامية إىل التوصل إىل حل
وقد بذل جمهود كبري يف العام املاضي ،وأجريت مشاورات
هنائي ودائم لألزمة يف سورية.
مكثفة يف ذلك الصدد .ولكن من املؤسف أن ذلك العمل
وأخريا ،حيث بلدي األطراف يف النزاع على اتفاق بشأن
إنشاء اللجنة الدستورية كي تتسىن صياغة الدستور اجلديد وما
يؤدي إىل إجراء انتخابات حرة ونزيهة حتت إشراف األمم
املتحدة.

مل يكتمل بعد ،ال من حيث تشكيل اللجنة وال فيما يتعلق
بإجراءات عملها .وجيب اآلن على املبعوث اخلاص اجلديد أن
يضع اسرتاتيجيته املالئمة ،وندعوه إىل استكشاف خمتلف السبل
املمكنة يف إطار القرار  )٢٠١٥( ٢٢٥٤كي يتسىن له إحراز
تقدم ملموس.

السيد بيكستين دو بيتسويريفا (بلجيكا) (تكلم
وجيب أن يتم االنتقال السلمي والشامل واملستدام للسلطة
بالفرنسية) :بداية ،أود أن أشكر املبعوث اخلاص غري بيدرسن
على إحاطته األوىل أمام جملس األمن ،وأؤكد له دعمنا الكامل .يف بيئة آمنة تتسم باالستقرار واهلدوء .فمن جهة ،ال ميكن
وسوف أركز على نقطتني  -احلالة السياسية واحلالة يف إحالل السالم الدائم بدون عملية للمصاحلة ،يف حني يستحيل
حتقيق املصاحلة بدون توفر العدالة .ونويل أمهية خاصة ملكافحة
امليدان.
اإلفالت من العقاب .ونؤيد يف ذلك الصدد ،اآللية الدولية
أوال ،فيما يتعلق باحلالة السياسية كلف اجمللس األمم
احملايدة املستقلة للمساعدة يف التحقيق واملالحقة القضائية
املتحدة يف عام  - ٢٠١٥قبل أربع سنوات بالضبط  -بتيسري
لألشخاص املسؤولني عن اجلرائم األشد خطورة وفق تصنيف
العملية السياسية بني األطراف السورية بغية تنفيذ القرار ٢٢٥٤
القانون الدويل املرتكبة يف اجلمهورية العربية السورية منذ آذار/
( .)٢٠١٥وترى بلجيكا أنه ال ميكن حل النزاع السوري إال من
مارس  ،2011وجلنة التحقيق املأذون هبا من جملس حقوق
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اإلنسان وآلية املساءلة املنشأة يف إطار منظمة حظر األسلحة
الكيميائية.

من أجل مواصلة هذه املهمة الصعبة ،سيحتاج املبعوث
اخلاص إىل دعم اجملتمع الدويل وأطراف النزاع وبلدان املنطقة،
وسيحتاج أيضاً إىل أن يعمل أعضاء جملس األمن يداً واحدة.
كما يتوقف جناح مهمته إىل حد كبري على توفر اإلرادة
وحنث مجيع الذين لديهم تأثري
السياسية لدى أطراف النزاعّ ،
على األطراف على استخدامه لدعم اجلهود اليت يبذهلا السيد
بيدرسن .ويف هناية املطاف ،لن نستطيع حقاً إحراز تقدم حنو
تسوية النزاع بصورة أساسية إال إذا كان هناك ٌّ
حد أدىن من الثقة
املتبادلة بني األطراف وشعرنا مجيعا باحلاجة امللحة هلذه التسوية.

الضروري أن تواصل مجيع األطراف االلتزام باالتفاق.

ما فتئ الشعب السوري ،طوال ما يقرب من مثاين سنوات
إىل اآلن ،غارقاً يف نزاع ذي آثار مدمرة  -نزاع حرم املاليني
من الناس من الظروف الالزمة لتحقيق مستقبل واعد .وجيب
علينا أن نعمل لضمان أن يولد جيل سوري جديد متحرر
من ويالت احلرب البغيضة .وتؤمن اجلمهورية الدومينيكية إمياناً
صادقاً باحلوار وبالسعي املتضافر إلجياد حلول سلمية للنزاعات.
ولذلك ،فإننا نفهم أنه جيب تعزيز عملية الوساطة والتقارب بني
األطراف املسؤولة عن قيادة التجديد السياسي يف سورية على
أساس األحكام واملبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف القرار
 ،)٢٠١٥( ٢٢٥٤مبا يكفل تنفيذها تنفيذاً كامالً.

ومن ناحية أخرى ،لن تتحقق العودة الطوعية واملستدامة
لالجئني إال بضمان توفري حياة آمنة وكرمية لالجئني .وألجل
ضمان العودة الكرمية ،فال مناص من وضع حد ألعمال النهب
واملصادرة والتعسف يف إنفاذ القانون .ويتطلع السوريون إىل وطن
يستند إىل سيادة القانون .ويتجاوز حتقيق األمن كثريا جمرد انتهاء
النزاع املسلح .ويشمل ذلك أيضا محاية احلقوق األساسية وإهناء
ممارسات القمع والتجنيد القسري يف القوات املسلحة .وال يزال
السيد سينغر ويزينغر (اجلمهورية الدومينيكية) (تكلم
اآلالف من السوريني معتقلني وحمتجزين بصورة تعسفية وغري
قانونية .ندعو مجيع اجلهات الفاعلة إىل مواصلة جهودها الرامية باإلسبانية) :أوالً ،أود أن أشكر السفري بيدرسن على إحاطته
اإلعالمية وأن أمتىن له كل النجاح يف عمله بصفته املبعوث
إىل وضع حد لتلك املمارسات.
ثانيا ،فيما يتعلق باحلالة يف امليدان ،فما زال العنف مستمرا اخلاص لألمني العام إىل سورية .وحنن على ثقة بأن خربته
ويؤدي إىل تشريد آالف األشخاص ،وخاصة يف مشال البلد .ويف الدبلوماسية الواسعة ستفيده متاماً على الدرب الطويل الذي
إدلب ،ساعد االتفاق بني تركيا واالحتاد الروسي الذي مت التوقيع سلكه أسالفه ،سعياً إىل حتقيق السالم يف سورية ،وهو الدرب
عليه يف أيلول/سبتمرب  ٢٠١٨على جتنب احتمال حدوث كارثة الذي غالبا ما يكون ملتويا .وحنن ندرك أن التحديات املقبلة
إنسانية ،غري أن احلالة ال تزال هشة على وجه اخلصوص .ومن جسيمة جداً.
ففي دير الزور ما تزال املعارك األخرية ضد تنظيم داعش
جارية .وال تعين هناية داعش بوصفه تنظيما إرهابيا ذا قاعدة
إقليمية هناية التهديد الذي ميثله .ومن الضروري أن يواصل
اجملتمع الدويل جهوده الرامية إىل منع استعادة التنظيم قدرته
على تسبيب األذى .وإذ يستمر حتييد أولئك املسؤولني عن
جرائم داعش وحماكمتهم ،يتعني أيضا يف الوقت نفسه العمل
على جتنب توفر األسباب اليت أدت إىل نشأته مرة أخرى .وجيب
علينا أن نبذل كل ما يف وسعنا لضمان محاية املدنيني .وندعو
يف ذلك الصدد إىل وقف األعمال العدائية على الصعيد الوطين.

ومهمتنا واضحة  -فعلينا أن نعمل معاً يداً واحدة لتعزيز
ومبا أن هذا هو أول بيان أديل به أمام اجمللس بشأن احلالة
دور األمم املتحدة بوصفها ميسراً للعملية السياسية يف سورية
السياسية يف سورية ،فإين أود أن أختتمه هبذه اخلاطرة.
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إىل جتديد الشعور باهلدف املشرتك والعمل بصورة متضافرة يف
جملس األمن إذا ما أردنا أن جنعل من عام  ٢٠١٩نقطة التحول
احلقيقية بالنسبة إىل سورية .وتتشاطر اجلمهورية الدومينيكية هذا
الشعور بالتجديد وهي مستعدة لإلسهام يف تلك الروح من
خالل بناء اجلسور وتعزيز احلوار .فلنكن طموحني يف تطلعاتنا.

وضامنا لتهيئة ظروف مواتية جلميع األطراف ،وال سيما للشعب
ونعلم أن املهمة اليت تنتظرنا يف هذه املرحلة اجلديدة من
السوريُ .
النزاع السوري ليست سهلة ،وهي تتمثل يف كيفية توحيد املعايري
واملقاصد واألهداف .وهذا ما تنطوي عليه العملية السياسية
اليت نرى أن سورية جيب أن تضطلع هبا وأن تكون من أجل
السوريني بوصفهم املسؤولني عن تشكيل مستقبلهم .ويتطلّب
السيد وو هايتاو (الصني) (تكلم بالصينية) :أود أن
ذلك أيضاً املشاركة الكاملة على مجيع مستويات اجملتمع ،مبا يف أشكر املبعوث اخلاص بيدرسن على هذه اإلحاطة اإلعالمية
ذلك اجلماعات ّ
املنظمة ،يف بيئة شفافة وآمنة وشاملة للجميع .وأن أشيد جبهوده النشطة منذ توليه منصبه لتعزيز التوصل إىل
ويدفعنا حتقيق السالم املستدام والدائم يف سورية الذي يفضي تسوية سياسية يف سورية.
هش ومعقد إىل التفكري بشأن
إىل املصاحلة الوطنية يف سياق ّ
لقد جلبت سنوات من النزاع يف سورية معاناة شديدة
نقطتني نرى أن من املهم للغاية إبرازمها جمتمعتني.
على البلد وشعبه .والشعب السوري يتوق إىل السالم والعودة
أوالً ،جيب أن نبين الثقة يف العملية السياسية حبيث ميكن إىل دياره وإعادة بناء حياته الطبيعية يف أقرب وقت ممكن .وقد
للشعب السوري أن ميلك زمامها وذلك يف إطار حتول سياسي انتهى تقريبا النزاع الواسع النطاق يف سورية.
أوسع نطاقاً وأكثر تكام ً
ال حنو حتقيق السالم يف بلدهم .ونعتقد
رحب الصني باالجتماع الذي عقده يف سوتشي يف ١٤
ت
و
ُ
ّ
أن من املهم التشديد على أن هناك حاجة إىل حقائق ملموسة
شباط/فرباير قادة روسيا وتركيا وإيران ملناقشة املسألة السورية،
تربهن على وجود اإلرادة السياسية الالزمة للمضي قدماً حىت
والذين أصدروا بياناً مشرتكاً يؤّكد من جديد استمرار اجلهود
يتسىن للشعب السوري أن يرى الثمار احلقيقية للعملية ،من قبيل
الرامية إىل تضييق اخلناق على اجلماعات اإلرهابية واألفراد الذين
توفري حلول مستدامة للسكان املدنيني وألمنهم ومحايتهم ،فض ً
ال
ترد أمساؤهم يف قائمة جملس األمن ،فض ً
ال عن جتديد االلتزام
عن التعجيل بعملية اإلفراج عن املعتقلني والرهائن وتوضيح حالة
بالعملية السياسية السورية .وكخطوة تالية ،ينبغي للمجتمع
األشخاص املختفني.
الدويل أن يرّكز على تعزيز العمل يف اجملاالت التالية.
ثانياً ،جيب أن نكفل املشاركة الكاملة للمجتمع املدين،
أوالً ،جيب أن نواصل النهوض بعملية التسوية السياسية
وال سيما املرأة السورية ،سواء داخل البلد أو خارجه .وينبغي أال
يف سورية .وينبغي لألمم املتحدة أن تعزز التنسيق مع احلكومة
يُنظر إىل املرأة السورية بعد اآلن على أهنا كيان سليب أو ضحية
السورية وأن تشجع املسارعة بتشكيل جلنة دستورية متثل السوريني
للحرب أو شريكة لإلرهابيني .والواقع أننا نرى أن املرأة السورية
وتكون مقبولة لدى اجلميع وتراعي الشواغل املشروعة للحكومة
متتلك ،بشكل متزايد ،مساحات جديدة بوصفها ناشطة
السورية ومجيع األطراف األخرى بغية الشروع يف عملية سياسية
وصحفية وفنانة ومن رّواد األعمال .فلننيط هبا مهمة بناء بلد
سورية فعالة ومستدامة .وينبغي لألمم املتحدة أن تواصل تكثيف
جديد وسنرى نتائج غري عادية.
جهودها والعمل بوصفها القناة الرئيسية للوساطة .وينبغي
وكما قال املبعوث اخلاص دي ميستورا يف  ٢٠كانون ألعضاء جملس األمن توحيد الصف والكلمة من أجل هتيئة
األول/ديسمرب يف هذه القاعة (انظر  ،)S/PV.8434حنن حباجة الظروف املواتية للتوصل إىل تسوية سياسية للمسألة السورية.
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ثانياً ،جيب أن نواصل التصدي لقوى اإلرهاب .فهناك مي ٌل إطار عملية جنيف والقرار  .)2015( 2254كما نعتقد أنه
للجماعات اإلرهابية يف إدلب إىل الظهور جمدداً ،مما يهدد أمن من الضروري أن يربز جملس األمن بقوة دعمنا الكامل جلهود
واستقرار سورية ويعوق إعادة اإلعمار وعودة الالجئني .وينبغي املبعوث اخلاص أمام مجيع األطراف.
للمجتمع الدويل أن يعزز التعاون يف مكافحة اإلرهاب وأن يوائم
لقد أحطنا علما مع الشكر بآراء السيد بيدرسن املتعمقة،
املعايري ،ويضيق اخلناق على مجيع اجلماعات اإلرهابية املدرجة وال سيما التقدم احملرز جتاه إيصال املساعدة اإلنسانية يف الركبان،
يف قائمة اجمللس وأن مينع عودة ظهور املنظمات اإلرهابية اليت واإلفراج عن املعتقلني ،واهلدوء النسيب يف العديد من املناطق.
تقوض االستقرار الذي حتقق بشق األنفس يف احلالة األمنية .ومع ذلك ،فإن احلالة ال تزال حمفوفة باملخاطر ،وال سيما فيما
ّ
ثالثاً ،جيب علينا أن نشجع األطراف السورية على مالقاة يتعلق ،يف مجلة أمور ،باستمرار التهديد الذي يشكله اإلرهاب
ّ
بعضها بعضاً يف منتصف الطريق .ووفقاً لروح القرار  ٢٢٥٤على يد تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ،ومسألة
( ،)٢٠١٥وعلى أساس احرتام سيادة سورية واستقالهلا ووحدهتا املشردين داخليا .ونود أن نسلط الضوء على عدة نقاط.
أوال ،تعتقد إندونيسيا أنه من األمهية مبكان أن نكفل دعمنا
والتزامنا من أجل إجراء عملية سياسية شاملة وذات مصداقية يف
سورية ،مبا يف ذلك إنشاء جلنة دستورية تليب التطلعات املشروعة
للشعب السوري .وهذا أمر أساسي إلجياد حل سياسي ميتلك
السوريون زمامه ويقودونه وتيسره األمم املتحدة ،عمال بالقرار
.)2015( 2254

وسالمتها اإلقليمية ،ومتشياً مع مبدأ إطالق عملية ميلك زمامها
السوريون ويقودوهنا ،ينبغي لألطراف املعنية باملسألة السورية
تشجيع اعتماد عملية سياسية شاملة للجميع من جانب مجيع
األطراف السورية والسعي إىل إجياد حل مقبول للجميع .وما
فتئت الصني ملتزمة بالتوصل إىل حل سياسي يف سورية .وحنن
نقف على أهبة االستعداد لتعزيز االتصال والتعاون مع األمم
إن إنشاء جلنة دستورية ليس مهمة سهلة ،ولكنها يف الواقع
املتحدة ومجيع األطراف املعنية األخرى والقيام بدور فعال وبنّاء
ممكنة .ونالحظ أن الدول الضامنة ملسار أستانا قدمت قائمة
يف تعزيز التسوية السياسية يف سورية.
ثالثة إىل املبعوث اخلاص يف جنيف يف  18كانون األول/ديسمرب
السيد دجاني (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :يود وفد
 .2018وندعو املبعوث اخلاص أن يواصل عمله ومشاوراته مع
بلدي الرتحيب بصديقي العزيز ،السفري غري بيدرسن ،املبعوث
احلكومة السورية واجلهات الضامنة هلا ،مع األخذ يف االعتبار
اخلاص لألمني العام إىل سورية ،الذي نتطلع إىل العمل معه ضرورة أن يكون االجتماع األول للجنة الدستورية يف جنيف
بشكل وثيق يف املضي قدما بعملية السالم يف سورية .ونود أكرب من أي وقت مضى .والتزام مجيع األطراف واتساقها يف
مرة أخرى أن نؤكد من جديد دعمنا وتعاوننا بشكل كامل معه إحراز التقدم يف هذه العملية أمر بالغ األمهية ،ألهنما سيفتحان
وفريقه .كما نود أن نتوجه بالشكر للمبعوث اخلاص بيدرسن الباب أمام اجلهود اليت ميكن أن تعزز العملية السياسية .ويف هذه
على ما واىف به اجمللس من معلومات اليوم ،حميطني علما املسرية حنو التوصل إىل حل سياسي دائم ،جيب على اجملتمع
مبختلف زياراته واجتماعاته مع مجيع األطراف املعنية منذ توليه الدويل دائما أن يأخذ يف االعتبار أن الشعب السوري هو من
منصبه يف  7كانون الثاين/يناير.
سيقرر مستقبله.
وتدعو إندونيسيا مجيع األطراف إىل دعم جهود املبعوث
ثانيا ،يؤمن وفد بلدي إميانا راسخا أن إجراء حوار حقيقي
اخلاص يف تيسري التوصل إىل حل سلمي لألزمة السورية يف حقا أمر حاسم لنجاح عملية السالم ،إلنه أهم أساس لبناء
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الثقة .وحتقيقا هلذه الغاية ،حيدو إندونيسيا وطيد األمل يف أن
يستمر احلوار بني مجيع اجلهات املعنية ،بغية املسامهة يف إجياد
حل مستدام ويتسم باملصداقية للنزاع .وعلى املدى القصري،
يعد احلوار أمرا بالغ األمهية أيضا للمضي قدما هبذه العملية عن
طريق املساعدة يف بناء توافق يف اآلراء واحلد من أعمال العنف
واألعمال العدائية اليت ال تزال هتدد آفاق السالم.
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إىل األهداف اخلمسة اليت حددها السفري بيدرسن .ونعتقد أهنا
ميكن أن تشكل خارطة طريق قيمة من أجل التوصل إىل حل
دائم .وإننا بطبيعة احلال نرحب باألهداف اخلمسة ،حيث إن
العدد مخسة دائما ما كان مهما بالنسبة لنا .ونثين على اجلهود
اليت يبذهلا السفري بيدرسن ملواصلة العمل مع مجيع األطراف ،مبا
فيها اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين والنساء والشباب.
ويف اخلتام ،نود أن نتخيل بزوغ سورية مزدهرة ومستقرة
وسلمية يف املستقبل القريب ،ميكن فيها لألطفال التجول
واللعب حبرية يف شوارع اجلمهورية العربية السورية .ونأمل أن
يتمكن املبعوث اخلاص بيدرسن من توجيه التاريخ يف االجتاه
الذي يتوقعه الشعب السوري والذي ميكن يف هناية املطاف أن
يقبله.

ثالثا ،على حنو ما قال جملس األمن لسنوات عديدة ،جيب
على مجيع األطراف وقف األعمال القتالية وتفادي اللجوء إىل
القوة .وهذا أمر أساسي إلحراز تقدم على اجلبهة السياسية.
ويف هذا الصدد ،ندعو مجيع األطراف إىل احرتام اتفاقات وقف
إطالق النار احلالية .ونعتقد أنه من املهم التأكيد جمددا على
الدور اهلام الذي تؤديه اتفاقات وقف إطالق النار يف تيسري
إيصال املساعدة اإلنسانية اليت تنقذ حياة املدنيني ،مما يعزز
السيد ماتجيال (جنوب أفريقيا) (تكلم باإلنكليزية) :يود
قضية السالم واملصاحلة.
وفد جنوب أفريقيا أن ينضم إىل اآلخرين يف توجيه الشكر إىل
وأود أن أوضح أنه ليس لدينا خيار سوى السعي إىل إجياد املبعوث اخلاص إىل سورية ،السيد غري بيدرسن ،على إحاطته
حل سياسي يف سورية وفقا لروح القرار  .)2015( 2254اإلعالمية املتبصرة والواسعة النطاق والتطلعية .ومبا أن هذه
وباإلضافة إىل ذلك ،فإننا مجيعا نعلم مدى خطورة احلالة هي املرة األوىل اليت يشارك فيها وفد بلدي يف جلسة اإلحاطة
اإلنسانية يف البلد .وبعد االستماع إىل اإلحاطة اإلعالمية اليت اإلعالمية السياسية بشأن سورية ،أود أن أنضم إىل زمالئي يف
قدمها املبعوث اخلاص بيدرسن للتو بشأن احلالة غري املستقرة هتنئة السيد بيدرسن على توليه الدور اهلام بوصفه ميسرا للعملية
فيما يتعلق مبحنة املدنيني واملشردين والالجئني والفقر ،ميكننا السياسية يف سورية .ومثة مهمة صعبة تنتظره .وتتمثل مسؤوليتنا
أن نقول بثقة إنه ما مل ننجح يف حتقيق هدف التوصل إىل بصفتنا جملس األمن ،إىل جانب دعم اجملتمع الدويل ،يف توفري
حل سياسي ،فإن احلالة اإلنسانية ستستمر يف التدهور .وترى كل الدعم الالزم له للنجاح يف تيسري القيام بعملية سياسية
إندونيسيا أن هذا خيار ال ميكننا أن نفكر فيه .ونؤكد من جديد بقيادة سورية ترعاها األمم املتحدة ،على النحو املبني يف القرار
التزامنا الوطين بإجياد حل شامل ضمن منظور االحرتام الكامل  .)2015( 2254ونرحب بعزمه على االستفادة من التقدم
لسيادة سورية وسالمتها اإلقليمية ،ويف سياق العملية السياسية امللموس الذي حققه سلفه ،السيد ستافان دي ميستورا.
اليت تيسرها األمم املتحدة.
سيصادف الشهر املقبل مرور مثاين سنوات منذ بداية األزمة
وأخريا ،حنث مجيع األطراف على دعم السفري بيدرسن يف يف سورية .ونشعر ببالغ القلق إزاء العواقب املدمرة واملأساوية اليت
مهمته البالغة األمهية املتمثلة يف املضي قدما بالعملية السياسية ،ال تزال احلرب يف سورية تفرضها على شعب البلد .كما أن هلا
ومتهيد الطريق للتوصل إىل حل سلمي للنزاع .لقد استمعنا بعناية آثارا مزعزعة لالستقرار بشكل متزايد على املنطقة األوسع ،من
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خالل تشريد السكان ،وتفاقم اخلالفات السياسية والطائفية،
وانتشار التطرف .وتقع على عاتق جملس األمن مسؤولية كفالة
إحراز تقدم سياسي ،وأن تعود سورية إىل حالتها الطبيعية.
فالشعب السوري يستحق مستقبال مستقرا ومزدهرا.

ولكي نضمن أال ينتهي احلوار السياسي الذي تقوده سورية
والذي تشرف عليه األمم املتحدة وراء جدران عالية ويف قاعات
كبرية يف بلدان أجنبية ،حنتاج إىل تيسري عودة املشردين داخليا
والالجئني إلعادة توطينهم سلميا يف أراض أجدادهم .حنتاج إىل
احلصول على معلومات منتظمة من السيد بيدرسن والتأكد من
أن يكون هناك مقعد على الطاولة جلميع اجملموعات وأن تشارك
يف حمادثات بشأن إحراز تقدم حىت ال ينحسر دور الشعب
السوري يف جمرد كونه مراقبا يف عملية ستحدد مستقبله ومستقبل
األجيال املقبلة .بل جيب علينا أن نتأكد من مشاركته يف العملية
وملكيته لنتائجها وبناء سورية مستقرة ومزدهرة.

ونكرر التأكيد على رأينا القائل بأن احلل املستدام الوحيد
للمسألة السورية ال يزال هو التوصل إىل حل سياسي عن طريق
حوار شامل بقيادة سورية يرمي إىل حتقيق انتقال سياسي جيسد
إرادة الشعب السوري ،مع ضمان احلماية جلميع الفئات يف
اجملتمع السوري .ولذلك ،ندعو اجمللس إىل توحيد صفوفه لدعم
التنفيذ الكامل للقرار  )2015( 2254باعتباره خريطة الطريق
من أجل التوصل إىل حل سياسي طويل األمد يف سورية.

وختاما ،ينبغي للمجلس واجملتمع الدويل دعم التوصل إىل
حل سياسي للحالة يف سورية على سبيل األولوية ومواصلة دعم
األمم املتحدة ،مبن يف ذلك املبعوث اخلاص وكذلك جهود
الوساطة األخرى الرامية إىل حل النزاع .وال تزال جنوب أفريقيا
حق َمسلَّم بِه للشعب السوري ،ومن
ترى أن الدميقراطية هي ُ
مث فهي تظل مقتنعة بأنه يف جمتمع معقد ومتنوع مثل اجملتمع يف
سورية ال ميكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع ،بل تسوية
سياسية يتم التفاوض بشأهنا.

ومنذ اندالع النزاع السوري ،ما برحت جنوب أفريقيا
تتمسك مبوقف مبدئي بالتأكيد جمددا على أمهية محاية املصاحل
واحلقوق األساسية للشعب السوري ،واحلفاظ على السلم
واالستقرار يف منطقة الشرق األوسط ،والتمسك مبقاصد ميثاق
األمم املتحدة ومبادئه والقواعد األساسية اليت حتكم العالقات
الدولية.

ونرحب باملشاورات املكثفة اليت أجراها السيد بيدرسن مع
السيدة فرونيتسكا (بولندا) (تكلمت باإلنكليزية) :أود
احلكومة السورية وأحزاب املعارضة والشركاء الرئيسيني يف املنطقة
أن أشكر املبعوث اخلاص غري بيدرسن على إحاطته الشاملة
منذ كانون الثاين/يناير ،حينما توىل مسؤولياته.
ونشيد به على منهجيته الواضحة يف العمل .وأرحب ترحيبا
تلك املناقشات الشاملة واملتعمقة بالغة األمهية لبناء الثقة
حارا به يف جملس األمن ،ونتمىن له كل التوفيق .وهو حيظى
فيما بني الشعب السوري واملنطقة ولدفع العملية إىل األمام.
بدعمنا الكامل.
وتكتسي ضرورة احرتام اتفاقات وقف إطالق النار والتهدئة
لألسف ،إذ يدخل النزاع السوري عامه التاسع ،ينتشر
واالستمرار يف مكافحة اإلرهاب نفس القدر من األمهية لنجاح
العنف املستمر على أرض الواقع وال تزال حتدث انتهاكات
العملية السياسية يف سورية.
وعالوة على ذلك ،فإن جنوب أفريقيا تثين على جهود وحشية للقانون الدويل ،مبا يف ذلك انتهاكات حقوق اإلنسان
السيد بيدرسن الرامية إىل مواصلة اإلشراف على املداوالت والقانون الدويل اإلنساين .اآلن ،يف مستهل عام  ،٢٠١٩بلغنا
املتعلقة بإنشاء اللجنة الدستورية .ونناشد مجيع األطراف املعنية مرحلة حرجة للغاية .حنن نعتقد اعتقادا راسخا أن اتفاق وقف
بذل كل جهد ممكن لدعم السفري بيدرسن يف ذلك املسعى .إطالق النار يف إدلب وفر بعض الديناميات اإلجيابية .غري أنه
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ال تزال هناك أسئلة حول استدامة االتفاق يف املستقبل ،ودرجة
التزام أطراف النزاع يف سورية به ،فض ً
ال عن الوضع الصعب
املستمر للمشردين داخلياً وغريهم من املدنيني املوجودين يف
إدلب واملناطق احمليطة هبا .وكما استمعنا قبل يومني من مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية ،فإن احلالة ُمقلقة بصفة خاصة يف
املناطق الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من البلد .ويتعني
علينا التأكيد مرة أخرى على احلاجة إىل منع األعمال العدائية
العسكرية ،اليت ميكن أن تكون هلا عواقب إنسانية كارثية.

S/PV.8475

املبعوث اخلاص الرامية إىل إنشاء اللجنة الدستورية يف أقرب
وقت ممكن .ونطلب من مجيع اجلهات املعنية ،ال سيما الدول
الضامنة ملسار أستانا ،تقدمي الدعم لتلك العلمية .جيب إنشاء
اللجنة الدستورية اآلن ،على سبيل األولوية ،واختاذ خطوات
إضافية عقب ذلك على وجه السرعة لتمكني عملية انتقال
سياسي عن طريق التفاوض .ويتطلب هذا املشاركة البناءة
والكاملة من مجيع أطراف النزاع .وجيب على السلطات السورية
القيام بدور خاص ،حيث ينبغي هلا املشاركة يف املفاوضات
حبسن نية ودون شروط مسبقة.

وأود أيضا أن أتطرق بإجياز إىل املسألة البالغة األمهية املتعلقة
وأود أن أكرر موقف االحتاد األورويب املشرتك بشأن إعادة
باملساءلة عن جرائم احلرب .حنث مجيع األطراف يف النزاع على
إدانة االحتجاز التعسفي واالختطاف وأخذ الرهائن واالختفاء اإلعمار يف سورية .نعتقد أنه جيب أن تبدأ إعادة اإلعمار بعد
البدء اجلاد يف مرحلة انتقالية سياسية شاملة للجميع ،كما حنتاج
القسري ومحاية العاملني يف اجملال اإلنساين والصحفيني.
إىل دعم العودة اآلمنة للماليني من السوريني الذين فروا من
وأود التأكيد على أن العملية السياسية مل تكتسب زمخا
ديارهم .ونعتقد أن احلل الرئيسي طويل األمد لالجئني السوريني
بعد ،مبا يف ذلك فيما يتعلق بإنشاء اللجنة الدستورية ،وهي
يف مجيع أحناء املنطقة يكمن يف العودة الطوعية واملستدامة
اخلطوة األوىل حنو عملية سياسية حقيقية حتت إشراف األمم واآلمنة والكرمية إىل بلدهم األصلي ،وفقا للقانون الدويل ومبدأ
املتحدة .إننا نرى دورا خاصا للسوريات يف ذلك الصدد.
عدم اإلعادة القسرية.
وأود أن أؤكد على ما سبق أن ذكره العديد من اجلالسني
لذلك ينظم االحتاد األورويب مؤمتر بروكسل الثالث املعين
حول هذه الطاولة  -ال ميكن ألي حل عسكري للنزاع أن حيقق بدعم مستقبل سورية يف آذار/مارس ،مما يدل على التزامنا جتاه
السالم املستدام للسوريني .بدال من ذلك ،ينبغي لنا السعي املاليني من األشخاص املتضررين من النزاع .وسيعمل املؤمتر
للتوصل إىل إطار التفاق سياسي بني األطراف السورية .إن أيضا على جتديد الدعم الدويل للعملية السياسية اليت تيسرها
وقف األعمال القتالية قد يتيح فرصة لنجاح حمادثات السالم األمم املتحدة ويقودها ويتوىل زمامها السوريون ،وفقا للقرار
برعاية األمم املتحدة يف جنيف والكتساب زخم كي يتسىن  )٢٠١٥( ٢٢٥٤وبيان جنيف.
أخريا التوصل إىل حل سياسي .كما ندعو الدول الضامنة لعلمية
السيد هويسغن (أملانيا) (تكلم باإلنكليزية) :دعوين أيضا
أستانا إىل الوفاء بالتزامها حبماية املدنيني على سبيل األولوية .أرحب باملبعوث اخلاص اجلديد لألمني العام إىل سورية .وكما
وأود أيضا التشديد على أن أي تسوية سياسية جيب أن أشارت زميلتنا ممثلة بولندا للتو فقد كانت إحاطته واضحة جدا.
تكون بوساطة وفقا للقرار  )٢٠١٥( ٢٢٥٤وبيان جنيف إنه يتبع منهجية واضحة جدا ،وال يسعين إال أن أقول إننا ندعم
( ،S/2012/522املرفق) .واألمم املتحدة ،وخاصة املبعوث متاما األولويات اخلمس اليت طرحها.
اخلاص لألمني العام إىل سورية ،تضطلع بدور خاص يف تلك
وأعتقد أنه على أساس القرار  )٢٠١٩( ٢٢٥٤وحتت
العملية .ولذلك نعرب عن دعمنا الكامل للجهود اليت يبذهلا قيادة األمم املتحدة ،هناك فرصة إلجياد حل هلذا النزاع الرهيب.
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وأود أيضا أن أؤكد ما أبرزه زميلي ممثل بلجيكا  -وهو أن األمر
األساسي هو كسب ثقة مجيع املشاركني ،وذلك أمر أساسي
لنجاح السيد بيدرسن.
من منظور أملاين ،وكما أضاف عدد من الزمالء من
الكويت وفرنسا وبلجيكا وبولندا ،مثة حاجة إىل أولوية خامسة
 وهي املساءلة.لن تكون املصاحلة يف سورية ممكنة بدون املساءلة .وحتاكم
أملانيا اآلن أعضاء يف النظام السوري متهمني بارتكاب جرائم
بشعة .ومن الضروري أن نوقف اإلفالت من العقاب ،وتؤيد
أملانيا تأييدا كامال اآللية الدولية احملايدة واملستقلة للمساعدة
يف التحقيق وحماكمة األشخاص املسؤولني عن أخطر اجلرائم
مبوجب القانون الدويل املرتكبة يف اجلمهورية العربية السورية منذ
آذار/مارس  .2011وكما هو احلال يف األزمات والصراعات
األخرى ،لن يتسىن حتقيق مصاحلة دائمة من دون إهناء اإلفالت
من العقاب.
أود أيضا أبرز ضرورة اختاذ تدابري لبناء الثقة يف هذه املرحلة.
واعتقد أن املبعوث اخلاص تطرق إىل إطالق سراح  42حمتجزا.
ورحب السفري الروسي أيضا بذلك .واعتقد أن روسيا ستواصل
ممارسة الضغط على النظام السوري ليتحقق املزيد من إطالق
سراح احملتجزين .وفيما يتعلق بتدابري بناء الثقة ،يتعني علينا
بالتايل أن نفعل املزيد لإلفراج عن املزيد من احملتجزين ،واإلفراج
عن املختطفني ،وأن يتوفر لدينا قدر أكرب من الوضوح بشأن
األشخاص املفقودين .وفيما يتعلق بالعودة ،علينا اختاذ تدابري بناء
الثقة تلك .ولن يعود الناس إىل ديارهم إال إذا كانوا يعرفون أنه
ال يوجد تعذيب ،وأنه ال يوجد استخدام لألسلحة الكيميائية،
وأنه لن يكون هناك جتنيد قسري ،ولن تصادر منازهلم.

28/02/2019

الثالثة ،الظروف غري السارة يف كانون األول/ديسمرب .2018
رمبا ،لدينا تفسري خمتلف لذلك .وحنن نؤيد تأييدا تاما القرار
الذي اختذه السيد ستافان دي ميستورا يف ذلك الوقت برفض
املقرتحات اليت قدمتها جمموعه آستانا بشأن القائمة الثالثة .ومن
املهم جدا ،فيما يتعلق باللجنة الدستورية ،أن تكون لدينا جلنة
ذات مصداقية ومتوازنة وتشمل اجلميع ،ألننا حباجه إىل ذلك
كأساس للعملية السياسية .ويف ذلك السياق ،أمتىن للمبعوث
اخلاص حظا سعيدا يف حتقيق ذلك اهلدف .وأود أيضا أن
أشجعه ،يف وضع القائمة ،لضمان متثيل املرأة .سيكون متثيل
املرأة بنسبة  30يف املائة عند احلد األدىن ألهنا متثل  50يف املائة
من السكان .واعتقد أنه ينبغي أن يكون متثيلها  50يف املائة،
ولكن  30يف املائة ستكون بالفعل خطوة إجيابية .وحنن نعلم،
على كل حال ،أن النساء واألطفال قد عانوا أكثر من غريهم
يف الصراع ،وال بد من أن يكونوا ممثلني .ونقدر إشارة املبعوث
اخلاص إىل اجملتمع املدين وأنه يريد أن يشرك األخري يف إجياد
حل سياسي.
أما نقطيت األخرية فتتعلق باحلالة اإلنسانية .من اجلدير
بالذكر أن أملانيا من أكرب اجلهات املاحنة للمعونة اإلنسانية .وقد
ذكر زميلي البولندي من فوره أن االحتاد األورويب قرر عقد مؤمتر
آخر للماحنني يف آذار/مارس .إن االحتاد األورويب أكرب مانح
للمعونة اإلنسانية ،ومن احملتمل أيضا أن يكون ماحنا رئيسيا من
حيث إعادة البناء .ويف هذا الصدد ،كنا نود أن نبني لزمالئنا يف
جملس األمن ما ميكن أن تفعله بروكسل بالقيام برحلة إىل هناك
يف الشهر املقبل .وعلى أي حال ،ال يسعين إال أن أكرر ما قاله
الزميالن الفرنسي والبولندي ،وهو أننا لن نشارك يف التعمري
إال بعملية سياسية ذات مصداقية وشاملة وأن تكون املرحلة
االنتقالية جارية.

من بني األولويات اليت ذكرها املبعوث اخلاص ،أردت أن
السيد ميسا  -كوادرا (بريو) (تكلم باإلسبانية) :إننا
أسلط الضوء على اللجنة الدستورية .واعتقد أن هذا أمر بالغ
ممتنون لعقد هذه اجللسة ولإلحاطة اإلعالمية اليت قدمها السيد
األمهية .واتفق مع زميلي الروسي ،الذي ذكر فيما يتعلق بالقائمة
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بيدرسن .وحنن نعرتف بعمله املكثف هبدف إقامة حوار بناء
وعالقات مبنية على الثقة مع اجلهات الفاعلة الرئيسية ،مع
احلصول على معرفة مفصلة مبواقفها .ونعرف مؤهالته الرفيعة
جدا ،ونتمىن له كل النجاح يف إدارة دفة املهمة احلساسة اليت
تنتظره ،ونكرر دعمنا الكامل له.
بالنظر إىل أثر الصراع السوري على السكان يف البلد،
وعلى االستقرار اإلقليمي ،ومصداقية جملس األمن ،نؤكد من
جديد احلاجة امللحة إىل املضي قدما بالعملية السياسية الشاملة
حتت رعاية األمم املتحدة .وجيب أن يستمر بيان جنيف
( ،S/2012/522املرفق) والقرار  )2015( 2254يف توجيه
عملنا .ونشدد على أمهية مشاركة مجيع األطراف على حنو بناء
يف إجياد حل سياسي ،مع التطلع إىل املستقبل وإظهار املرونة
والوحدة الوطنية من أجل بناء الثقة الالزمة لتعزيز املصاحلة.
وجيب أن تتجلى هذه الروح اإلجيابية األساسية على الفور يف
اجلهود الرامية إىل صياغة دستور جديد يرسي األسس السياسية
واملؤسسية لتحقيق السالم املستدام يف سورية.
نأمل أن تلتئم اللجنة الدستورية يف جنيف يف أقرب وقت
ممكن .وحتقيقا هلذه الغاية ،نعتقد أن من الضروري أن يواصل
الطرفان العمل بشأن التدابري الكفيلة بتحسني بيئة التفاهم،
مبا يف ذلك اإلفراج عن احملتجزين ،وحتديد هوية األشخاص
املفقودين ،ونقل رفات الناس .ونرحب بالتقدم احملرز يف هذا
اجملال مبوجب اتفاق آستانا ،ونشجع على املزيد من التطورات
املوضوعية.
نشدد أيضا على ضرورة جتنب أي تصعيد للصراع من
شأنه أن يقوض احتماالت التوصل إىل تسوية سياسية .واحلفاظ
على احرتام اتفاق أدلب ،الذي توسطت يف التوصل إليه تركيا
واالحتاد الروسي ،يكتسي أمهية أساسية يف هذه الظروف.
ونرحب باستعداد كال البلدين للسعي إىل إجياد حلول سلمية
لقضية اإلرهاب اليت تشتد حدهتا بوجه خاص يف مشال غرب
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سورية .ومثة حتد رئيسي آخر يتعلق مبعاجلة احلالة اخلطرية اليت
يواجهها املاليني من الالجئني واملشردين داخليا ،واليت ال تستلزم
توفر املوارد املالية فحسب ،بل أيضا تعبئة املوارد السياسية لكي
يُضمن لتلك املاليني احلصول على التربعات والعودة اآلمنة
والكرمية يف ظل املعايري املقبولة دوليا .وجيب عدم إلغاء حقوق
امللكية هلؤالء األشخاص بأي شكل من األشكال.
يف اخلتام ،أؤكد من جديد التزام بريو الكامل باحلفاظ على
سيادة سورية وسالمتها اإلقليمية ووحدهتا .وبالتايل ،فإن أي
تدابري ترمي إىل التهدئة أو غريه ،مبا يف ذلك وجود قوات أجنبيه
ملكافحة اإلرهاب ،جيب أن يكون دائما بصورة مؤقتة.
السيدة بيرس (اململكة املتحدة) (تكلمت باإلنكليزية):
سأضم صوتنا إىل أصوات مجيع الذين يعربون عن الرتحيب
باملبعوث اخلاص ويشكرونه على إحاطته اإلعالمية.
اعتقد انه كان هناك الكثري من اآلراء اليوم ،ومجيعها
يتمحور حول دعمنا للمبعوث اخلاص لألمني العام لسورية.
وأود فقط أن أذكر أنه حىت يومنا هذا لدينا قرارات ،ولدينا
مبادئ ،ولدينا صفقات ،ولدينا ركائز ،بيد أننا مل حنرز أي تقدم
جمد ،وال سيما فيما يتعلق بفكره التسوية السياسية .لذلك،
أعتقد أن الشيء األكثر جدوى الذي ميكنين القيام به اليوم هو
أن أضيف صوت اململكة املتحدة إىل مجيع الذين تعهدوا بدعم
املبعوث اخلاص ،وان أبرز موضوعا واحدا ،وهو موضوع اعتقد
أن مجيع املتكلمني تقريبا تطرقوا إليه.
كما قال املبعوث اخلاص ،فإن ذلك يتعلق باألمهية احلامسة
للتسوية النهائية اليت تشمل مجيع التطلعات املشروعة للشعب
السوري واليت تتصل مبا قاله السفري األملاين من فوره عن إعادة
اإلعمار .ولكي يعاد تأهيل سورية داخل اجملتمع الدويل بالطريقة
اليت نريد مجيعا أن نراها ،جيب أن تكون هناك تسوية سياسية
ترتكز بقوة على القرار  )2015( 2254وجمموعة متثيلية من
السياسيني يف سورية تعاجل مجيع القضايا األساسية اليت أدت إىل
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األزمة يف املقام األول .ولن نصل إىل ذلك اهلدف بسرعة ،ولن ينبغي أن يكون ذلك يف سياق املساعدة على التوصل إىل تسوية
أحتدث عن اللجنة الدستورية ،اليت ما برحت تقض مضاجع سياسية شاملة يف سورية .وأكرر أهنا ليست عذرا أو مربرا لكي
تستخدمها السلطات السورية ملالحقة أبناء الشعب السوري.
جملس األمن لفرتة طويلة جدا.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :سأديل اآلن ببيان بصفيت ممثل
وسأقول إننا نثق يف أن املبعوث اخلاص سيبذل قصارى
غينيا االستوائية.
جهده إلحراز تقدم بشأن هذا اجلزء البالغ األمهية.
ولتفادي أي شك ،ال يوجد شيء يتعلق باأليديولوجية يف
موقف اململكة املتحدة بشأن هذه املسألة .فنحن نريد التوصل
إىل تسوية سياسية شاملة للجميع وذات مصداقية ،تسوية
تستمر .وسندعم املبعوث اخلاص بكل ما يف وسعنا يف التوصل
إىل هذه التسوية .وأود أن أثري النقطة التالية ألنين أعتقد أهنا
نقطة مهمة للغاية .إنين أود أن أنضم إىل مجيع املتكلمني الذين
دعوا أعضاء اجمللس ذوي التأثري القوي على السلطات السورية
إىل استخدام هذا التأثري لدعم املبعوث اخلاص يف إحراز تقدم
جدي ،ألن احلالة استمرت لفرتة طويلة جدا .وآمل حقا أنه
حبلول موعد عودة املبعوث اخلاص يف الشهر املقبل ،سيكون
هناك شيء يقال أكثر من جمرد الرسائل اليت كررناها لعدة أشهر
ولسنوات عديدة.

نرحب باملبعوث اخلاص لألمني العام إىل سورية ،السيد
غري بيدرسن ،ونشكره على إحاطته اإلعالمية بشأن التطورات
األخرية يف سورية .إن هذه أول إحاطة إعالمية يقدمها إىل جملس
األمن .وتود غينيا االستوائية أن تعرب عن تأييدها التام ملهمته
اجلديدة .ويسرنا أنه منذ أن عقد اجتماعه األول مع السلطات
يف دمشق يف منتصف كانون الثاين/يناير ،أعرب املبعوث اخلاص
عن كامل استعداده لبذل كل جهد ممكن إلجياد حل سياسي ذي
مصداقية يتيح اجملال أمام إجياد حل دائم للنزاع املستمر منذ أكثر
من مثاين سنوات .وال شك يف أن هذا االلتزام يؤكد جمددا على
أنه ال يوجد حل عسكري للنزاع ،بل سياسي فحسب .واستنادا
إىل هذا األساس ،سيتفق معي املبعوث اخلاص على ضرورة إرساء
تعاون موضوعي وصريح ودون عوائق بني السلطات السورية
واألمم املتحدة ،وكذلك مع الدول الضامنة ملسار أستانا ،هبدف
استكشاف أرضية مشرتكة وحتديد أوجه اخلالف.

والنقطة األخرى اليت أود إثارهتا هي بشأن إدلب .فأنا أتفق
مع املتكلمني اآلخرين الذين أثاروا النقطة اهلامة جدا بشأن قلقنا
ونود أن نرى إحراز تقدم يف إنشاء اللجنة الدستورية.
إزاء إدلب وسالمة املدنيني هناك .إن مكافحة اإلرهاب ليست
رخصة إلحلاق األذى باملدنيني ،وأعتقد أن هذه النقطة جديرة ونعتقد أنه ميكن أن تكون اللجنة أداة قيمة جدا يف تعزيز إجياد
كرر .وأؤيد ما قاله متكلمون آخرون بشأن إمكانية إيصال حل سلمي للنزاع يشمل اجلميع .لقد متكنت احلكومة السورية
بأن تُ َّ
من تعزيز سيطرهتا وسلطتها على مجيع أحناء إقليمها الوطين.
املساعدات اإلنسانية.
وأخريا ،أود أن أتطرق إىل قضية مشرتكة مع املمثل الفرنسي ونظرا هلذه احلالة ،نعتقد أنه جيب على احلكومة أن تظهر قدرا
ومالحظاته بشأن مشال شرق سورية .فنحن أيضا نرحب كبريا من االستعداد للتفاوض وأن تقدم تنازالت بغية التوصل
باإلعالن األمريكي .وهذا أمر بالغ األمهية .وهناك املزيد مما إىل حل سياسي مقبول على نطاق واسع إلهناء أعمال العنف
ينبغي القيام به ضد داعش ،حىت يف ظل اهلزمية اليت تلحق اليت تعصف بالبلد منذ أكثر من مثاين سنوات.
ومع االخنفاض النسيب يف مستوى العنف والزيادة املتوقعة
بالتنظيم على صعيد سيطرته على األراضي .وحيدوين األمل يف
أن نتمكن من مواصلة التعاون بشأن مكافحة اإلرهاب ولكن يف املعونة اإلنسانية للسكان الذين تضرروا بشدة من احلرب،
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ال بد من تسريع العملية السياسية .وقد بذل املبعوث اخلاص استكشاف مجيع الفرص املتاحة للتغلب على العقبات على
السابق جهدا كبريا يف السنوات األربع املاضية من أجل تعزيز الطريق املؤدي إىل إنشاء اللجنة .وبذلك ،فإنه سيتمكن من
العملية السياسية ،بدعم من اجمللس .وحيظى املبعوث اخلاص عقد أول اجتماع هلا دون إبطاء.
احلايل بدعمنا املستمر لضمان أن تستمر اجلهود بغية التوصل
وعلى أمل أن ينجح مؤمتر بروكسل الثالث بشأن دعم
إىل النتيجة املرجوة اليت يطمح إليها السوريون واجملتمع الدويل .مستقبل سورية واملنطقة ،املقرر عقده يف الفرتة  14-12آذار/
وهذا هو السبب يف أننا نرحب باالجتماعات املعقودة بني مارس ،يف حشد التسعة باليني دوالر الالزمة خلطة االستجابة
السيد بيدرسن واملعارضة السورية ،وال سيما جلنة التفاوض اإلنسانية لألمم املتحدة من أجل التخفيف من معاناة املاليني
السورية والسلطات الروسية ،ومبؤمتر القمة الذي عقدته مؤخرا من السوريني الذين يعانون من عواقب النزاع منذ عام ،٢٠١١
الدول الضامنة ملسار أستانا يف سوتشي ،وكذلك باالجتماع مع ستظل غينيا االستوائية ملتزمة التزاما كامال بالتوصل إىل حل
املمثلة السامية لالحتاد األورويب.
سياسي لألزمة السورية يف إطار القرار .)٢٠١٥( ٢٢٥٤
وبالنسبة حلكومة غينيا االستوائية ،فقد حان الوقت اآلن
ألن تنتقل سورية ومجيع األطراف املعنية إىل مرحلة نشطة من
العملية السياسية .ويف هذا الصدد ،لدينا آمال كبرية يف االنتقال
إىل عملية سياسية نشطة ،األمر الذي يشمل إنشاء جلنة
دستورية وصياغة دستور ووضع آلية العتماد الدستور وإعالنه،
وهي أمور كلها ستحسن احلالة يف سورية .ونشدد على احلاجة
إىل إنشاء آلية لضمان إطالقها حبيث تصبح عاملة حتت رعاية
األمم املتحدة ،على النحو املتفق عليه يف سوتشي يف كانون
الثاين/يناير .٢٠١٨

أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس جملس األمن.
و أعطى الكلمة اآلن ملمثل اجلمهورية العربية السورية.
السيد الجعفري (اجلمهورية العربية السورية) :السيد
الرئيس ،أرحب بداية بتواجد السيد غري بيدرسن معنا اليوم،
وأشكره على اإلحاطة االستهاللية اليت قدمها لنا.

أتعاطف معك اليوم وأتضامن معك إزاء هذا الكم املزعج
مما مسعناه من الءات وشروط مسبقة ،عرب عنها بعض السادة
الزمالء ،البعض ،وليس الكل .والبعض اآلخر شجعك على
وحيدونا األمل يف أال حتيد القائمة الثالثة ،املتعلقة مبمثلي املضي قدما بواليتك وتنفيذ مهمتك النبيلة ،لكن البعض حتدث
اجملتمع املدين ،عن اهلدف املتمثل يف إنشاء جلنة دستورية متوازنة عن كم هائل من الالءات والشروط املسبقة بدال من تشجعيك
وموثوقة وشاملة للجميع ،وفقا ملقررات مؤمتر احلوار الوطين على املضي قدما بتنفيذ واليتك النبيلة اليت نؤيدها.
السوري املعقود يف سوتشي والقرار  .)٢٠١٥( ٢٢٥٤ويف
استمعنا اليوم إىل سلسلة عجيبة من القراءات املزاجية
هذا الصدد ،نشجع املبعوث اخلاص على مواصلة التشاور مع واالصطفائية واالنتقائية لواليتك .بعد مضي حوايل ست سنوات
األطراف دون تأخري من أجل إعداد قائمة حتظى بأوسع توافق على بدء مهمة ما يسمى املبعوث اخلاص لألمني العام لسورية،
ممكن يف اآلراء من جانب مجيع األطراف .وكما ذكرنا مؤخرا ،بعد ست سنوات ،ما زلنا نسمع قراءات مزاجية واصطفائية
تأمل غينيا االستوائية يف عدم حدوث مزيد من التأخريات يف وانتقائية عجيبة الشكل لوالية املبعوث اخلاص .طبعا ،الغرض
إنشاء اللجنة الدستورية ،ويف أال يقوض اجلمود يف املفاوضات من هذه القراءات هو وضع العصي يف عجالت واليتك
عملي َة أستانا .ونشجع املبعوث اخلاص بيدرسن على مواصلة وجهودك والضغط عليك سياسيا والتشويش على قراءتك
1905854
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املوضوعية للوضع يف بلدي .لذلك ،نصيحيت لك زميلي العزيز
هي أن تقل من إحاطاتك اإلعالمية هلذا اجمللس كي تنكب
على تنفيذ مهمتك النبيلة وفقا الوالية املناطة بك ،واليت تعرفها
جيدا وتفهمها جيدا ،ونؤيدها حنن.
لقد أجرى املبعوث اخلاص خالل زيارته الشهر املاضي
حمادثات مفيدة يف دمشق ،حيث أكدنا له استعداد سورية للتعاون
معه من أجل إجناح مهمته املتمثلة يف تيسري احلوار السوري -
السوري بقيادة وملكية سورية هبدف دفع املسار السياسي قدما،
والذي هو مصلحة سورية ،قبل أن تكون أي مصلحة ألي طرف
آخر ،بالتوازي مع االستمرار يف اجلهود الرامية إىل القضاء على
اإلرهاب ،وإهناء الوجود األجنيب غري املشروع على كامل األراضي
السورية ،واحملافظة بشكل فعلي على وحدة وسيادة واستقالل
سورية ،ألن أي مسار سياسي ال يأخذ بعني االعتبار هذه األمور
يبقى حال غري واقعي وال أفق سياسي له.
أقول قويل هذا مذكرا إياكم مبا مسعناه للتو يف بيان الزميل
األمريكي والزميلني الفرنسي والربيطاين اللذين أثنيا على قرار
اإلدارة األمريكية باإلبقاء على قوات احتالل فوق جزء من
األراضي السورية .هذا الكالم قيل أمامكم أنتم أعضاء جملس
األمن املكلفني باحلفاظ على األمن والسلم الدوليني ،وأنيط
بكم تنفيذ عشرات القرارات اليت صدرت عن هذا اجمللس ،واليت
تقول كلها بأن اجمللس جممع على صيانة سيادة سورية واستقالهلا
السياسي ووحدة أراضيها .أنتم الذين قلتم هذا الكالم يف أكثر
من  20قرارا ،مع ذلك ،نسمع من زميلنا األمريكي والزميلني
الفرنسي والربيطاين افتخارا واعتزازا بقرار اإلدارة األمريكية اإلبقاء
على  200أو  400عنصر من االستخبارات ومشاة البحرية
فوق جزء عزيز من أراضينا.
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ذلك تشكيل اللجنة الدستورية ،وخمتلف اجلوانب املتعلقة هبا.
وباملقابل ،بات واضحا أن من يؤخر إطالق عمل اللجنة هي
األطراف اليت تتدخل يف الشأن السوري الداخلي وحتاول فرض
أجندهتا وشروطها املسبقة على عمل اللجنة .وحنن نؤكد هنا
على أن أي عملية تتعلق بالدستور جيب أن تتم على أساس أن
الشعب السوري هو صاحب احلق احلصري يف تقرير مستقبل
بالده بدون تدخل خارجي ،انطالقا من قاعدة أن الدستور وكل
ما يتصل به هو شأن سيادي حبت يقرره السوريون بأنفسهم.
لقد نصت الفقرة األوىل من كافة القرارات اليت اعتمدها
هذا اجمللس حول ما اصطلح على تسميته باألزمة السورية ،على
وأقتبس “وإذ يؤكد جملس األمن من جديد ،التزامه القوي بسيادة
اجلمهورية العربية السورية واستقالهلا ووحدهتا وسالمة أراضيها
ومبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه” .هذا الكالم كالمكم
أنتم ،كالم جملس األمن .وإن هذا االلتزام الذي ينسجم مع
القاسم املشرتك املفرتض أن جيمعنا ،وهو احرتام أحكام امليثاق
ومبادئ القانون الدويل ،يتطلب القيام بشكل فوري مبا يلي:
أوال ،إهناء الوجود الالشرعي للقوات األجنبية األمريكية والفرنسية
والربيطانية والرتكية من كافة أحناء اجلمهورية العربية السورية ،وحل
ما يسمى “بالتحالف الدويل” ،مبا يكفل إهناء جرائم احلرب
واجلرائم ضد اإلنسانية اليت يرتكبها مبا يف ذلك تدمري مدينة
الرقة تدمريا كامال حبجة القضاء على إرهاب تنظيم داعش يف
الرقة  -أزالوا املدينة عن بكرة أبيها  -باإلضافة إىل تدمري الكثري
من البىن التحتية اليت متثل مكتسبات تنموية للشعب السوري،
واستغرق بناؤها عقودا طويلة .إن الوجود العسكري األجنيب يف
سورية بدون موافقة احلكومة السورية ،هو عدوان موصوف جيب
إهناؤه فورا ،وحنن كدولة سنتعامل معه على هذا األساس.

ويف هذا السياق ،يرفض بلدي رفضا قاطعا التصرحيات
ويف هذا السياق ،أود اإلشارة إىل استعدادنا ألن نبحث العدائية الزئبقية لإلدارة األمريكية باإلبقاء على وجود حمدود
بشكل مباشر مع بيدرسن خالل زيارته القادمة إىل دمشق لقواهتا على األراضي يف بلدي أيا كانت الذرائع اليت تسوقها
املواضيع املتعلقة بالتعاون بني األمم املتحدة وسورية ،مبا يف حملاولة تربير ذلك.
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ثانيا ،دعم جهود الدولة السورية وحلفائها وأصدقائها
ملكافحة ما تبقى من شراذم اجملموعات اإلرهابية املتمثلة بتنظيمي
داعش وجبهة النصرة ،والكيانات واألفراد املرتبطني هبما،
والتوقف عن دعم هذه اجلماعات اإلرهابية والعمل على إعادة
املقاتلني اإلرهابيني األجانب من أوروبيني وغريهم إىل دوهلم
األصلية ،ومساءلتهم عن اجلرائم اليت ارتكبوها حبق الشعبني
السوري والعراقي .إن الدعامة الرئيسية للحرب اإلرهابية اليت
تعرض هلا بلدي سورية كانت وال تزال ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني
األجانب الذين استقدموا من كافة أحناء العامل إىل بلدي ،حيث
مت إرسال ما يزيد عن مائة ألف إرهايب إىل سورية من أكثر من
 100دولة عضو يف هذه املنظمة الدولية.
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وهنا أسأل هذا املسؤول أمامكم :ملاذا كان جتنيد ومتويل
وتدريب وإرسال هؤالء اإلرهابيني األوروبيني إىل سورية أمرا سهال
على بعض احلكومات ،ملاذا كان املوضوع سهال ،أي إرسال
اإلرهابيني إىل سورية ،وتسميتهم جهاديني ،إن الرتاخي يف حتمل
مسؤولية إعادة اإلرهابيني إىل ديارهم األصلية وحماكمتهم على
جرائمهم اليت ارتكبوها يف سورية والعراق ،إمنا يثبت ختوف
البعض مما سيكشفه هؤالء اإلرهابيون من معلومات حول دور
الدول اليت رعتهم ،كما يعرب عن رغبة تلك الدول يف اإلبقاء
على إرهابييها كمصدر لزعزعة األمن واالستقرار يف بلدي
والشرق األوسط بكامله ،واستمرارا لالستثمار يف إعادة تدوير
هؤالء اإلرهابيني يف أماكن أخرى من العامل مستقبال.
حنن ال نتكلم ونقول األمور على عواهنها أيها السادة،
فقبل فرتة أعلنت السلطات اجلزائرية أهنا ألقت القبض على
مئات اإلرهابيني من تنظيم داعش وغريه على حدود اجلزائر مع
تبي للسلطات
النيجر وعندما حققت مع هؤالء اإلرهابينيّ ،
اجلزائرية أن أولئك اإلرهابيني جاؤوا من مدينة حلب يف سورية:
فمن الذي أرسل هؤالء من حلب يف سورية إىل حدود اجلزائر
مع النيجر باملئات ،ومن الذي نقلهم وزودهم باألمور اللوجستية
كما يقال باللغة اإلنكليزية.

وبعد مرور ما يقارب اخلمس سنوات على اعتماد جملس
األمن للقرار  )2014( 2170الذي طالب مجيع اإلرهابيني
األجانب باالنسحاب فورا من سورية ،يطالعنا مسؤولون أوروبيون
بالقول“ :إن عودة مواطنينا اإلرهابيني من سورية تشكل خطرا
على بالدنا” ،متجاهال بقوله هذا ما كانت حكومة بلده قد
روجته عن هؤالء اإلرهابيني لسنوات بأهنم محائم سالم ومعارضة
سورية معتدلة وعناصر من غري الدول ،كانوا يسموهنم هكذا.
كما يطالعنا مسؤول أورويب آخر بالقول إن هؤالء اإلرهابيني
ثالثا ،إهناء معاناة السوريني وإتاحة الفرصة هلم الستعادة
هم “أعداء األمة األوروبية” ،ويتجاهل بقوله هذا ما كانت
حكومة بالده قد روجته عنهم لسنوات بأهنم جهاديون أصدقاء احلياة الطبيعية والتمتع بالقدرة على تأمني احتياجاهتم اليومية
وذلك من خالل الرفع الفوري والالمشروط للتدابري االقتصادية
للشعب السوري.
واجلميع يتذكر ما قاله وزير خارجية فرنسا األسبق رولون القسرية اليت ألقت بآثارها الكارثية على السوريني كافة ،وأحلقت
فابوس يف مراكش بتاريخ  12كانون األول/ديسمرب  ،2012باقتصادنا الوطين أضرارا فادحة تتجاوز تبعاهتا بأضعاف مضاعفة
وأقتبس “اجلهاديون الفرنسيون يقومون بعمل جيد يف سورية” .قيمة ما يقدم للسوريني مما يسمى مساعدات إنسانية.
وسأقول ما قاله فابوس باللغة الفرنسية مباشرة للزميل الفرنسي
لكي يتذكر ما كان قد قاله فابوس يف مراكش “اجلهاديون
الفرنسيون يقومون بعمل جيد يف سورية” وما يزيد الطني بلة هو
زعم مسؤول أورويب ثالث بأن إعادة أولئك اإلرهابيني إىل أوروبا
هو ،وأقتبس “أمر بالغ الصعوبة”.
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رابعا ،العمل على دعم جهود الدولة السورية لتوفري البيئة
املهجرين والالجئني السوريني إىل منازهلم
املناسبة لضمان عودة ّ
ومدهنم بأمان وكرامة ،وأكرر الدعوة اليوم لكل من غادر الوطن
بفعل اإلرهاب للعودة إليه للقيام بواجباته الوطنية ،واإلسهام يف
بناء بلده ،جلميع أبنائه الذين ينتمون إليه بصدق.
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يقول البيت األول من نشيدنا الوطين“ :محاة الديار عليكم
سالم ..أبت أن تذل النفوس الكرام” ،إن هذه الكلمات
تعرب عن مدى تشبث الشعب السوري باستقالله السياسي
ووحدة أراضيه وتقديره العايل حلماة الوطن ودرعه احلصني أي
اجليش العريب السوري وقواتنا املسلحة اليت قدمت التضحيات
العظيمة لصون سيادة سورية وقرارها الوطين املستقل ،والتصدي
للتدخالت اخلارجية وألي مشاريع ترمي إىل املساس بوحدة
سورية أرضاً وشعباً ،وذلك على مدى عقود من الزمن وليس
مثاين سنوات.
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لذلك ،فإن احلكومة السورية اليت صمدت لثماين سنوات
يف وجه اإلرهاب والتدخل األجنيب مصممة على عدم السماح
بتمرير أجندات الدول املعادية هلا وعازمة أكثر من أي وقت
مضى على استعادة كامل أراضيها وحتريرها من اإلرهاب ومن
الوجود األجنيب غري الشرعي ،وهي ملتزمة يف الوقت ذاته
بتحقيق حل سياسي يقرر فيه السوريون وحدهم مستقبلهم
وخياراهتم عرب احلوار السوري  -السوري وبقيادة سورية وبدون
تدخل خارجي ومبا يضمن سيادة سورية واستقالهلا ووحدهتا
وسالمة أراضيها.

رفعت اجللسة الساعة .12/40
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