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األمني العام يف األسبوع املاضي ،حىت يف الكفاح ضد اإلرهاب،
افتتحت اجللسة الساعة .10/45
ينبغي االمتثال على حنو تام للقانون الدويل حلقوق اإلنسان
إقرار جدول األعمال
والقانون اإلنساين الدويل .واهلجمات ضد املدنيني واهلياكل
أقر جدول األعمال.
األساسية املدنية ،مبا يف ذلك املرافق الصحية والعاملون يف اجملال
الحالة في الشرق األوسط
اإلنساين خارج مناطق النزاع ،غري مقبولة على اإلطالق .وجيب
الرئيس :وفقا للمادة  ٣٧من النظام الداخلي املؤقت أن تتوقف دون تأخري.
للمجلس ،أدعو ممثل اجلمهورية العربية السورية للمشاركة يف
والتقارير بشأن االشتباكات العسكرية عن قرب بني
هذه اجللسة.
احلكومة السورية ومراكز املراقبة الرتكية تثري بالغ القلق أيضا.

ووفقا للمادة  ٣٩من النظام الداخلي املؤقت للمجلس ،وهي تذكرنا بأن إدلب ليست جمرد مسألة إنسانية  -أم أهنا
أدعو السيد غاير بيدرسن ،املبعوث اخلاص لألمني العام إىل مسألة تتعلق بسورية حصرا  -بل قد تكون برميل بارود ينذر
بتصعيد إقليمي .ومما ال شك فيه أنه ال يوجد حل سهل ملسألة
سورية ،إىل املشاركة يف هذه اجللسة.
إدلب .ولكن السبيل الوحيد إلجياد حل هو وقف األعمال
ينضم السيد بيدرسن إىل جلسة اليوم عن طريق التداول
القتالية ومشاركة اجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة يف هنج
بالفيديو من جنيف.
تعاوين ملكافحة اإلرهاب ،وهو هنج يضمن محاية املدنيني.
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
وقد جددت يل تركيا ،اليت زرهتا يف وقت سابق من هذا
أعماله.
الشهر ،واالحتاد الروسي ،الذي سأزوره يف األسبوع املقبل،
أعطي الكلمة اآلن للسيد بيدرسن.
تأكيدمها بأهنما سيظالن ملتزمني مبذكرة تفاهم أيلول/سبتمرب
السيد بيدرسن (تكلم باإلنكليزية) :امسحوا يل أن أبدأ  ،٢٠١٨وقاما بإنشاء فريق عامل .ولكن جيب علينا أن نرى
باحلالة املثرية للقلق البالغ يف منطقة ختفيف التوتر يف إدلب جتسيد تلك التأكيدات يف امليدان .وأود أن أكرر بشدة نداء
واملناطق احمليطة هبا .ومن املؤسف أن القتال متواصل ،إذ ترد األمني العام إىل روسيا وتركيا لتحقيق استقرار احلالة فورا .والواقع
التقارير عن تنفيذ الغارات اجلوية والقصف واهلجمات بالصواريخ أنه جيب علينا السعي إىل حتقيق وقف إلطالق النار على الصعيد
وقذائف اهلاون اليت كثريا ما تنطوي على االستخدام العشوائي الوطين ،على النحو املتوخى يف القرار .)٢٠١٥( ٢٢٥٤
وشرد منهم مئات
للقوة .وال يزال املدنيون يتعرضون للقتلُ ،
ونرى أمهية ذلك عندما نرى االضطرابات يف مجيع أرجاء
اآلالف .واخلطوط األمامية مل تتغري ،على األقل بصورة كبرية .سورية .فهناك تبادل إلطالق النار ووفيات يف مشال ريف حلب
وجلماعة “هيئة حترير الشام” ،اليت صنفها جملس األمن
باعتبارها مجاعية إرهابية ،وجود كبري يف منطقة ختفيف التوتر.
وهجماهتا جيب أن تتوقف .وجيب توفري احلماية الواجبة لنحو
 ٣ماليني من املدنيني يف إدلب ،فر الكثريون منهم من األعمال
القتالية السابقة ،وللمدنيني يف املناطق اجملاورة أيضا .وكما قال
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ومؤشرات متواصلة على عدم االستقرار يف اجلنوب الغريب .ومصري
املنطقة الشمالية الشرقية ال يزال جمهوال ،مما يتطلب التوصل إىل
حل .وهناك احتياجات هائلة للمساعدات اإلنسانية واحلماية
يف مجيع أحناء البلد ،وخارجه أيضا .وهناك فقر مدقع ،يتفاقم
بسبب النقص يف السلع األساسية وارتفاع األسعار يف العديد
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من أرجاء سورية .وشهدنا موجة من احلرائق الرهيبة جتتاح حقول
القمح ُمعرض ًة للخطر األمن الغذائي يف سورية .ويعاين املشردون
داخليا من حالة ضعف شديدة.
وباإلضافة إىل إدلب ،هناك حالتان إنسانيتان خطريتان ،يف
ركبان واهلول ،ما زالتا على رأس جدول أعمالنا .ومنسق اإلغاثة
يف حاالت الطوارئ لوكوك قد أطلع اجمللس على ذلك قبل يومني
(انظر  .)S/PV.8561واليوم ،فإن السيدة جناة رشدي ،كبري
َّ
مستشاري للشؤون اإلنسانية ،قد حثت فرقة العمل اإلنساين
املعنية بسوريا ،هنا يف جنيف ،على دعم جهود املنظمة لتيسري
الوصول اإلنساين ،ودعم محاية املدنيني والبىن التحتية املدنية
وإجياد حلول دائمة .كما أن التصعيد واالضطراب احلاليني
يرسالن إشارة خاطئة متاما إىل الالجئني السوريني .وذلك إمنا
يعزز شكوكهم بشأن الظروف األمنية والتجنيد وسبل العيش
يف سوريا.
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ومتلكها سوريا وتيسرها األمم املتحدة حترتم متاما سيادة سوريا
واستقالهلا وسالمتها اإلقليمية ،إن أمكن ذلك .كان ذلك بندا
رئيسيا يف حواري املستمر مع الطرفني  -حكومة اجلمهورية
العربية السورية وجلنة التفاوض السورية املعارضة .كما كفلت
الدعم املستمر للتوصل إىل سبيل مشرتك للمضي قدما بني
املشاركني يف سوتشي وغريهم ،مبا يف ذلك اجملموعات الصغرية،
اليت رأيتها يف باريس يف وقت سابق من هذا األسبوع .واألمني
العام نفسه ناقش املسألة مع القيادة الروسية أثناء رحلته األخرية
إىل سانت بطرسربغ.
وأعتقد أن الطريق إىل تشكيل اللجنة الدستورية اخلتامية
والنظام الداخلي قد يكون مفتوحا اآلن .ويف اتصااليت املقبلة،
أتطلع إىل اختبار مباشر ملا إذا كانت الصيغة اليت حرصت
على التأكد من أهنا حتظى بقبول اجلميع ميكن أن تعزز إنشاء
اللجنة .وإنين أقدر مشاركة كبار املسؤولني الروس مؤخرا لدعم
جهود األمم املتحدة .وأتطلع إىل إجراء مشاورات مع احلكومة
يف دمشق يف املستقبل القريب ومع قيادة جلنة التفاوض السورية.
وقد حان الوقت لالنتهاء من املسائل العالقة لتمكني األمم
املتحدة من تيسري عمل اللجنة الدستورية يف جنيف .وميكن
للجنة الدستورية تلك أن تفتح األبواب بالفعل ،لكنها لن حتل
وحدها الصراع أو التحديات اليت تواجه سوريا .وال ميكن أن
يتحقق ذلك إال إذا بدأنا نرى تنامي الثقة احلقيقية عرب خطوات
ملموسة ومتبادلة ،مبا يف ذلك يف امليدان.

وال بد لنا من حتقيق استقرار احلالة يف إدلب .وإذا ما حتقق
ذلك ،علينا حينئذ أن نتجنب خطر سيناريو الالحرب والالسلم
 حيث ُتمد خطوط املواجهة يف الغالب ،مع استمرارالصراعات واالضطرابات املتفرقة وخطر املواجهة الدائم بني
اجليوش الدولية اخلمسة؛ ومع استمرار انتهاك سيادة سوريا
وسالمة أراضيها واستقالهلا؛ واستمرار عدم عودة املشردين
داخليا والالجئني ،على األقل بأعداد ملحوظة؛ وتظل مأساة
احملتجزين واملخطوفني واملفقودين قائمة بال حل؛ مع تعزيز مترد
وأعتقد اعتقادا راسخا أن إحراز تقدم بشأن احملتجزين
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام واستمرار إعادة جتمع
اجملموعات اإلرهابية واملقاتلني األجانب ،مما يشكل حتديا؛ وما واملختطفني واملفقودين ،إن مت بطريقة هادفة وعلى نطاق جم ٍد،
ميكن أن يكون له أثر كبري .وقد أعطيت األولوية للعمل بشأن
زال ال يوجد حل سياسي حىت اآلن.
ونتفق مجيعا على أنه ال يوجد حل عسكري هلذا الصراع؛ اإلفراج األحادي عن النساء واألطفال واملرضى واملسنني .كما
وقد سعيت إىل إحياء عملية سياسية تقودها سوريا ومتلكها أن حتسني الوصول إىل املعلومات وإجراء االتصاالت خطوة
استنادا إىل القرار  .)٢٠١٥( ٢٢٥٤وكانت األولوية العاجلة أخرى .وينبغي للحكومة واملعارضة جتميع وتوحيد قوائم بأمساء
هي إطالق جلنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة تقودها األفراد الذين حيتجزوهنم أو لديهم معلومات عنهم أو يسعون
1919757
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حبثا عنهم .وسنواصل ،نائبة املبعوث اخلاص خولة مطر ،وأنا
االخنراط جبدية يف هذا امللف الصعب للغاية لكنه بالغ األمهية.
ويف الوقت نفسه ،سنواصل حث روسيا وتركيا وإيران  -البلدان
املشاركة معنا يف الفريق العامل يف هذا الشأن  -ببذل اجلهود
الالزمة للسعي إىل حتقيق املزيد من النتائج امللموسة بشأن هذا
امللف .ودعويت للفريق العامل إىل عقد اجتماعه املقبل يف جنيف
ال تزال قائمة.
ويف احلقيقة ،ستكون مثة حاجة إىل سلسلة من اخلطوات
إن أردنا حللقة الثقة أن تتطور .وهذا ما أكده يل سوريون
من انتماءات خمتلفة .لقد التقيت مؤخرا بالكثري من نشطاء
وشبكات اجملتمع املدين ،مبا يف ذلك من خالل غرفة دعم
اجملتمع املدين .وكل السوريني ،من الداخل واخلارج على السواء
وبغض النظر عن التوجهات أو اخللفيات السياسية ،تواقون -
بل يائسون  -للتوصل إىل حل سياسي .لكن ما يذهلين أهنم
ال يؤمنون حقا أن هناك عملية حقيقية حمتملة ميكن أن تفضي
إىل حل.
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لكن يف هناية املطاف ،بالطبع ،يقع على عاتق األطراف
اختاذ تلك اإلجراءات .وسيكون من الصعب كسر اجلمود.
فهناك الكثري من الريبة .واملواقف املتصلبة .لكنين أعتقد أنه
ميكن للمناقشات الدولية والتعاون مساعدة السوريني على جتاوز
هذه العقبات .وهذا ال يعين تقويض طبيعة العملية اليت يقودها
السوريون وميلكون زمامها .إنه جمرد اعرتاف بنطاق املشاركة
الدولية يف سوريا ومركزية الدعم الدويل ألي مستقبل قابل للحياة
للبلد .واخلطوات الفعلية على أرض الواقع ميكن وينبغي أن
تشهد إجراءات وطنية أيضا .ومن شأن ذلك أن يبين الثقة
واالطمئنان فيما بني السوريني وبني سوريا واجملتمع الدويل.

ويف الوقت احلاضر ،ال يوجد جتمع دويل نشط جيمع بني
مجيع األطراف الفاعلة الدولية الرئيسية ،اليت ميكن أن يضمن
دعمها اختاذ خطوات ملموسة ومتبادلة عرب كل األبعاد .وأعتقد
أنه ميكن مساعدة جهودي باستجماع اإلرادة اجملسدة يف صيغة
أستانة ،وصيغة اجملموعة الصغرية والعضوية الدائمة يف اجمللس.
ولذلك ،أواصل العمل على دعوة جمموعة من األطراف الفاعلة
والتقيت هذا األسبوع أيضا مع اجمللس االستشاري للمرأة الرئيسية إىل منتدى مشرتك لدعم عملية بقيادة سوريا وملكيتها
السورية ،الذي اجتمع يف جنيف لتعميق فهمه للكيفية اليت يف جنيف بطريقة عملية للغاية.
وغدا ،يف قمة جمموعة الـ  ،٢٠سيكون أمام قادة العامل
ميكن هبا للعمليات الدستورية محاية حقوق املرأة والنهوض هبا.
وقد أكدوا وغريهم كثري على األمهية احلامسة للجنة دستورية العديد من البنود املدرجة يف جدول أعماهلم .وقد حثثنا ،األمني
تتألف من  30يف املائة على األقل من النساء .لكنهم أكدوا العام وأنا ،على أن سوريا ينبغي أن تكون يف ترتيب متقدم
أيضا على افتقادهم للثقة اليت لدى السوريني ،رجاال ونساء ،يف بينها .ونأمل أن تعمل روسيا وتركيا على أعلى مستوى من
أجل حتقيق االستقرار يف إدلب .كما نأمل أن تتمكن روسيا
العملية السياسية.
وهلذا السبب ،جيب أن تكون العملية السياسية أكثر من والواليات املتحدة من البناء على احملادثات األخرية وتعميق
جمرد اجتماع يف جنيف .جيب أن تشمل إجراءات ملموسة على حوارمها ،ألن التعاون بينهما سيكون عنصرا أساسيا للتعاون
أرض الواقع لبث الثقة واالطمئنان .لذلك ،سأواصل التشاور الدويل بشأن سوريا .وأخريا ،نأمل أن يتم بناء التعاون بطريقة
املكثف مع طائفة أوسع من السوريني حول ما يعتربونه نقاط ميكن جلميع اجلهات الفاعلة الرئيسية األخرى أن تشارك يف دعم
عملية يقودها السوريون ويتولون زمامها وتيسرها األمم املتحدة
دخول عملية وبناءة إلجراءات بناء الثقة.
فيما يتعلق بوالية اجمللس.
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ومنذ بداية والييت ،قدم اجمللس دعمه الكامل ملهميت ،وأنا جهود املبعوث اخلاص بيدرسن اليت ترمي إىل احلفاظ على
أقدر ذلك تقديرا كبريا .وبعد ستة أشهر من العمل ،فإنين أقدر العملية السياسية أو التحايل عليها أو زيادة تأخريها.
متاما مدى تعقد املهمة وصعوبتها ،ولكن أرى أيضا إمكانيات
وال ميكننا ،حنن أعضاء جملس األمن ،حتمل أي مزيد من
رسم طريق للخروج من هذا النزاع.
التأخري من قبل النظام يف تنفيذ القرار  .)٢٠١٥( ٢٢٥٤إن
تصعيد النظام للهجمات على املناطق واملرافق املدنية واجلهات
اإلنسانية الفاعلة ،مبا يف ذلك هجوم األمس على سيارة إسعاف
تقل متطوعي اخلوذ البيضاء ،يبني أن نظام األسد ما زال يعتقد
أن القوة ستجعل التوصل إىل حل للنزاع ممكنا ،إذ تسعى دمشق
جاهدة إىل جتنب التفاوض على حل سياسي مع ممثلي املعارضة
السورية.

لقد حان الوقت الستقرار الوضع يف إدلب ومتابعة وقف
إطالق النار على مستوى البلد .والواقع أنه آن األوان إلطالق
جلنة دستورية .كما أن الوقت قد حان للسعي إىل هتيئة مناخ
من تدابري بناء الثقة ،ومن الواضح أننا حباجة إىل دعم دويل
متجدد .هذه هي أنواع اإلجراءات اليت من شأهنا أن تشري إىل
أننا نتحرك على األقل على مسار سياسي يتماشى مع القرار
 - )٢٠١٥( ٢٢٥٤من خالل جلنة دستورية تتكشف يف بيئة
قدمت سورية وروسيا مرارا وتكرارا تأكيدات بالتقيد بوقف
آمنة وهادئة وحمايدة ،مما ميهد السبيل إلجراء انتخابات حرة إطالق النار والتقيد باتفاقات املصاحلة والنهوض بالعملية
ونزيهة حتت إشراف األمم املتحدة ،على النحو املتوخى يف هذا السياسية .غري أن هذه التأكيدات جرى اإلخالل هبا وجتاهلها
القرار ،والتوصل إىل تسوية سياسية دائمة.
مرارا .واالفتقار إىل حل سياسي ال زال يعرض حياة املدنيني
للخطر.
الرئيس :أشكر السيد بيدرسن على إحاطته.
أعطي الكلمة اآلن ألعضاء اجمللس الذين يرغبون يف
اإلدالء ببيانات.

السيد كوهين (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
باإلنكليزية) :أشكر السيد بيدرسن على إحاطته.
العملية السياسية اليت تقودها األمم املتحدة يف جنيف هي
املنتدى الشرعي الوحيد املعرتف هبا دوليا إلجياد حل سياسي
سلمي دائم وشامل للجميع للنزاع يف سورية .قبل ثالث سنوات
ونصف ،ويف القرار  ،)٢٠١٥( ٢٢٥٤وضع جملس األمن خمططا
لالنتقال السياسي السلمي :دستور جديد وإجراء االنتخابات
ووقف إلطالق النار على الصعيد الوطين .إن الواليات املتحدة
لن تقبل أي حماولة من جانب نظام األسد وحلفائه الستخدام
الوسائل العسكرية يف إدلب ،أو يف أي مكان آخر ،لتقويض
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وجيب على اجمللس أن يسلم بأن اجلهود اليت يبذهلا فريق
أستانا للنهوض بالعملية السياسية قد باءت بالفشل .بعد سبعة
عشر شهرا من بدء املفاوضات يف سوشي بشأن تشكيل اللجنة
الدستورية ،حان الوقت لالعرتاف بأن إحراز تقدم مل يتوقف
فحسب ،بل ومن املرجح أن يظل بعيد املنال لبعض الوقت،
ألن ذلك هو ما يريده النظام  -أن يكون بعيد املنال .لقد حان
الوقت لكي يشجع اجمللس املبعوث اخلاص بيدرسن على حماولة
إجياد طرق أخرى لتحقيق احلل السياسي املنصوص عليها يف
القرار  ،)٢٠١٥( ٢٢٥٤بالرتكيز على التحضري لالنتخابات
على الصعيد الوطين ،مبشاركة حوايل  5ماليني الجئ سوري
ومراقبة األمم املتحدة ،ومن خالل تأمني اإلفراج عن احملتجزين،
وإرساء وقف إلطالق النار على نطاق البلد.
إن مصري العملية السياسية اليت تقودها األمم املتحدة،
والقرار  ،)٢٠١٥( ٢٢٥٤وحياة ماليني املدنيني السوريني
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تتوقف على ما إذا كان النظام وروسيا سيعمالن مع تركيا لوقف
شن املزيد من اهلجمات يف مشال غرب سورية والعودة الفورية
إىل خطوط وقف إطالق النار املتفق عليه يف اتفاق سوتشي لعام
 .٢٠١٨جيب أال تصبح إدلب حلب أخرى ،وتعتقد الواليات
املتحدة أن حتقيق تقدم على اجلبهة السياسية حقيقية وختفيف
حقيقي للتوتر ال يزال ممكنا ،لكنه يستلزم إدراك نظام األسد
ألن النظام السياسي السليم جيب أن يستوعب أكثر من رأي.
ويف هذه املرحلة نرى مسارين بالنسبة إلدلب .املسار األول
دموي ولألسف معروف .إن استمرار السعي بال جدوى وراء
حل عسكري يقوض األمن واألوضاع اإلنسانية ،فيما جتاهد
األمم املتحدة مرة أخرى من أجل االستجابة الحتياجات
املدنيني األبرياء .آالف  -ورمبا مئات اآلالف  -من الناس
سيفرون من إدلب ويتجهون مشاال صوب تركيا أو غربا صوب
البحر األبيض املتوسط ،لتبدأ أزمة هجرة ثانية تزعزع استقرار
املنطقة األوسع نطاقا.
واملسار الثاين هومحاية إدلب وسكاهنا املدنيني البالغ
تعدادهم  3ماليني نسمة من خالل وقف دائم إلطالق النار
متفق عليه بني األطراف يف امليدان ويقره التأييد اإلمجاعي من
جملس األمن .من شأن وقف أعمال العنف هذه أن يهيئ زمخا
وبيئة سياسية إجيابية ميكن فيها بدء عملية سياسية.
وتعتقد الواليات املتحدة أن إحياء العملية السياسية يف
سورية ميكن وينبغي أن يبدأ بوقف إلطالق النار ميكن التحقق
منه يف إدلب ومشال محاة .على اجلماعات يف امليدان ،مبا يف
ذلك هيئة حترير الشام ،وروسيا ونظام األسد وقف العمليات
العسكرية فورا والعودة إىل اخلطوط األصلية املنصوص عليها يف
اتفاق سوتشي لوقف إطالق النار لعام  .2018ينبغي عدم
إطالق طلقة نار أخرى ،ينبغي عدم إسقاط براميل متفجرة
أخرى ،وينبغي عدم شن مزيد من الضربات اجلوية .وينبغي أن
يعهد إىل تركيا بالقضاء على على القوات اإلرهابية يف املنطقة،
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مبا يتسق مع اتفاق سوتشي  ،٢٠١٨وينبغي حتديد الوضع
النهائي إلدلب عن طريق التفاوض بني األطراف ،بوساطة من
األمم املتحدة ،يف إطار العملية السياسية وفقا للقرار ٢٢٥٤
( )٢٠١٥مبجرد بدء سريان وقف إلطالق النار .ويف غضون
ذلك ،وفيما تدع األمم املتحدة مفاوضات املسار السياسي
يف سورية تستمر ،سيدير سكان إدلب شؤوهنم ومينحون حق
الوصول إىل شحنات املعونة اإلنسانية ،على النحو املقرر يف
القرار .)٢٠١٨( ٢٤٤٩
تدرك الواليات املتحدة أنه ال يوجد طريق إىل األمام دون
تعاون روسيا ونظام األسد .ولذلك ،فإن الواليات املتحدة تدعو
روسيا إىل ختفيف عملياهتا العسكرية ،والضغط على النظام
للقيام باألمر نفسه واملشاركة مع الواليات املتحدة يف عملية
تدرجيية لتنفيذ القرار  )٢٠١٥( ٢٢٥٤من شأهنا أن تؤدي إىل
حتقيق االستقرار النهائي يف إدلب وسورية عموما .وريثما يتخذ
نظام األسد وروسيا خطوات ملموسة حنو التهدئة يف إدلب
على حنو كامل وفوري وميكن التحقق منه ،ستواصل الواليات
املتحدة ممارسة الضغط الدبلوماسي واالقتصادي من خالل
مجيع الوسائل املتاحة لعزل النظام وحلفائه .حنن نفضل العمل
معا بشأن هنج تدرجيي .ولكن ال خيطئن أحد :فإن الواليات
املتحدة ستغتنم كل فرصة متاحة لزيادة الضغط على النظام
ومؤيديه إذا استمر توقف إحراز تقدم على املسارين السياسي
واإلنساين .إن عزمنا واضح وثابت.
كنت أنوي أن أهني مالحظايت عند هذه النقطة ،ولكنين
أود أن أخصص حلظة للرد على بيان املتكلم الذي خاطب اجمللس
مبوجب املادة  ٣٧يوم  ٢٥حزيران/يونيه (انظر .)S/PV.8561
إن خماطبة جملس األمن شرف  -لكل واحد منا  -وينبغي دائما
التعامل معه على هذا النحو .إن ما أظهره جتاه اجمللس من عدم
احرتام إىل حد قارب االزدراء غري مقبول ويستوجب ردا .أوال،
من الناحية اإلجرائية ،يبدي هذا املمثل باستمرار عدم احرتام
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عن طريق إساءة استغالل وقتنا ،إذ يتجاوز حد اخلمس دقائق
الذي أوصت به يف املذكرة الرئاسية  ،S/2017/507حيث يتكلم
يف كل مرة  10دقائق أو  20دقيقة أو أكثر .وقبل يومني،
حاول التأكيد على وضع إجرائي ،مما دلل على عدم معرفة
بقواعد اجمللس ،عندما أثار زميلنا من اململكة املتحدة نقطة نظام
فيما يتعلق مبزاعمه الشنيعة واخلطرية.
وخبالف النقاط اإلجرائية ،حاول التأكيد على أن العاملني
يف اجملال اإلنساين متواطئني بصورة ما يف اإلرهاب ،وأن املدنيني
يف املناطق اليت يوجد هبا إرهابيون ال حيق هلم احلصول على
املساعدة اإلنسانية أو الرعاية الطبية ،وأن املدارس واملستشفيات
يف تلك املناطق هي بالتبعية أهداف عسكرية مشروعة ،وهي من
اجللي ليست كذلك .ومن املشني أن حياول هذا املمثل ،الذي
استخدمت حكومته مرارا األسلحة الكيميائية ضد سكاهنا
املدنيني ،ومتنع وصول املساعدات اإلنسانية إىل احملتاجني
وتنتهك القانون الدويل والقواعد الدولية باالستهداف املتعمد
للمستشفيات واملدارس وسيارات اإلسعاف ،إلقاء حماضرة على
جملس األمن عن اتفاقيات جنيف أو تطبيق قرارات جملس األمن
أو سيادة القانون.
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تكاليف هذه املنظمة .هذا ال جيعل األمني العام موظفا لدى
حكومة الواليات املتحدة ،أو جملس األمن هيئة تابعة حلكومة
الواليات املتحدة ،بأي درجة أكرب من جعل تقدمي متويل من
حكومة الواليات املتحدة من اجلمعية الطبية السورية األمريكية
كيانا تابعا حلكومة الواليات املتحدة ،أو السيد ليلي موظفا
لدى حكومة الواليات املتحدة .كان ذلك هجوما مشينا على
أحد العاملني يف اجملال اإلنساين ،وال سيما يف جلسة مل يكن
لدى املمثل السوري أي مشكلة يف قبول إحاطة إنسانية من لواء
روسي يرتدي زيه العسكري ما فتئ يساعد يف مواصلة.
وأخريا ،فإن حجته بأنه ال حيق لغري السوريني تقدمي
إحاطات بشأن سورية من شأهنا نزع األهلية عن معظم مقدمي
اإلحاطات الذين استمع إليهم جملس األمن منذ إنشائه .ليس
بوسع الواليات املتحدة أن تدع هذا املنطق امللتوي مير مر
الكرام .حنن نرفض البيان الذي أدىل به املمثل السوري يوم ٢٥
حزيران/يونيه خالل جلسة اإلحاطة عن احلالة اإلنسانية يف
سورية ،وأحث أعضاء اجمللس اآلخرين على القيام بذلك أيضا.
إنه إهانة هلذا اجلهاز وللنظام الدويل القائم على القواعد.

السيدة بيرس (اململكة املتحدة) (تكلمت باإلنكليزية):
وفضال عن ذلك ،فإن قيامه باحلط من شأن ديفيد ليلي ،أشكر املبعوث اخلاص وفريقه .مل يربح ما يقومون به بالغ األمهية
ال ميكن أن مير دون رد من الواليات املتحدة أو جملس األمن .بشكل مطلق ،مهما كانت الصعاب يف امليدان.
إنه أحد العاملني يف اجملال اإلنساين الذين يعرضون حياهتم مرارا
أود أن أبدأ ،إذا أذنتم يل ،بإدلب ،حيث بدأ املبعوث
وتكرارا للخطر ملساعدة احملتاجني على أساس املبدأ اإلنساين اخلاص .لقد أجرينا مناقشة كبرية يف هذا الشأن يف وقت سابق
وال يستحق أن يشكك دبلوماسي من منطقة كهذه ،يعيش من هذا األسبوع (انظر  ،)S/PV.8561ولذا فإنين لن أكرر سرد
مرتاحا يف نيويورك بينما يعاين بلده الصدمات النامجة عن احلرب مجيع هذه النقاط .غري أنين أعتقد أن االستخدام العشوائي للقوة
األهلية ،ويف هذا الشأن أي أحد ،يف حسن نوايا هذا الرجل .ينبغي أن يظل ميثل مصدر قلق للجميع يف جملس األمن.
إن االدعاء بأن اجلمعية الطبية السورية األمريكية هي أحد فروع
هناك انتهاكات مستمرة التفاقيات جنيف والقانون الدويل
حكومة الواليات املتحدة جملرد أن الواليات املتحدة من بني
اإلنساين .لقد طرحت عددا من األسئلة .ال تزال تلك األسئلة
العديد من البلدان اليت تتربع باألموال للمنظمة هو ادعاء عدائي
بدون إجابة .لقد اطلعت على بيان اللواء الروسي .وال تزال
وسخيف .الواليات املتحدة تقدم ما يزيد على  ٢٠يف املائة من
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األسئلة دون جواب ،لذلك سوف أعود إىل طرحها يف اإلحاطة األمل يف أن تتمكن جمموعة العشرين من مناقشتها وإجياد سبيل
للمضي قدماً.
اإلنسانية املقبلة.
مع ذلك ،ويف هذه اللحظة حتديدا ،أود أن أردد ما قاله
املبعوث اخلاص يف مناشدته مجيع األطراف من أجل حتقيق
استقرار احلالة وتنفيذ القرار  ،)٢٠١٥( ٢٢٥٤مبا يف ذلك
وقف إطالق النار على نطاق البلد .وحنن حباجة إىل اإلبقاء
على هذا اهلدف نصب أعيننا .وأود أيضاً أن أغتنم هذه الفرصة
ألكرر ما ذكره ممثل الواليات املتحدة خبصوص ما استمعنا إليه
من املمثل السوري يف اجللسة اليت ُعقدت بشأن إدلب (انظر
 .)S/PV.8553فقد ناقشنا طول البيانات وأساليب العمل هنا
يف اجمللس .وهذا بالتايل ليس الوقت املناسب لرتديد ذلك .غري
أن ذلك يعين يف رأيي أننا حباجة إىل مناقشة ذلك املوضوع
مرة أخرى.
وأود أن أتناول النقطة املتعلقة مبهامجة العاملني يف اجملال
اإلنساين .إن وظائفهم خطرة مبا فيه الكفاية ،وهم يؤدوهنا ألن
اخلدمات املؤسسية املعرتف هبا أو خدمات البلد غري قادرة على
املساعدة أو غري راغبة يف ذلك .ولذلك ،وكما قلت يف اجللسة
السابقة ،فهم يستحقون منا احلماية ،فض ً
ال عن الشكر.

وينبغي أال يصرف أي من تلك اجلهود النظر عن حقيقة
كوننا ندعم امتالك السوريني لزمام العملية السياسية وقيادهتم
هلا ،بتيسري من األمم املتحدة .واملبعوث اخلاص على حق متاماً
يف القول إنه ال ميكن إحراز تقدم دون هذا النوع من التيسري.
وأعتقد أنه ال يزال هناك سؤال مهم جداً بشأن التزام احلكومة
السورية بعملية سياسية ،إذ نرى شهراً بعد شهر أن املراوغات
متواصلة فيما يتعلق باللجنة الدستورية .وإذا استحال إحراز
أشجع املبعوث
التق ّدم فإين حقاً أتفق مع ممثل الواليات املتحدة و ّ
أملح إىل هذا بنفسه  -على حماولة انتهاج
اخلاص  -الذي َ
سبل أخرى حنو حتقيق احلل السياسي املنصوص عليه يف القرار
 .)٢٠١٥( ٢٢٥٤وقد أصبحنا مجيعاً ،ألسباب وجيهة للغاية،
لكن الفائدة األكرب تكمن
نرّكز بش ّدة على اللجنة الدستورية ،و ّ
يف القرار  ،)٢٠١٥( ٢٢٥٤الذي يشمل التحضري النتخابات
على الصعيد الوطين بإشراف من األمم املتحدة ،وتأمني اإلفراج
عن احملتجزين ،وإرساء وقف إطالق النار على كامل الرتاب
الوطين.
ما يرز تق ّدم على األرض يكون جمدياً
وأشري إىل أنه ُ
للمواطنني العاديني ،فلن تزدهر العملية السياسية .وهذا يعين
توقّف احلكومة السورية عن القمع يف مجيع أحناء البلد  -ويف
مناطق سيطرة املعارضة السابقة اليت تسيطر عليها احلكومة
اآلن .وهذا يعين وقف االحتجاز التعسفي والتجنيد اإلجباري
والتمييز.

وإذ أنتقل إىل العملية السياسية ،أمتىن أن يعلم املبعوث
اخلاص بأنه حيظى بالدعم الكامل من اململكة املتحدة .ويهمنا
كثريا أن ّ
يتمكن فريق االتصال من االجتماع .وأرى يف ذلك
خطوة أوىل ضرورية حنو السعي إىل حتقيق تقدم أسرع بشأن القرار
 .)٢٠١٥( ٢٢٥٤وعليه فإنين آمل أن يعاجل مجيع األشخاص
الذين يسعى املبعوث اخلاص إىل اجلمع بينهم هذا املوضوع بروح
وقد منى إىل علمنا أن السلطات السورية قد أصدرت ،يف
بناءة وحسن نية .ونؤيد اجلهود اليت يبذهلا يف عملية جنيف اليت
ونرحب األسبوع املاضي فقط ،أكثر من  ٧٠٠شهادة وفاة لسوريني
تقودها األمم املتحدة .وهو املنتدى الوحيد املشروعّ .
بعقد االجتماع يف جنيف .وهو ضروري ولكنه غري ٍ
كاف .وكما توفوا وهم قيد االحتجاز يف محاة ،واستناداً إىل التقارير الواردة
قال ،حنتاج أيضاً إىل إحراز التقدم على أرض الواقع .وحيدوين من منظمة “سوريون من أجل احلقيقة والعدالة” ،مل تستلم
األسر جثث أحبائها ،ومل تتلق معلومات بشأن ظروف وفاهتم
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أو مكان دفنهم .وذلك يشكل بالتايل عائقاً خطرياً أمام قدرة
الشعب السوري على الثقة يف مستقبله.
وباإلضافة إىل ذلك ،هناك شعور حقيقي بأن السلطات
السورية حتتجز شعبها رهينة .كما يؤثر ذلك على الظروف
املالئمة لعودة الالجئني ويضر هبا ،وال يعمل على هتيئة الظروف
الالزمة الستقرار االقتصاد حبيث ميكن أن تصبح سورية يف هناية
املطاف بلداً طبيعياً مرة أخرى .وهو ال يعطي السكان الفرصة
للمشاركة يف اختاذ القرارات اليت تؤثر على حياهتم ،وال يتيح هلم
احلق يف العيش حياة خالية من العنف واخلوف.
وأود مرة أخرى أن أختتم كالمي مبناشدة السلطات
اجللوس إىل طاولة املفاوضات والتعاون بصورة أسرع
السورية
َ
وأكثر إجيابية مع املبعوث اخلاص.
السيد دوالتر (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :أشكر املبعوث
اخلاص غري بيدرسن على إحاطته اإلعالمية الواضحة والدقيقة
بشأن املسائل والتحديات اليت تواجه جهود الوساطة اليت يبذهلا.
وأكرر دعم فرنسا الكامل له.
وأود أن أؤكد اليوم على احلاجة إىل إسكات األسلحة يف
يتسن لنا املضي قدماً حنو
سورية بشكل دائم ودون إبطاء حىت ّ
عملية سياسية ذات مصداقية.

S/PV.8567

وقد ّ
ذكرتنا الشهاد ُة املؤثرة بوجه خاص ملمثل اجلمعية
الطبية السورية األمريكية يوم الثالثاء (انظر )S/PV.8561
باستمرار استهداف املساعدات اإلنسانية واملوظفني الطبيني
املتعمد على سيارة
والبىن التحتية .وندين بأشد العبارات اهلجوم ّ
إسعاف باألمس يف قرية البارة ،الذي أدى إىل مقتل اثنني من
العاملني يف اجملال اإلنساين من ذوي اخلوذ البيض ،يف انتهاك
صارخ للقانون الدويل اإلنساين .ويف هذه الظروف املأساوية،
من املن ّفر لنا على وجه اخلصوص ا ّدعاء النظام بأن العاملني يف
اجملال اإلنساين يعملون بالتواطؤ مع املنظمات اإلرهابية ،يف حني
خضم خماطر شديدة ويف أحيان كثرية
أهنم يضطلعون بعملهم يف ّ
جداً على حساب أرواحهم.
وأود أيضاً أن أشدد على املسؤولية اخلاصة لروسيا ،اليت
ال ب ّد للنظام من دعمها اجلوي يف مواصلته للهجوم .ومكافحة
اإلرهاب ليست املربر الوحيد هلذا اهلجوم ،الذي يؤثر بالدرجة
الكفاح
األوىل على السكان املدنيني والبىن التحتية .فال يزال
ُ
ضد تلك اجلماعات اإلرهابية املدرجة يف قائمة جملس األمن
ميثل أولوية بالنسبة إىل فرنسا ،غري أنه ال ميكن القيام بذلك يف
ظل انتهاك القانون الدويل اإلنساين.

ولذلك فإننا نكرر دعوتنا إىل روسيا للتأكيد جمدداً على
التزامها بوقف إطالق النار والضغط على النظام دون مزيد من
وجيب أن يكون على رأس أولوياتنا التصدي للوضع يف التأخري لوقف القتال ،وال سيما من أجل التمكني من حتقيق
تقوض بصورة وقف إطالق للنار فعليا على نطاق البلد .وهذا أمر ال بد منه
إدلب ،حيث مواصل ُة النظام وحلفائه اهلجوم ّ
خطرية اجلهوَد اليت يبذهلا املبعوث اخلاص إلحياء العملية من أجل أن متضي العملية السياسية قدماً بسالسة.
السياسية .وهذا هو املوقف الذي ّ
أكدته جمدداً الدول الـ ٢٨
ويف الشمال الشرقي ،علينا أن نواصل جهودنا للقضاء
األعضاء يف االحتاد األورويب يف بياهنا الصادر اليوم بشأن إدلب.
الكامل والدائم على التهديد الذي يشكله تنظيم داعش وحتقيق
ويف مواجهة املآسي األخرية اليت يشهدها اجلزء الشمايل الغريب
االستقرار يف املنطقة .وتلك هي الرسالة اليت نقلها باإلمجاع
من سورية ،جيب أال ندخر وسعاً ملنع إدلب من أن تصبح
املديرون السياسيون للتحالف الدويل ضد تنظيم داعش الذين
حلباً جديدة .إن حياة  3ماليني شخص ،مبن فيهم مليون من
التقوا يف باريس يف  ٢٥حزيران/يونيه .وحتقيقاً هلذه الغاية ،قررت
األطفال ،على احملك.
1919757
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فرنسا أيضاً ختصيص مبلغ  ٥٠مليون يورو إضايف من أجل اإلشراف على العملية .ونقدم دعمنا الكامل للمبعوث اخلاص
هنا مرة أخرى إلحراز تقدم يف هذا الصدد.
سورية ،يكرس أساساً للشمال الشرقي.
وإلجياد حل للمأساة السورية ،يتعني منح السوريني الفرصة
وأشري يف هذا الصدد إىل احلاجة امللحة إلحراز تقدم على
اجلبهة السياسية من أجل كفالة مستقبل واعد بتحقيق السالم للتعبري عن آرائهم حبرية مرة أخرى فيما يتعلق مبستقبل بلدهم.
واملصاحلة .إن مسؤوليتنا املشرتكة هي دعم املبعوث اخلاص
وكما نعلم مجيعا ،ما من سبيل عدا التوصل إىل حل
يف النهوض جبميع جوانب القرار  .)٢٠١٥( ٢٢٥٤وحيظى سياسي على أساس القرار  )2015( 2254سيتيح حتقيق
املبعوث اخلاص بدعمنا الكامل يف اجلمع بني خمتلف اجلهات االستقرار يف سورية بصورة هنائية ،والقضاء بشكل دائم على
الدولية املعنيّة حول نفس الطاولة ،وهذا يف رأينا شرط ضروري بؤر اإلرهاب ،وعودة الالجئني يف ظروف آمنة وكرمية .وستواصل
للمضي قدماً .وهو حيظى أيضاً بدعمنا الكامل ليضع على وجه فرنسا ما تبذله من جهود حتقيقا هلذا الغرض خالل االجتماعات
السرعة الصيغة النهائية حلزمة دستورية تتسم باملصداقية والتوازن الدولية املقبلة ،اليت نأمل أن تتيح إحراز التقدم.
وتتناول التكوين والقواعد اإلجرائية للجنة الدستورية .ومع ذلك
وندعو روسيا مرة أخرى ،اليت تتحمل مسؤولية خاصة يف
يؤسفنا عدم إحراز أي تقدم يف هذا الصدد .ومن الواضح من
هذا اجملال ،إىل الضغط على النظام الستعادة وقف إطالق النار
الذي يظل مسؤوالً عن ذلك .إن النظام السوري يرفض كل
واحلصول منه على التزامات من أجل استئناف عملية سياسية
تسوية وّدية وهو يكثّف من أساليبه يف املماطلة ملنع تلك الفرصة
شاملة .وبدون إحراز تقدم سياسي ذي مصداقية ،لن يتغري
األوىل للحوار من النجاح .ويتعني على املبعوث اخلاص أن خيربنا
موقفنا بشأن إعادة اإلعمار واجلزاءات والتطبيع ،وهو موقف
بصراحة عندما يرى أنه استنفد مجيع السبل املمكنة للتوصل
االحتاد األورويب أيضا.
إىل اتفاق بشأن اللجنة .وإذا واصل النظام معارضته ،سيكون
وسيكون خطأ فادحا يف التقدير وإخفاقا سياسيا خطريا إن
الوقت قد حان ليقوم اجمللس باستخالص االستنتاجات الالزمة
افرتضنا أن املأساة السورية قد انتهت .ويف مواجهة هذه املأساة
والبحث عن سبل أخرى إلحراز التقدم.
اجلديدة الناشئة يف إدلب ،واستنادا إىل سيناريو شهدناه مرارا
ويف هذا الصدد ،ال بد من وضع تدابري لبناء الثقة تفضي
وتكرارا ،فلن يكون بوسع أحد القول إنه قد أُخذ على حني
إىل هتيئة بيئة آمنة وحمايدة .وسيتطلب ذلك ،يف مجلة أمور،
غرة .بل وسيكون خطأ فادحا يف التقدير وخطأ سياسيا آخر
إحراز التقدم بشأن مسألة احملتجزين واملفقودين ،ووصول األمم
االعتقاد بأن مسار السالم بعيد املنال .فنحن مجيعا مقتنعون
املتحدة إىل الالجئني واملشردين العائدين إىل ديارهم ،والتزامات
بعكس ذلك ،أي أنه مبقدورنا هتيئة الظروف لتمهيد السبيل
النظام بأمن األشخاص واستعادة ممتلكاهتم.
لعملية سياسية ذات مصداقية ،واالستفادة من األرضية املشرتكة
وأخريا ،أود أن أسجل أمهية موضوع االنتخابات بغية لدينا ،وإحالل السالم يف سورية بصورة هنائية .وليس لدينا وقت
إجراء االقرتاع املقبل .جيب أن نبدأ يف التفكري ،استنادا إىل نضيعه؛ هذا هو النداء امللح الذي أوجهه اليوم باسم فرنسا.
القرار  ،)2015( 2254يف الظروف الالزمة لكفالة أن تكون
السيد ما جاوشو (الصني) (تكلم بالصينية) :أوال وقبل
االنتخابات حرة ونزيهة؛ وأن يتمكن مجيع السوريني ،مبن فيهم
كل شيء ،أود أن أشكر املبعوث اخلاص بيدرسن على إحاطته
املشردون والالجئون ،من املشاركة؛ وأن تشارك األمم املتحدة يف
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اإلعالمية ،وأشيد به ملا اضطلع به مؤخرا من جهود يف جمال أن نتقيد مببدأ تويل السوريني للقيادة وامتالك لزمام األمور ،وجيب
الوساطة .وندعم اجلهود املستمرة اليت يبذهلا ،مبوجب القرار احرتام سيادة سورية واستقالهلا وسالمة أراضيها احرتاما كامال.
 ،)2015( 2254لتيسري التوصل إىل حل سياسي للمسألة
والصني على استعداد للعمل مع جملس األمن سعيا لتعزيز
السورية.
دعمنا للجهود اليت تبذهلا األمم املتحدة من أجل تيسري إحراز
أود اليوم أن أتناول ثالث نقاط تتعلق بكيفية تعزيز العملية التقدم التدرجيي يف العملية السياسية السورية.
السياسية.
السيد موريكو (كوت ديفوار) (تكلم بالفرنسية) :يود وفد
أوال ،إن تعزيز العملية السياسية هو السبيل الوحيد للمضي بلدي أن يهنئ السيد غاير بيدرسن ،املبعوث اخلاص لألمني
قدما حلل املشكلة السورية .وإنشاء جلنة دستورية متثيلية تقبلها العام إىل سورية ،على إحاطته اإلعالمية املفصلة بشأن العملية
مجيع األطراف هو القناة األكثر واقعية إلطالق عملية سياسية السياسية يف اجلمهورية العربية السورية.
يف سورية .ويف نيسان/أبريل ،توصلت األطراف السورية إىل
تعرب كوت ديفوار جمددا عن التزامها العميق باحلوار
تفاهم يف اجلولة الثانية عشرة من حمادثات أستانا بشأن آليات باعتباره أفضل طريقة لتسوية املنازعات بوجه عام ،ويف النزاع
صنع القرار يف اللجنة الدستورية ونظامها الداخلي.
السوري على وجه اخلصوص ،يف إطار عملية سياسية شاملة
ويف الوقت نفسه ،فيما يتعلق بإنشاء اللجنة ،هناك القليل
من املسائل املعلقة .وتدعم الصني اجلهود اليت يبذهلا املبعوث
اخلاص بيدرسن يف هذا الصدد ملواصلة الوساطة واستمرار
التواصل عن كثب مع مجيع األطراف .كما نؤيد الدور املستمر
الذي تضطلع به عملية أستانا.

حتظى بتأييد اجملتمع الدويل .ونؤيد مجيع املبادرات الرامية إىل
هتيئة الظروف من أجل إجراء حوار مثمر بني أطراف النزاع
هبدف استعادة السالم واالستقرار يف سورية وهتيئة الظروف
املؤاتية لتحقيق الرخاء املشرتك.
ويف هذا الصدد ،يرحب وفد بلدي بعقد اجتماع الفريق
العامل املشرتك املعين باحلالة يف إدلب يومي  16و  17أيار/
مايو يف أنقرة ،ويدعو الدول الضامنة ملسار أستانا إىل مواصلة
جهودها لضمان أن حترتم أطراف النزاع وقف إطالق النار.
ونرحب بقرار موسكو وأنقرة باالجتماع على هامش مؤمتر
قمة جمموعة العشرين املقبل يومي  28و  29حزيران/يونيه يف
أوساكا لتقييم جهودمها الرامية إىل استئناف العملية السياسية.

ثانيا ،يتطلب القيام بعملية سياسية مستدامة وجود بيئة
خارجية تتسم باألمن واالستقرار .وتؤيد الصني تعزيز التعاون
بني روسيا وتركيا هبدف تنفيذ مذكرة التفاهم املربمة بينهما بشأن
إدلب .إن آفة اإلرهاب تشكل هتديدا رئيسيا للعملية السياسية
وميكن أن تؤدي إىل عواقب وخيمة بالنسبة للعملية ومستقبل
البلد .وينبغي للمجتمع الدويل ،وفقا لقرارات جملس األمن ذات
الصلة والقانون الدويل ،مواءمة معايريه وتضييق اخلناق على مجيع
وترى كوت ديفوار أن اإلجراءات اليت هتدف إىل إضفاء
اجلماعات اإلرهابية بشكل صارم.
زخم جديد على عملية حل األزمة جيب أن تدعمها تدابري
ثالثا ،إن مستقبل سورية ومصريها هو يف هناية املطاف ترمي إىل استعادة الثقة وبنائها فيما بني أطراف النزاع .ويف هذا
بأيدي الشعب السوري .ولدى تعزيزنا للحل السياسي ،ينبغي لنا الصدد ،فإهنا تشجع الفريق العامل املشرتك واألطراف السورية
على مواصلة تعاوهنم يف سياق العملية اليت مسحت بإطالق
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سراح احملتجزين بصورة متبادلة يف تشرين الثاين/نوفمرب 2018
وشباط/فرباير ونيسان/أبريل .2019
ويشكل استئناف القتال يف حمافظة إدلب ،وما له من
عواقب وخيمة على احلالة اإلنسانية الكارثية بالفعل ،مصدر
قلق بالنسبة لكوت ديفوار .وال ميكن إنكار أن التوصل لتسوية
دائمة لألزمة السورية سيهيئ الظروف الالزمة للتصدي على حنو
أفضل للحالة اإلنسانية الكارثية ،وبالتايل ،املساعدة على توفري
اإلغاثة للسكان املنكوبني.

27/06/2019

وجيب أن حنول دون استمرار األعمال العدائية العسكرية،
اليت ترتتب عليها عواقب إنسانية كارثية .وذلك هو الطريق
الوحيد للتوصل إىل اتفاق سالم مستدام .إن حياة ثالثة ماليني
من املدنيني ،مبن فيهم األطفال ،يف خطر .وندعو مرة أخرى إىل
ضمان االستعادة الفعلية ملنطقة ختفيف التوتر يف إدلب ،على
النحو املتفق عليه يف مذكرة التفاهم املربمة بني روسيا وتركيا،
وإىل احرتامها احرتاما تاما.

وجيب التأكيد على أن العملية السياسية ما زالت غري قادرة
ويف هذا السياق ،يشري وفد بلدي إىل أن أطراف النزاع ،على اكتساب زخم .ويشمل ذلك إنشاء اللجنة الدستورية،
مبوجب القانون الدويل اإلنساين ،تتحمل املسؤولية الرئيسية عن وهي اخلطوة األوىل حنو بدء عملية سياسية حقيقية حتت إشراف
إجياد بيئة تفضي إليصال املساعدات اإلنسانية املستدامة بشكل األمم املتحدة .وينبغي أن يكتسي إطالق عملية سياسية دائمة
أمهية قصوى ويتعني على جملس األمن أن يدعم ذلك املسعى.
آمن وسريع ودون عوائق ،مبا يف ذلك يف حمافظة إدلب.
لقد وضعنا إطارا دوليا لدعم العملية السياسية بني األطراف
وختاما ،تود كوت ديفوار أن تؤكد جمددا دعمها الكامل
للمبعوث اخلاص لألمني العام ،السيد غاير بيدرسن .وتشجعه السورية :القرار  )٢٠١٥( ٢٢٥٤وبيان جنيف (،S/2012/522
على مواصلة ما يبذله من جهود دؤوبة يف جمال الوساطة من املرفق) .ومجيع العناصر الضرورية للعملية السياسية حتت إشراف
أجل التوصل إىل حل سياسي للنزاع السوري ،وفقا لألحكام األمم املتحدة ُمددة بوضوح .ويطالب القرار بأن توقف مجيع
األطراف فورا أي هجمات ضد األهداف املدنية .وحيث مجيع
ذات الصلة الواردة يف القرار .)2015( 2254
الدول األعضاء على دعم اجلهود الرامية إىل االتفاق على وقف
السيدة فرونيتسكا (بولندا) (تكلمت باإلنكليزية) :يف
إلطالق النار ،ويطلب إىل األمم املتحدة دعوة األطراف إىل
البداية ،أود أن أشكر املبعوث اخلاص غاير بيدرسن على إحاطته
الدخول يف مفاوضات رمسية.
اإلعالمية الشاملة والثاقبة .وأود أن أؤكد له دعمنا الكامل.
وأود التأكيد على أن جناح هذا العمل يتطلب املشاركة
على حنو ما مسعناه قبل يومني من وكيل األمني العام مارك
الكاملة والبناءة جلميع أطراف النزاع ،وهو عمل ال ميكن أن
لوكوك ،إن احلالة اإلنسانية يف سورية غري مقبولة .ومن الصعب
ينجح إال إذا شاركت السلطات السورية يف املفاوضات حبسن
ختيل أثر األعمال القتالية يف الشمال الغريب من البلد .وأود هنا
نية ودون شروط مسبقة .والسالم الدائم يف سورية ال ميكن
أن أكرر التعليقات اليت أبداها زميالي ممثال الواليات املتحدة
ضمانه إال يف إطار اتفاق سياسي بني األطراف السورية ،حيث
واململكة املتحدة بشأن الدور اهلام الذي يضطلع به العاملون يف
أن االنتقال السياسي جيب أن يكون بقيادة سورية .ومن العناصر
اجملال اإلنساين ،وأن أعرب هلم عن تقديرنا وشكرنا ،كما فعلت
اليت جيب أن تتضمنها العملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة حتت
قبل بضعة أيام ،ملا يبذلونه من جهود دؤوبة يف امليدان يف سورية.
إشراف األمم املتحدة.
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وتدعو جنوب أفريقيا اجمللس إىل وحدة الصف من أجل
أود أيضا أن أتناول بإجياز املسألة البالغة األمهية املتمثلة يف
املساءلة عن جرائم احلرب .وحنث مجيع األطراف يف النزاع على التنفيذ الكامل للقرار  )٢٠١٥( ٢٢٥٤باعتباره املُ َخطط
إدانة االحتجاز التعسفي وأخذ الرهائن واالختفاء القسري وعلى األساسي للحل السياسي الطويل األمد يف سورية.
محاية العاملني يف اجملال اإلنساين والصحفيني.
وباإلضافة إىل اجلهود اليت يبذهلا املبعوث اخلاص للعمل

يف اخلتام ،أود أن أؤكد جمددا املوقف املوحد لالحتاد األورويب
بشأن إعادة اإلعمار يف سورية .فنحن لن نكون مستعدين
للمساعدة يف إعادة إعمار سورية إال بعد أن تبدأ على حنو وطيد
علمية انتقال سياسي شاملة وحقيقية وجامعة ،تتفاوض عليها
أطراف النزاع السوري على أساس القرار )2015( 2254
وبيان جنيف ( ،S/2012/522املرفق).

مع اجلهات املعنية السورية ،يدعم وفد بلدي املبعوث اخلاص
يف جهوده الرامية إىل إنشاء منتدى مشرتك هبدف دعم اهلدف
املشرتك املتمثل يف إحالل السالم يف سورية .وسيكون ذلك فرصة
إلعادة تنشيط التعاون الدويل الواسع النطاق ودعم عمليات
جنيف ،مبا يف ذلك االنتهاء من إنشاء اللجنة الدستورية ،ومتثيل
املرأة فيها بنسبة ال تقل عن  30يف املائة.

ومبا إننا نؤيد تأييدا تاما العودة اآلمنة لالجئني السوريني
الذين فروا من ديارهم ،فإننا نعتقد أن احلل الدائم جيب أن يكفل
تأمني العودة الطوعية والكرمية واملستدامة للسوريني إىل بلدهم
األصلي ،وفقا للقانون الدويل ومبدأ عدم اإلعادة القسرية.

وكما ذكر العديد من املتكلمني يف وقت سابق من هذا
األسبوع خالل جلسة اإلحاطة املتعلقة بالشأن اإلنساين (انظر
 ،)S/PV.8561فإن تصعيد العنف ،ال سيما يف مشال غرب
سورية ،يقوض اجلهود املبذولة يف العملية السياسية ويؤدي إىل
زيادة تفاقم احلالة اإلنسانية املرتدية يف البلد .واستمرار هذه
األعمال له أثر متزايد مزعزع االستقرار يف املنطقة األوسع نطاقا
من خالل تشريد اآلالف من الناس وتفاقم اخلالفات السياسية
والطائفية وإمكانية انتشار التطرف ليتجاوز حدود سورية.

السيد ماتجيال (جنوب أفريقيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود
أن أهنئكم ،سيدي الرئيس ،على الطريقة املتميزة اليت ترأستم هبا
اجمللس خالل الشهر املنقضي .وأود أيضا أن أشكر السيد غري
بيدرسن ،املبعوث اخلاص لألمني العام إىل سورية ،على إحاطته
اإلعالمية بشأن حالة العملية السياسية يف ذلك البلد.

إن احلالتني السياسية واإلنسانية يف سورية ال ميكن
معاجلتهما مبعزل عن بعضهما بعضا .ويؤثر تصاعد العنف
وتدهور احلالة اإلنسانية سلبا على التقدم السياسي .وعلى نفس
املنوال ،فإن إحراز تقدم يف اجملال السياسي سيدعم اجلهود
الرامية إىل ضمان أن يعيش مجيع السوريني يف بيئة مأمونة وآمنة
ومزدهرة وخالية من العنف واإلرهاب.

تود جنوب أفريقيا أن تكرر التأكيد على أن احلل املستدام
الوحيد للنزاع يف سورية هو حل سياسي شامل ينبثق عن حوار
جامع بقيادة سورية .وجيب أن هتدف تلك العملية إىل حتقيق
انتقال سياسي ،يعرب عن إرادة الشعب السوري مع ضمان
احلماية جلميع فئات اجملتمع السوري .ويقدر وفد بلدي ويؤيد
ويشكل السالم واالستقرار والدميقراطية حقوقا راسخة
السيد بيدرسن وفريقه يف عملهم املستمر وجهودهم الدبلوماسية
املبذولة لبناء الثقة بني األطراف املختلفة ،مبا يف ذلك اجملتمع للشعب السوري .وينبغي للمجتمع الدويل أن يقدم دعمه
املدين واملنظمات النسائية ،ونرحب بالتقدم احملرز حىت اآلن .الكامل للعمليات السياسية من أجل حتقيق سالم طويل األمد
يف سورية على سبيل األولوية وأن يواصل دعم األمم املتحدة،
فمن دون الثقة ،ال ميكن إحراز أي تقدم.
مبن يف ذلك املبعوث اخلاص ،وكذلك جهود الوساطة األخرى
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الرامية إىل حل النزاع .وتقع على عاتق اجمللس مسؤولية ضمان
إحراز تقدم سياسي والعودة إىل احلياة الطبيعية يف سورية.

27/06/2019

ونالحظ أن املزيد من التأخري بشأن هذه املسائل أمر
غري مقبول نظرا ملا هلا من تأثري حقيقي على مصداقية العملية،
خاصة وأنه قد مضى  ١٧شهرا على انعقاد مؤمتر سوتشي .ويف
هذا الصدد ،نرى من اجلوهري أن يواصل الطرفان العمل على
اختاذ تدابري تعزز مناخ أفضل من التفاهم ،مبا يف ذلك اإلفراج
عن احملتجزين ،وحتديد هوية املفقودين ،وتسليم رفات املوتى.
ونرحب بالعمل اجلاري يف ذلك الصدد يف إطار أستانا ،ولكننا
نالحظ احلاجة إىل إحراز تقدم أكرب.

يف اخلتام ،تؤكد جنوب أفريقيا جمددا موقفها القائل بأن
ضم أي أراض مت االستيالء عليها بالقوة باطل مبوجب القانون
الدويل ،وتدعو إسرائيل إىل االنسحاب من األراضي احملتلة .وكما
سبق وذكر العديد من املتكلمني ،من الضروري دعم واحرتام
القانون الدويل الستعادة السالم واالستقرار على املدى الطويل
يف الشرق األوسط .ويف ذلك الصدد ،ندعو مجيع األطراف إىل
ينبغي لنا أيضا أن نشدد على أمهية جتنب تصعيد الصراع
التقيد بالتزاماهتا الدولية واحرتامها إذا أرادت الشيء نفسه من
الذي ميكن أن يقوض آفاق التوصل إىل حل سياسي .ويف ظل
البلدان األخرى.
السيد ميسا  -كوادرا (بريو) (تكلم باإلسبانية) :حنن الظروف الراهنة ،يف غاية األمهية احلفاظ على االتفاق املتعلق
أيضا نود أن نستهل كلمتنا بتهنئتكم ،سيدي الرئيس ،على بإدلب واملربم بني تركيا واالحتاد الروسي .ندين انتهاكات القانون
الطريقة الرائعة اليت ترأستم هبا عملنا خالل شهر حزيران/يونيه .اإلنساين الدويل اليت ما فتئت حتدث .إن مكافحة اإلرهاب
ونعرب عن االمتنان لكم على عقد هذه اجللسة ،ونشكر السيد ليست عذرا لعدم االمتثال هلذه االلتزامات الدولية .ومثة حت ٍد
بيدرسن على إحاطته اإلعالمية الشاملة .ونقدر عمله الشاق يف رئيسي آخر يتمثل يف معاجلة احلالة اخلطرية اليت يعاين منها
الدعوة إىل إحالل السالم املستدام يف سورية .ولذلك ،نؤكد من ماليني الالجئني واملشردين داخليا ،األمر الذي ال يتطلب فقط
تعبئة املوارد املالية ،بل األهم من ذلك ،توفر اإلرادة السياسية
جديد التزامنا بنجاح واليته.
الالزمة لضمان عودة آمنة وكرمية ضمن معايري مقبولة دوليا.
تتطلع بريو إىل أن تفيد االجتماعات اهلامة اليت تُعقد بني
إننا عند منعطف حرج يتسم فيه العمل السريع على الصعيد
املبعوث اخلاص واألطراف املختلفة واالجتماعات رفيعة املستوى
بني اجلهات الدولية صاحبة املصلحة يف النزاع السوري يف إجياد السياسي بأمهية حيوية .وينبغي أن هتدف أوال اجلهود املبذولة
نقاط للتقارب صوب إنشاء جلنة دستورية ميكن االعرتاف هبا يف هذا الصدد إىل جتنب املزيد من التجزؤ يف البلد وحتقيق
باعتبارها جلنة شرعية ومتوازنة ومتسقة مع أحكام القرار  ٢٢٥٤االستقرار يف األجل الطويل ،مع مراعاة االعتبارات االسرتاتيجية
واجلغرافية  -السياسية اليت تذكي هليب الصراع يف سوريا إىل حد
( )٢٠١٥وبيان جنيف ( ،S/2012/522املرفق).
كبري ،خاصة عندما تتمثل األولوية الرئيسية يف محاية املاليني من
ونشدد حتديدا على احلاجة امللحة إىل إحراز تقدم ملموس
الناس الذين ميرون يف هذه احلالة اهلشة بشكل رهيب.
بشأن املسائل احلامسة ،مثل العضوية التمثيلية للجنة وعملية
السيد سافرونكوف (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
صنع القرار داخلها وواليتها ،وإىل ضمان أن تفضي تلك اجلهود
أوال وقبل كل شيء ،سيدي ،نقدر أميا تقدير عملكم بوصفكم
إىل إجراء انتخابات حرة حتت إشراف األمم املتحدة.
رئيسا جمللس األمن ،وكذلك جهود الفريق الكوييت بأسره .نشكر
أيضا املبعوث اخلاص بيدرسن على إحاطته اإلعالمية .ونتشاطر
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اآلراء اليت أعرب عنها ،ونؤيد جهوده الرامية إىل التوصل إىل
تسوية دائمة يف سوريا .ومن املهم جدا أن نتمكن من إقامة
حوار مستمر وبناء مع مجيع األطراف املعنية واإلبقاء عليه،
والعمل على التقريب بني مواقفها على الساحتني اإلقليمية
والدولية.
تعمل روسيا بنشاط من أجل دفع عجلة العملية السياسية
إىل األمام واستعادة الثقة بني األحزاب الرئيسية داخل سوريا
وحوهلا .وحنن نتعاون تعاونا جادا مع شركائنا يف مسار أستانا،
أي إيران وتركيا ،يف حني نُبقي على اتصال دائم مع املبعوث
اخلاص ،وننسق مع احلكومة السورية واملعارضة السورية.
يف  25حزيران/يونيه ،قدم اللواء باكني ،رئيس مركز
املصاحلة الروسية ،إىل جملس األمن إحاطة إعالمية شاملة عن
احلالة العسكرية والسياسية يف سوريا (انظر  ،)S/PV.8561وقد
وجدناها مفيدة للغاية وغنية باملعلومات ،واقرتنت بإجابات
شاملة على العديد من األسئلة اليت ُطرحت يف اجمللس .وينبغي
لألعضاء أن يلموا هبا .لقد أوىل املمثل الروسي يف بيانه اهتماما
خاصا باحلالة يف منطقة خفض التصعيد يف إدلب .ال ميكن
إنكار أن امليليشيات من مجاعة هيئة حترير الشام اإلرهابية ،وهي
أساسا جبهة النصرة ،مل توقف هجماهتا االستفزازية على مواقع
القوات املسلحة السورية ،والسكان املدنيني يف البالد ،والقاعدة
اجلوية الروسية يف محيميم .إن حثنا أو مطالبتنا بأننا ال نفعل
شيئا حيال هذه احلالة أمر أقل ما ميكن وصفه بأنه غري نزيه،
ال سيما عندما يؤكد اللواء أن عملياتنا العسكرية موجهة حصرا
حنو أهداف أكدهتا االستخبارات .إننا ال نؤذي بأي شكل من
األشكال السكان املدنيني أو اهلياكل األساسية اإلنسانية.
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املنظمات اإلرهابية اليت اعرتف جملس بأهنا كذلك ،ومت ذلك
باإلمجاع من جانبنا مجيعا .وقد عقد الضامنون يف أستانا العزم
على التنفيذ الكامل لالتفاقات املتعلقة بتحقيق االستقرار يف
إدلب ،وهم يتعاونون بنشاط مع سوريا وإيران وتركيا لتحقيق
هذه الغاية .إننا ننفذ بدقة املذكرة اليت قمنا بصياغتها واتفقنا
عليها وتوقيعها يف سوتشي .وبدال من أن نُطالب بأن ننفذ
ما اتفقنا عليه ووقعناه أنفسنا ،سيكون من األحرى للجميع
املشاركة يف مكافحة اإلرهاب .وسيمثل ذلك إسهاما حقيقيا يف
حتقيق التسوية السورية.
إننا نشعر بقلق بالغ إزاء احلالة يف مشال شرق سوريا .ولن
يكون ضمان االستقرار واألمن يف هذه املنطقة ممكنا إال إذا كان
قائما على احرتام سيادة البلد وسالمته اإلقليمية ،ورفض اخلطط
االنفصالية اليت تقوض األمن القومي لسوريا وجرياهنا .وعموما،
من احملري أن يُطلب منا ،من جهة ،تقدمي مزيد من املعلومات
والتفاصيل عما جيري ،مث عندما ندعو ممثلنا ،الذي يعمل يف
البلد ويضطلع مبهمة املصاحلة الوطنية اهلامة ،لكي يقدم إحاطة
إعالمية للمجلس ،تصبح فجأة هذه اإلحاطة موضع شكوك
من اجلهة األخرى .بل ،يف الواقع ُطرحت عليه األسئلة قبل أن
يقدم إحاطته اإلعالمية ،ومن قبل البلدان اليت حتتل سوريا بصورة
غري قانونية وتنتهك سيادهتا وسالمتها اإلقليمية.

نأمل يف أن نتمكن قريبا من حتقيق تقدم يف إطالق اللجنة
الدستورية .يف األيام القليلة املاضية ،عقد ممثلو روسيا مشاورات
مكثفة حول هذا املوضوع مع املعارضة وأصحاب املصلحة
اآلخرين املشاركني يف النزاع ،وكذلك مع السلطات السورية.
وغين عن القول إن اهلدف االسرتاتيجي املتمثل يف بدء عملية
حنن قلقون من أن أعضاء جبهة النصرة حياولون ارتداء ثوب سياسية كاملة يف جنيف حتت رعاية األمم املتحدة واملبعوث
جديد ليظهروا يف شكل معارضة معتدلة .وحنن مجيعا نعرف اخلاص بيدرسن ،استنادا إىل القرار  ،)2015( 2254مل يتغري.
لقد شددت على أنه على الرغم من أنه مت تأجيج احلالة،
جيدا أن تغيري الثوب ال يعين االمتناع عن األنشطة اإلرهابية .إذ
ال يزال املضمون على حاله ومل يتغري ،وجيب أن تستمر مكافحة وغالبا ما يكون ذلك التأجيج مصطنعا ،مبا يف ذلك يف جلسة
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وحتسن احلالة
اجمللس اليوم ،ال نزال متفائلني بشأن التطورات املستقبلية يف استعادة العالقات وتطبيعها وحتسينها بني العرب ّ
اجلمهورية العربية السورية ،ألننا نعمل بالكامل وفقاً للقانون يف الشرق األوسط ككل .وباملناسبة ،فإن تلك عملية طبيعية
الدويل .حنن موجودون يف سوريا بدعوة من احلكومة الشرعية .وموضوعية متضي قُدما رغم ما تواجهه من مقاومة من اخلارج.
ومن الواضح أنه مع عودة احلياة الوضع الطبيعي يف سوريا ،يتم
لقد آن األوان ليُلقي العديد من زمالئنا نظرة جديدة على
القضاء على بؤر اإلرهاب الرئيسية وعودة البلد إىل السالم ،ما يتبعونه من ُنج بالية جتاوزها التاريخ جتاه املسألة السورية.
وستطفو على السطح مشاكل االنتعاش بعد انتهاء الصراع ،وقد حان الوقت للتخلي عن الضغوط وحماوالت العزل والتواصل
وتقدمي املساعدة اإلنسانية .وجيب تقدمي املساعدات اإلنسانية الصريح مع اجلماعات املسلحة غري القانونية ،اليت ال يضنيها
جلميع السوريني يف مجيع أحناء سوريا ،من دون شروط مسبقة .تغيري والئها وال ترتدد يف التعاون مع إرهابيني حقيقيني .أمل
ومن املهم تقدمي املساعدة إلعادة إعمار سوريا يف امتثال صارم يتعلم زمالؤنا من التاريخ شيئا؟ ويكفينا النظر إىل تدمري كيان
لقواعد القانون اإلنساين الدويل ،ومبادئ احلياد والنزاهة ،وبدون الدولة نتيجة للتدخالت اخلارجية غري املشروعة يف خمتلف الدول
حتيز وبالتعاون مع السلطات املركزية .وجيب أن نعمل على هتيئة العربية.
الظروف الالزمة لدعم العودة اآلمنة والطوعية لالجئني واملشردين
وندعو كل من هتمه استعادة السالم يف سورية إىل املشاركة
داخليا إىل ديارهم يف سوريا .بيد أنه وردت معلومات مفصلة
يف اجلهود اليت نبذهلا على حنو بناء .فيمكننا إهناء احلرب والرتكيز
عن ذلك يف اإلحاطة اإلعالمية اليت قدمها اللواء باكني (انظر
على مسأليت العملية السياسية واملصاحلة الوطنية ،اللتني ينشط
 ،)S/PV.8561لذلك أطلب مرة أخرى من أعضاء اجمللس أن
فيهما السيد بيدرسن .وبوسعنا معا أن نضمن حقوق األقليات،
يقرأوها بعناية.
مبن فيهم املسيحيون الذين عاشوا يف الشرق األوسط منذ آالف
حنث اجلميع على أن يرفضوا هنائيا اجلزاءات األحادية السنني .وتتطلب احلالة يف سورية والشرق األوسط وضع هنج
اجلانب ،اليت ال تؤدي إال إىل تفاقم احلالة اإلنسانية يف سوريا .شامل .ويتطلب إرساء تعاون دويل رفض سياسات التصعيد
إن مواطنيها يعانون معاناة كبرية من هذه القيود ،وتعاين سوريا رفضاً قاطعاً واالستعاضة عن املواجهة باحلوار والتعاون ،وأود
من مشاكل خطرية يف قطاعات الرعاية الصحية والوقود أن أؤكد مرة أخرى أن ذلك ينطبق على سورية وإيران وبلدان
والطاقة .وستواصل روسيا تقدمي الدعم الشامل إىل سورية بشأن أخرى يف املنطقة.
املسائل املتعلقة بإعادة بناء اهلياكل األساسية وإيصال املساعدة
السيد بيكستين دو بوستوريفا (بلجيكا) (تكلم
اإلنسانية ،على الصعيدين الثنائي والدويل ،بسبل منها منظومة
بالفرنسية) :أود بداي ًة أن أشكر املبعوث اخلاص غري بيدرسن
األمم املتحدة.
على إحاطته اإلعالمية والتزامه.
ونود أن نؤكد مرة أخرى أن سورية كانت وستظل دولة
فمنذ بداية النزاع قبل تسع سنوات ،أودى العنف بأرواح
رئيسية يف الشرق األوسط وجزءا ال يتجزأ من العامل العريب.
عشرات اآلالف من املدنيني .وقد شهدت سورية وشعبها بعضاً
وال ميكن فصلها على حنو مصطنع من السياق اإلقليمي األوسع
من أخطر اجلرائم مبوجب القانون الدويل .وقد ترك ماليني
نطاقا من أجل النفعية الظرفية .ويف هذا الصدد ،فإننا نؤيد
السوريني بلدهم وما زالوا خارجه حىت يومنا هذا .وينتظر آالف
عودة دمشق إىل األسرة العربية يف أقرب وقت ممكن ،مما سيتيح
تبشر بأن أقارهبم املفقودين أو الذين احتجزوا
السوريني بوادر ّ
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تعسفاً ما زالوا على قيد احلياة .وقد توىل املبعوث اخلاص مهامه
يف ظل تلك اخللفية قبل بضعة أشهر .وقد زادت احلالة تدهورا
منذ هناية نيسان/أبريل بسبب تصاعد العنف يف إدلب .وكما
نعلم مجيعا ،فإن ذلك أدى إىل خلق حالة قد تكون كارثية
بالنسبة لسورية واملنطقة من الناحية اإلنسانية ومن ناحية األمن
اإلقليمي على السواء .ويف هذا الصدد ،أود أن أشري إىل البيان
الذي أدىل به ممثل أملانيا بالنيابة عن املشاركني يف الصياغة
يوم الثالثاء (انظر  .)S/PV.8561ونؤكد جمددا أن أطراف
النزاع ملزمة حبماية املدنيني واحرتام مبدأي التمييز والتناسب
يف القانون الدويل اإلنساين .وكما أشارت السيدة ديكارلو يف
األسبوع املاضي،
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هو جلنة متوازنة وشاملة للجميع متثل عناصر اجملتمع السوري
كلها ،وتستند إىل إجراءات عمل واضحة .ويبدو لنا أن العملية
تتقدم ببطء شديد رغم مجيع اجلهود الدبلوماسية .وعلينا أن
نضاعف جهودنا .فقد حان الوقت إلهناء األزمة.
والسالم الذي ينتظره الشعب السوري حمدد يف القرار
( 2254 )2015ويف بيان جنيف ( ،S/2012/522املرفق).
وحنن نؤيد اجلهود اليت يبذهلا املبعوث اخلاص لتنفيذ القرار من
خالل فرض ٍ
وقف إلطالق النار يف مجيع أحناء البلد ،وإعداد
عملية انتقال سياسي عن طريق إجراء انتخابات وطنية حرة
ونزيهة ميكن أن تشارك فيها اجلالية السورية ،وهتيئة بيئة آمنة
ومستقرة وسلمية.

“ال ميكن جلهودنا الدؤوبة للتوسط يف التوصل إىل
وأخريا ،جيب أال ننسى ماليني السوريني الذين ما زالوا
حل سياسي يليب التطلعات املشروعة للشعب السوري أن يتعرضون لالعتقال واالحتجاز التعسفيني .ونشجع املبعوث
حترز أي تقدم يف بيئة من النزاع املفتوح” ( ،S/PV.8553اخلاص على مواصلة جهوده بشأن هذه املسألة اهلامة.
صفحة.)2.
السيد شهاب (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود بداي ًة
وحنث األطراف على جتديد التزامها الكامل باتفاقات أن أعرب عن خالص شكر وفد بلدي وامتنانه لكم ،سيدي
وقف إطالق النار مبوجب املذكرة الروسية  -الرتكية املوقعة يف الرئيس ،وجلميع الوفد الكوييت ملا أبديتموه من فعالية يف توليكم
 ١٧أيلول/سبتمرب  ،٢٠١٨ونكرر دعوتنا إىل وقف األعمال رئاسة اجمللس خالل شهر حزيران/يونيه .كما نوّد ،بطبيعة احلال،
العدائية يف كافة أحناء البلد .وندعو مجيع اجلهات املعنية إىل أن نشكر املبعوث اخلاص بيدرسن على إحاطته اإلعالمية
اغتنام كل الفرص املمكنة للتوصل إىل حل دائم ،مبا يف ذلك الشاملة .فوفد بلدي يقدر كل التقدير ما يضطلع به من عمل
على هامش اجتماع جمموعة العشرين املقبل.
دؤوب يف التعامل مع خمتلف أطراف النزاع.
فما من حل عسكري لألزمة السورية .وقد كان هذا واضحا
وقبل يومني ،خالل اإلحاطة اإلعالمية اإلنسانية بشأن
منذ البداية وال يزال كذلك بعد أكثر من مثاين سنوات .فاحلل سورية (انظر  ،)S/PV.8561شددت إندونيسيا على أنه ال ميكننا
املمكن الوحيد هو احلل السياسي .ويف رأي بلدي ،جيب أن أن نسمح لتصعيد الوضع يف مشال غرب سورية باالستمرار
يتوىل السوريون زمام اللجنة الدستورية وقيادهتا وأن تُ ّ
يسرها األمم يف تقويض اجلهود اليت يبذهلا املبعوث اخلاص لتنشيط العملية
املتحدة .ونؤيد الدور اهلام الذي يضطلع به املبعوث اخلاص السياسية ،كما ذكر األمني العام يف تقريره (.)S/2019/508
يف إنشائها .ومع ذلك فإن إنشاء جلنة دستورية ذات مصداقية ولذلك جيب أن يكون احرتام وقف إطالق النار والتخفيف من
وحده من شأنه أن يظهر اإلرادة السياسية ألطراف النزاع يف ح ّدة التوتر األولوية الرئيسية .فثمة الكثري على احملك .ويف هذه
العمل على حنو بناء من أجل التوصل إىل حل لألزمة .وما يَلزم املرحلة ،جيب على اجمللس أن يقدم دعمه القوي لألعمال اجلارية
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إلنشاء اللجنة الدستورية ،يف إطار بيان جنيف (،S/2012/522
املرفق) والقرار  .)٢٠١٥( ٢٢٥٤ويف هذا الصدد تود إندونيسيا
أن تركز على ثالث نقاط تتعلق بتعزيز العملية السياسية السورية:

الذي تؤديه الدول الضامنة ملسار أستانا على اجلبهتني السياسية
واإلنسانية يف السعي إىل إجياد حل سلمي للنزاع .ورمبا يرغب
اجمللس أيضا يف النظر يف إمكانية عقد مناقشة غري رمسية أوثق
مع الدول الضامنة بغية اتباع خريطة طريق ملموسة بدرجة أكرب
فيما يتعلق مبستقبل اتفاق وقف إطالق النار .وأكرر أن مثة
أشياء كثرية على احملك.

ال يشكل اهلدف الوحيد .بيد أن عقد أول اجتماع ألعضاء
اللجنة يف جنيف سيكون بالقطع خطوة أوىل ملموسة باجتاه
فتح الباب أمام العملية السياسية يف سورية ،،ومن شأنه أيضا
أن يرسل إشارة قوية وإجيابية ليس إىل اجملتمع الدويل فحسب،
وإمنا األهم إىل الشعب السوري.

إن اجمللس ُمطالب ،بوصفه ضامنا للتنفيذ الكامل للقرار
 ،)٢٠١٥( ٢٢٥٤بكفالة احملافظة على الظروف املواتية الكفيلة
بتنشيط عملية سالم شاملة وجامعة وذات مصداقية ،تستند إىل
ثقة مجيع السوريني .وينطبق ذلك بصفة خاصة على املاليني
من الالجئني املوجودين خارج البلد ،والذين سيعودون يف
هناية املطاف .ومع ذلك ،فإن من املستحيل بناء الثقة ما بقي
السكان املدنيون يعيشون يف ظروف من عدم اليقني واالضطراب
وانعدام األمن ويف وقت تفرق فيه مشل عدد كبري جدا من
األسر من دون أن تكون لديهم معلومات عن مصري أقارهبم.
وتدرك اجلمهورية الدومينيكية أن كل هذه العناصر جمتمعة جتعل
العملية السياسية أكثر هشاشة ،ونشدد على ضرورة أن يبذل
اجمللس قصارى جهده لضمان محاية السكان املدنيني يف مجيع
أحناء سورية .ولذلك ،ال بد أن نصر على ضرورة امتثال مجيع

وال ،نود أن نعيد تأكيد الكلمات الرئيسية وهي “يقودها
السوريون ويتولون زمامها” .فينبغي أالّ تكون جمرد الزمة تُكرر
يف كل جلسة من جلسات جملس األمن بشأن سورية ،بل
األساس الرئيسي الذي نسرتشد به يف كامل عملية إجياد حل
السيد سينغر وايسنغر (اجلمهورية الدومينيكية) (تكلم
سياسي شامل للجميع ،مع احرتام سيادة البلد ووحدته وسالمته باإلسبانية) :نقدر اإلحاطة اإلعالمية اليت قدمها اليوم السيد
اإلقليمية احرتاماً تاماً .ومن الواضح أن القول أسهل من الفعل .غري بيدرسن ،الذي ميكنه أن يعول على دعمنا الكامل.
وهذا يقودين إىل النقطة الثانية يف بياين .فعلى الرغم من وبطبيعة احلال ،أود أيضا أن أشكركم ،سيدي الرئيس ،على
أننا ندرك التحدي الواضح ،من املهم للغاية إبقاء خطوط قيادتكم البارعة لعمل اجمللس .وهننئكم ومجيع أعضاء وفدكم
االتصال مفتوحة بني األطراف املعنية وبناء وتعزيز الثقة .على رئاستكم .وترحب اجلمهورية الدومينيكية باجلهود املبذولة
وجيب على اجمللس هتيئة مناخ يفضي إىل استمرار املفاوضات .للتقريب بني العناصر الفاعلة ذات الصلة يف العملية السياسية
ولذلك ،فإننا نرحب جبهود املبعوث اخلاص بيدرسن ،بدعم من ولبناء اجلسور بينهم ،ونشيد باملشاورات الواسعة النطاق اجلارية
البلدان الرئيسية ،لالنتهاء من تكوين اللجنة الدستورية وحتديد يف إطار البحث عن حل سياسي مستدام وشامل للجميع للنزاع
اختصاصاهتا .وتعي إندونيسيا متاما أن تشكيل اللجنة الدستورية يف سورية.

يف اخلتام ،أود أن أسلط الضوء على أمهية احلل التوفيقي
وأحث مجيع األطراف على جتنب أي أعمال أو أنشطة أو
تصرحيات ميكن أن تعرقل العملية السياسية .إن هذا نزاع مؤمل
قد طال أمده .وأي تأخري على اجلبهة السياسية لن جيلب سوى
املزيد من املعاناة للشعب السوري وسيؤدي إىل خسارة املزيد من
األرواح .وتؤمن إندونيسيا متاما بأننا سنتمكن من حتقيق هدفنا
النهائي ما دمنا نروج للسبل السلمية بدال من العنف وللحوار
بدال من املواجهة .ويف هذا السياق ،فإننا نقدر الدور احلاسم
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أطراف النزاع للقانون الدويل اإلنساين ومحاية املدنيني .وجيب
اختاذ تدابري على الفور لوقف اهلجمات على اهلياكل األساسية
املدنية كاملستشفيات واملدارس.
وننوه بالتقدم الذي مت إحرازه بشأن تشكيل اللجنة الدستورية
على الرغم من أنه ال يزال غري كاف .ونعتقد أنه من الضروري
إحراز تقدم يف حتديد األمساء املتبقية ووضع النظام الداخلي
وإنشاء والية حمددة للجنة فيما تضطلع به من أعمال .ونأمل
يف التوصل إىل اتفاق متني بشأن تلك اجلوانب الرئيسية للعملية
خالل املشاورات املقبلة .ونعتقد أن مثة أمهية بالغة لضمان
أن تتسق مجيع تلك الرتتيبات متاما مع أحكام القرار ٢٢٥٤
( )٢٠١٥وأن تشجيع توطيد دور األمم املتحدة بوصفها ميسرا
للعملية .ونكرر تأكيد أمهية إدراج أحكام حمددة لكفالة املشاركة
النشطة واجملدية للنساء يف مجيع املراحل ،ليس بصورة متزامنة
أو كمسامهات ،ولكن بوصفهن كيانات هلا آراؤها على طاولة
التفاوض ويف عملية اختاذ القرارات .ويف هذا الصدد ،حنث
األطراف على ممارسة أكرب قدر ممكن من املرونة وإظهار روح
بناءة يف املشاورات وعدم إغفال ضرورة التخفيف من معاناة
أبناء الشعب الذين قاسوا النزاع على مدار سنوات ،ومتكينهم
من رسم مسارهم حنو مستقبل جديد.
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السيدة ميلي كوليفا (غينيا االستوائية) (تكلمت
باإلسبانية) :أود أوال أن أشكركم ،سيدي الرئيس ،على عقد
هذه اجللسة .كما أشكر السيد غري بيدرسن ،املبعوث اخلاص
لألمني العام إىل سورية ،على املعلومات املستكملة واملفيدة جدا
اليت قدمها لنا

ينبغي أن حتفز احلالة اإلنسانية املتدهورة ،اليت تفاقمت
بسبب جتدد األعمال العدائية بني أطراف النزاع يف مشال غرب
سورية ،اجملتمع الدويل على أن يوحد جهوده جلعل التوصل إىل
نتيجة سلمية هلذه األزمة أمرا ممكنا .وكما قلنا يف مرات عديدة،
فإننا نعلم أنه ال يزال هناك الكثري مما ينبغي عمله يف سورية.
وبينما نبحث عن سبل لوضع حد ألنشطة اجلماعات اإلرهابية
يف إدلب ويف املدن اجملاورة ،على أساس االتفاق الروسي -
الرتكي ،جيب أن نركز على حتقيق استقرار احلالة على أرض الواقع
وتشجيع التوصل إىل حل سياسي استنادا إىل القرار ٢٢٥٤
( .)٢٠١٥وما من شك يف أننا جيب أن نكون عازمني متاما
يف جهودنا الرامية إىل التعجيل بإنشاء اللجنة الدستورية إذا كنا
نريد أن نطلق حقا عملية سياسية ميكن أن تضع حدا هلذا
النزاع الطويل .وترحب غينيا االستوائية جبميع مبادرات وجهود
املبعوث اخلاص اليت تركز على دعم األهداف اخلمسة ذات
يف اخلتام ،فإننا نؤمن إميانا راسخا بأنه ال يزال باإلمكان األولوية للوالية املسندة إليه ،وفقا للقرار .)٢٠١٥( ٢٢٥٤
بلوغ اهلدف املقرتح يف القرار  ،)٢٠١٥( ٢٢٥٤واملتمثل يف
وفضال عن املناقشات اجلارية بشأن إنشاء جلنة دستورية
الرتويج لعملية سياسية واسعة النطاق تُتوج بعقد انتخابات حرة وبدء عملها ،فإن من الضروري ضمان عدم تقويض أي من
وشفافة ونزيهة حتت إشراف األمم املتحدة .وعلى الرغم من األطراف للجهود اليت يبذهلا املبعوث اخلاص إلعادة إطالق
اإلهناك الذي من املؤكد أننا نشعر به مجيعا حنن الذين نريد العملية أو حتويل هذه اجلهود إىل عقبة .ويف هذا الصدد ،نشجع
التوصل إىل حل سلمي ومستدام هلذه األزمة ،جيب علينا أن األطراف على أن تكون عازمة يف حتديد األولويات فيما بني
نُبقي هذا التطلع املشروع حيا وأن نبذل كل اجلهود الالزمة خمتلف النُهج مع كفالة وجود قدر كبري من التقارب ،وحنثها
لبناء اإلرادة السياسية اليت تستحقها احلالة الراهنة والتوصل إىل على تكثيف اجتماعاهتا الدبلوماسية والنقاش الصريح.
اتفاقات يف مجيع اجملاالت.
جيب أن نكون موضوعيني ونعرتف بأنه مل يعد هناك جمال
لالحتماالت أو التوقعات .وجيب تشكيل اللجنة الدستورية يف
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أسرع وقت ممكن .عالوة على ذلك ،تأمل غينيا االستوائية يف ذوي اخلوذ البيض والعاملني يف اجملال اإلنساين إرهابيون؟ هذا
أن تفتح املشاورات بشأن سورية اليت ستعقد الشهر املقبل يف شيء نعرتض عليه ونرفضه متا ًما ،لكننا مل نفاجأ به.
نور سلطان الطريق أمام شروع اللجنة يف عملها.
ما أدهشين أكثر هو ما قاله املمثل الروسي للتو .حيث
وأختتم بتشجيع املبعوث اخلاص مرة أخرى ،على مواصلة قال إن النهج الذي نتبعه هنا ،أي هنج التأكيد على حقوق
النظر يف مجيع الفرص للتغلب على العقبات اليت تعرقل إنشاء اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين والسعي إىل إجياد حل سياسي
اللجنة والتأكيد على أن احلل السياسي الواسع النطاق والشامل وعدم قبول العنف اجلنسي ضد املرأة ،هو هنج عفا عليه الزمن.
للجميع الذي تقوده اجلمهورية العربية السورية وفقًا للقرار
ال أريد أن يكرب أطفايل يف عامل كالذي يتصوره .أريد أن
 )2015( 2254ويليب تطلعات الشعب السوري املشروعة يكرب أطفايل يف عامل يتم فيه احرتام القانون اإلنساين وحقوق
ميكنه وحده أن ميهد الطريق لتحقيق السالم املستدام يف سورية ،اإلنسان ،وحيث يتم فيه البحث عن حل سياسي وحيث ال يتم
ويضع حدا للمعاناة اليت ال ميكن تصورها واليت حتملها السوريون القصف بشكل عشوائي.
لفرتة طويلة للغاية.
دعوين أدخل يف صلب املوضوع .مرة أخرى ،أنا أؤيد
السيد هيوسغن (أملانيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أيضا متا ًما ما قاله غاير بيدرسن وأتفق معه بشأن الطريق إىل األمام.
أن أشكركم سيدي على رئاستكم .وال أستطيع أن أفعل ذلك وال يسعين إال أن أكرر ما أعرب عنه من قلق فيما يتعلق
بنفس الطريقة الراقية للسفري ماجتيال ،لكنين أعين ما أقول .باهلجوم العسكري يف مشال غرب سورية .من غري املقبول
كنت سعي ًدا للغاية عندما دخلت القاعة صباح هذا اليوم ألجد استمرار الغارات اجلوية العشوائية والقصف واستخدام الرباميل
أنكم حرصتم على فتح ستائر القاعة .وأرى أهنا قد أغلقت مرة املتفجرة .مرة أخرى ،نشهد مقتل مدنيني أبرياء .ويف إطار احلرب
أخرى .وال أعرف ما إذا كان ذلك بسبب ضغط من األمانة على اإلرهاب ،ال يوجد ما يربر القصف العشوائي للمدنيني
العامة أو بسبب املوضوع املثري للكآبة للغاية املدرج يف جدول أو اهلجمات على املدنيني والبنية التحتية املدنية .وجيب على
أعمالنا اليوم.
أي شخص ال يصدقين التحدث إىل السيد فورونكوف ،وكيل
ال األمني العام ملكافحة اإلرهاب ،وهو من االحتاد الروسي .إنه
قبل أن أتطرق إىل جوهر بياين ،امسحوا يل أن أعلق قلي ً
على ما قاله سفري الواليات املتحدة كوهني فيما يتعلق باملمثل يقول بوضوح إن احرتام حقوق اإلنسان يشكل السبيل ملكافحة
السوري .ال ميكنين إال أن أؤيد ما قاله متا ًما ،لكن يف الوقت اإلرهاب.
نفسه جيب أن أسأله :ماذا تتوقع؟ ماذا تتوقع من ممثل احلكومة
وقال املمثل الروسي يف وقت سابق إن مجيع اهلجمات
اليت تقصف مواطنيها ،واليت تسقط الرباميل املتفجرة واألسلحة اجلوية هي ضد أهداف أكدهتا معلومات االستخبارات .ما هو
الكيميائية بشكل عشوائي على مواطنيها؟ ماذا تتوقع من نوع املعلومات االستخبارية املستخدمة عندما تتعرض سيارات
ممثل حكومة تلقي بأفراد شعبها يف السجون حيث يتعرضون حتمل عالمات حمددة بوضوح تابعة لعمال اإلغاثة اإلنسانية
للتعذيب واملوت؟ إن صور السجون السورية اليت رأيناها مجي ًعا أثناء نقل املصابني يف هجوم آخر للقصف والقتل من قبل
هي أسوأ ما رأيناه على اإلطالق .وماذا تتوقع من ممثل حكومة السوريني أو حلفائهم وهي يف طريقها إىل املستشفى؟ هل
تقصف باستمرار العاملني يف جمال اإلغاثة اإلنسانية وتقول إن هذه عمليات قتل حمددة األهداف؟ وهل هذه أهداف أكدهتا
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معلومات االستخبارات؟ ماذا حيدث للطيارين عندما يعودون تقديرا كبريا أن اجلامعة تدعم القيم اليت حتدثت عنها يف بداية
إىل القاعدة؟ هل حيصلون على األومسة أم يعرضون على احملاكم؟ مداخليت.
لذلك ال يوجد حل عسكري ،بل يوجد حل سياسي فقط.
وجيب على مجيع األطراف االمتثال للقرار )2015( 2254
وبيان جنيف ( ،S/2012/522املرفق) .إن غاير بيدرسن يعمل
جبد ويعمل على الصيغ  3+3أو  .2+4وجيب أن أقول إنه
عندما ينظر املرء إىل فقرات خمتلف االتفاقيات ،ليس من املهم
ما إذا كنا نستخدم صيغة  2+4أو  ،3+3ألن أغلبية الثلثني
على ما أعتقد ضرورية الختاذ إجراء .لذلك يف النهاية ،هذه جمرد
خطوة تقنية.
وإذا وافق أصدقاؤنا الروس فقط ملدة يوم أو يومني أو ثالثة
على وقف دعمهم العسكري واالستخبارات العسكرية حىت
توافق احلكومة السورية على صيغة معينة وتوافق على الذهاب
إىل جنيف ،فإن ذلك سيحدث على الفور.

الرئيس :سأديل ببيان بصفيت الوطنية.
بداية نتقدم جبزيل الشكر للمبعوث اخلاص السيد غاير
بيدرسن على إحاطته القيمة حول املسار السياسي السوري
وأغتنم هذه الفرصة ألجدد لكم السيد بيدرسن دعم دولة
الكويت الكامل جلهودكم الرامية إىل إعادة إحياء العملية
السياسية السورية ،وندعو األطراف كافة إىل تقدمي الدعم
والعمل مع املبعوث اخلاص لتمكينه من القيام مبهامه تنفيذا
للوالية املناطة به على أكمل وجه.
وجندد التأكيد على أنه ال وجود حلل عسكري لألزمة
يف سورية ،وأن احلل الوحيد هو من خالل تسوية سياسية
عادلة تيسرها األمم املتحدة بقيادة وملكية سورية ،وفقا لقرار
جملس األمن  )2015( 2254وبيان جنيف لعام 2012
( ،S/2012/522املرفق) .ولقد استعرض القرار )2015( 2254
اخلطوات لعملية انتقالية سياسية تتضمن حمطات عدة ،ومنها
صياغة دستور جديد وعقد انتخابات حرة ونزيهة جتري عمال
هبذا الدستور حتت إشراف األمم املتحدة ،وتشمل مجيع السوريني
مبن فيهم من هم يف اخلارج .ويف سياق متصل ،فإننا جندد
التأكيد على ضرورة أن تكون اللجنة الدستورية متوازنة وشاملة
وذات مصداقية .ونأمل يف أن تكون بداية أعماهلا االنطالق
الذي طال أمده للعملية السياسية.

وال ميكنين إال أن أحتدث عما يفعله السيد بيدرسن واملتعلق
بضرورة دعم عملية جنيف وبأن العملية السياسية جيب أن
متضي قدما .ال ميكن أن يكون هناك حل عسكري .وحىت
إذا قرر النظام السوري حماولة قتل اجلميع يف إدلب ،فال ميكن
أن يكون هناك حل عسكري .بل جيب أن يكون هناك حل
سياسي .وجنيف عنصر واحد ،لكن العنصر الضروري اآلخر
يف سورية هو حتقيق املصاحلة .وال ميكن حتقيق ذلك إال إذا مت
وضع حد لعمليات التوقيف التعسفي والقتل والتعذيب والعنف
اجلنسي وحاالت االختفاء واحلرمان من املساعدات اإلنسانية.
لقد تابعنا عن كثب وبقلق التصعيد العسكري خالل
عندها فقط ستكون عودة الالجئني ممكنة.
األسابيع املاضية يف مشال غرب سورية ،الذي أدى إىل نزوح
أقول لزميلنا الروسي بأننا سنعمل على احلفاظ على ما يقارب  ٣٥٠ ٠٠٠شخص واستهداف للبنية التحتية املدنية،
اجلزاءات طاملا مل يغري النظام السوري سلوكه الوحشي ضد مبا فيها املستشفيات واملدارس ،وراح ضحيته مدنيون أبرياء .إننا
شعبه .واجلزاءات مل يعف عنها الزمن ،ونريد احلفاظ عليها طاملا جندد إدانتنا لقتل املدنيني األبرياء من قبل أي طرف كان ،وجندد
لزم األمر .ونرحب بأن األسرة العربية ال ترحب بسورية كعضو التذكري بضرورة احرتام األطراف كافة للقانون الدويل اإلنساين
يف جامعة الدول العربية ،وإمنا تبقي النظام خارجها .وحنن نقدر والقانون الدويل حلقوق اإلنسان .كما ندين مجيع اهلجمات
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اليت تشنها اجلماعات اإلرهابية املدرجة على قوائم جملس األمن على األراضي وضمها بالقوة أمر مرفوض وخيالف ميثاق األمم
ضد املناطق املأهولة بالسكان املدنيني .ويف ذات الوقت ،جندد املتحدة ومبادئ القانون الدويل وقرارات جملس األمن ذات
التذكري بأن عمليات مكافحة اإلرهاب ال تعفي ،بأي شكل من الصلة ،مبا فيها القرار .)١٩٨١( ٤٩٧
األشكال ،أي طرف يف النزاع من االلتزامات مبوجب القانون
أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس اجمللس.
الدويل ،مبا يف ذلك االمتثال ملبادئ التمييز والتناسب واالحرتاز
وأعطي الكلمة ملمثل اجلمهورية العربية السورية.
ومحاية املدنيني واألهداف املدنيةـ فحىت احلروب هلا قواعد جيب
السيد الجعفري (اجلمهورية العربية السورية) :شكرا،
االلتزام هبا.
السيد الرئيس .أرحب .بداية ،بالسيد املبعوث اخلاص ،وأمتىن
ويف ظل استمرار هذه األعمال العسكرية يف مشال غرب
له حظا طيبا يف مهمته.
سورية ،فإننا نعرب عن قلقنا من تأثريها وانعكاساهتا على العملية
بداية ،بعض الكلمات  -بعض الكلمات  -لن أطيل،
السياسية .وجندد ،هنا ،التأكيد على األمهية اليت تشكلها مذكرة
التفاهم الروسية  -الرتكية والعمل على استدامتها .نؤكد على كي ال حنرف احلديث اليوم عن اجتاهه الصحيح .فاليوم حنن
ضرورة على أن تكون هناك تدابري لبناء الثقة بني األطراف ،نتحدث عن الشق السياسي يف امللف ،وليس الشق اإلنساين.
ولعل أبرز تلك التدابري هو إحراز تقدم يف ملف اإلفراج عن ولذلك ،لن أطيل يف التعليق على ما مسعته من كالم يتعلق
املعتقلني والسجناء وملف املفقودين .ونذكر ،هنا ،بأن جملس باجللسة السابقة (انظر  ،)S/PV.8561اليت كانت خمصصة
األمن قد اختذ باإلمجاع ،خالل هذا الشهر ،القرار  ٢٤٧٤للوضع اإلنساين .ومع ذلك ،أوال ،يؤمن بلدي إميانا جازما
( ،)٢٠١٩بشأن املفقودين يف النزاعات املسلحة ،وهو األول وقاطعا مبا يسمى بالدبلوماسية املتعددة األطراف .ولذلك حنن
من نوعه .ويتعني ترمجة هذا القرار على أرض الواقع والعمل كنا من الدول املؤسسة هلذه املنظمة الدولية .مبعىن أننا كنا يف
على تنفيذ بنوده يف مناطق النزاع حول العامل ،مبا فيها النزاع يف عداد املنتصرين على من خيالف القانون الدويل .ولذلك ،عندما
سورية .كما نؤكد على أنه ال ميكن حتقيق سالم مستدام وشامل نتحدث سياسيا ودبلوماسيا ،فإننا ننطلق من حرصنا على هذا
يف سورية من دون حتقيق العدالة وضمان عدم إفالت مرتكيب القانون الدويل.
أشد اجلرائم اليت وقعت خالل األزمة السورية منذ عام 2011
حنن ال نرى يف هذا اجمللس قطاعا خاصا متلكه دولة
من العقاب.
عضو وال دكانا حيق لصاحبه أن خيتار زبائنه .هذا جملس مناط

ويف اخلتام ،جندد تأكيدنا على أنه جيب حل هذا النزاع
بشكل سلمي ،وفقا لقرار اجمللس  ،)٢٠١٥( ٢٢٥٤من أجل
متكني الشعب السوري من حتقيق طموحاته املشروعة ،عرب
تسوية سياسية تتوافق عليها مجيع مكوناته وحتافظ على وحدة
واستقالل وسيادة سورية .وطاملا تطرقنا إىل موضوع السيادة،
فإننا جندد التأكيد بأن اجلوالن هي أرض عربية سورية حمتلة
من قبل إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل ،وأن االستيالء
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به احلفاظ على األمن والسلم الدوليني  -ال أكثر وال أقل.
ولسنا هنا يف معرض تشخيص أو شخصنة األمور أو التعبري
سياسيا بشكل مزاجي .شيء طبيعي أال نتفق أحيانا ،لكن
جيب أن ال نتفق حسب األصول ،وكما نقول باإلنكليزية:
( .)We go by the bookوكتابنا هو امليثاق يا صديقي العزيز،
ممثل الواليات املتحدة األمريكية  -كتابنا هو امليثاق وأحكام
القانون الدويل.
1919757

27/06/2019

سوألا قرشلا يف ةلاحلا

S/PV.8567

حماولة التنصل هذه يف قيام دونالد ترامب ،رئيس الواليات املتحدة
األمريكية ،باالعرتاف مبا أمساه “السيادة اإلسرائيلية” على
اجلوالن السوري احملتل ،ضاربا عرض احلائط بالتزامات اإلدارات
األمريكية السابقة كافة ،مبقتضيات القرار .)١٩٨١( ٤٩٧

ما رأيكم لو قامت دولة ما بتشكيل مجعية مستها مجعية
األطباء األمريكيني املكسيكيني ،السوريني ،العراقيني ،مسوهم
ما شئتم ،ونرسلها إىل احلدود األمريكية مع املكسيك بدون
موافقة احلكومة األمريكية على اإلطالق ،بدون التنسيق معها،
لالهتمام بالالجئني الغواتيماليني الذين يغرقون يف النهر ،الذين
وبطبيعة احلال ،شجع هذا الصمت كيان االحتالل
نراهم يوميا على صفحات نيويورك تاميز .أهكذا يكون القانون اإلسرائيلي املستمر منذ عقود ،بعربدته املعهودة من دون وازع أو
الدويل؟ أهذا احرتام للميثاق؟ إن العمل اإلنساين يستدعي رادع أو عقاب ،وحبماية وتشجيع من الواليات املتحدة األمريكية
احرتام القانون.
وحفنة من الدول األعضاء ،على االستمرار يف احتالهلا لألراضي
يعمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف سورية مبوافقة العربية ومصادرة وقضم األراضي وتوسيع املستوطنات والتنصل
احلكومة السورية ،وعمله إنساين .وهناك  ٢٧منظمة دولية غري من التزامات السالم العادل الشامل ودفع املنطقة بشكل
حكومية تعمل يف سورية مبوافقة احلكومة السورية .أما أن يرسل غري مسبوق جتاه احلرب ،ناهيك عن حتالف هذا االحتالل
البعض لنا تنظيمات استخباراتية حتت مسميات إنسانية عرب اإلسرائيلي مع قطعان اإلرهاب التكفريي ،والذي جتلى خالل
احلدود مع تركيا حبجة أهنا إنسانية ،فإن هذا الكالم مرفوض .السنوات املاضية يف دعمه املتعدد األوجه للعصابات اإلرهابية
التكفريية يف منطقة الفصل وارتكاب العدوان تلو العدوان على
واجبنا هو أن نسرتعي انتباه أعضاء اجمللس إىل هذا الواقع.
وعندما اعرتضنا على الزميلة العزيزة مندوبة بريطانيا ألهنا بلدي ،هبدف رفع معنويات اجملموعات اإلرهابية.
قاطعتين بالكالم ،فأيضا هذا كان حسب القوانني واإلجراءات.
أي مندوب يريد أن يقاطع مندوبا آخر جيب أن مير عرب
الرئاسة .ال يقاطعن أحد اآلخر كما لو أننا يف سريك .جيب أن
نظهر بعض االحرتام لبعضنا البعض حىت لو اختلفنا سياسيا.
أنا ال اعرتض على الزميلة الربيطانية أهنا تريد أن تأخذ الكلمة
بنقطة نظام ،لكن حسب األصول ،أن تطلبها من الرئيس.

وأشري هنا على عجالة إىل زميلي ممثل أملانيا عندما حتدث
بأننا نتهم من يعمل إنسانيا باإلرهاب .نعم ،سيدي الرئيس،
نعم .عندما قام بلده وبلدان أخرى غربية بتهريب ذوي اخلوذ
البيض من اجلوالن السوري احملتل إىل األردن ومنه إىل عواصم
غربية ،فهذا يؤكد أن هذه اجلماعات إرهابية .وإال ماذا كانت
تفعل يف منطقة الفصل يف اجلوالن؟ وهي منطقة موجود فيها
قوات األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك  -ممنوع تواجد
اإلرهابيني فيها .ملاذا هذه احلكومات ،ومن بينها حكومة أملانيا،
استقبلت هؤالء اإلرهابيني الذين مت هتريبهم من منطقة خط
الفصل يف اجلوالن؟ ملاذا مل يذهبوا عن طريق تركيا أو األردن أو
لبنان؟ إهنم إرهابيون.

إن الصمت املطبق جمللس األمن بعد مرور أكثر من نصف
قرن على احتالل إسرائيل للجوالن السوري  -وأشكركم ،على
إهناء بيانكم باإلشارة إىل اجلوالن  -قد شجع اإلدارة األمريكية
على حماولة التنصل من مستلزمات قرار جملسكم هذا ٤٩٧
( ،)١٩٨١الذي اعترب قرار إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل
ومل يقتصر املوقف االستهتاري األمريكي  -اإلسرائيلي
حسب توصيف األمم املتحدة هلا ،بفرض قوانينها وسلطاهتا
وإدارهتا يف اجلوالن ،الغيا وباطال ومن دون أثر قانوين على املشرتك بالقانون الدويل وبقرارات األمم املتحدة ،على هذا
الصعيد الدويل .هكذا قال قراركم  .)١٩٨١( ٤٩٧وقد جتلت احلد .إذ عمدت إسرائيل إىل رفع درجة التأزمي والتصعيد مؤخرا
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باإلعالن عن تدشني مستوطنة جديدة يف اجلوالن السوري احملتل
حتت اسم هضبة ترامب .وذلك كمكافأة من رئيس وزراء كيان
االحتالل اإلسرائيلي للرئيس األمريكي على انتهاكه لقرارات
هذا اجمللس وللقانون الدويل عندما اعرتف بسيادة إسرائيل
على اجلوالن السوري .ولكي يكتمل هذا املسلسل االستفزازي
من االنتهاكات املستمرة للقانون الدويل ولعمليات االستيطان
غري املشروعة اليت متارسها سلطات االحتالل ،واليت أداهنا هذا
اجمللس مرارا ،رد الرئيس األمريكي على هذا اإلعالن اإلسرائيلي
بالقول “شكرا لك يا رئيس الوزراء على هذا الشرف العظيم”.
شرف عظيم أن تعلن إسرائيل تأسيس مستوطنة يف اجلوالن
السوري احملتل باسم هضبة ترامب؛ فريد عليه الرئيس األمريكي
شاكرا هذا الشرف العظيم ،وكأنه يعرب عن سعادته بإضافة جممع
سكين للمجموعات العقارية اليت ميلكها حول العامل ،متجاهال
بذلك أن هذه املستوطنة سوف تقام فوق أرض حمتلة ،أرض
سورية ال ميلك ترامب وال غريه حق التصرف فيها.
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من احتالله رغم العشرات من القرارات الصادرة عن املنظمة
الدولية ،ال سيما عن جملس األمن ،هبذا اخلصوص .كما يتعمد
مالدينوف يف إحاطاته اإلعالمية الدورية هلذا اجمللس جتاهل
احلديث عن املمارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية غري القانونية
املستمرة يف اجلوالن السوري احملتل.
سأورد للمجلس مثاال على كالمي هذا .ففي إحاطة
مالدينوف األخرية بشأن احلالة يف الشرق األوسط ،يف ٢٠
حزيران/يونيه (انظر  ،)S/PV.8557مل يُثر اهتمامه قيام حكومة
االحتالل اإلسرائيلي بعقد اجتماع هلا يف اجلوالن بتاريخ ١٦
حزيران/يونيه وال إعالهنا يف ذات اليوم عن نيتها بناء مستوطنة
جديدة يف اجلوالن حتت اسم هضبة ترامب .يف حنب أن
مالدينوف مل يتواىن سابقا يف إعالم اجمللس بشكل مفصل عن
شاة عربت خط الفصل إىل اجلزء احملتل من اجلوالن السوري.
كما مل يتواىن زمالؤه من باقي كبار موظفي األمم املتحدة عن
إثارة مسألة منح السلطات السورية تأشرية هنا ورفضها هناك.
هذا اختصار بند احلالة يف الشرق األوسط .احلديث عن شاة
تعرب خط الفصل من اجلهة السورية ومسألة منح التأشريات .أما
احلديث عن إنشاء هضبة يف اجلوالن باسم هضبة ترامب فهذا
ما مل يسمع به مالدينوف.

لقد شجع صمت هذا اجمللس بعض كبار موظفي األمم
املتحدة بدورهم على التنصل من االلتزامات املرتتبة عليهم
مبوجب الوالية اليت منحناها هلم ،حنن الدول األعضاء .فاملوظفون
األمميون يتوجب عليهم اتباع أجندة األمم املتحدة ال غري .وهم
أوال وأخريا مسؤولون أمامنا حنن عن االضطالع مبهامهم على
لقد ترافقت حماوالت تكريس االحتالل اإلسرائيلي خالل
الوجه األكمل .قد يقول البعض من أعضاء اجمللس إن املمثل السنوات املاضية مع رعاية دول غربية كربى أليديولوجيات
الدائم للجمهورية العربية السورية يتجىن على بعض كبار موظفي التطرف واإلرهاب وحماولة استبدال اإلسالم الروحي بإسالم
األمم املتحدة ،وأن هذا األمر ال جيوز حتت قبة اجمللس.
سياسي ال ميت بأي صلة ملبادئ اإلسالم احلنيف ،األمر الذي
ال ،إنين ال أجتىن على أحد .وخري دليل على كالمي هذا حدا بأردوغان بعد أن ختلت عنه أوروبا وبددت حلمه باالنضمام
هو استمرار نيكوالي مالدينوف ،املنسق اخلاص لعملية السالم إىل االحتاد األورويب ،إىل االلتفات حنو جريانه شرقا وجنوبا ساعيا
يف الشرق األوسط ،يف جتاوز طبيعة وحدود مهمته وواليته .إلحياء أوهام السلطنة العثمانية وأطماع استعمارية غابرة أفِلت
حيث ما زال مصمما ،ويف هنج استفزازي غري مقبول بعد ولن تعود .فاعتقد أردوغان وامها أن حلم إحياء اخلالفة ميكن
اآلن على جتاهل احلديث عن األوضاع يف اجلوالن السوري أن يتحقق ،خاصة بعد استيالء بعض قيادات اإلسالم السياسي
احملتل يف إحاطاته وعلى إغفال إبراز موقف األمم املتحدة على مقادير السلطة يف بعض الدول العربية بعد سفك هائل
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للدماء وختريب غري مسبوق تغزل به البعض واصفا إياه بالربيع،
فاخنرط يف مشروع إرهايب كبري يستهدف تدمري سوريا ،فاحتا
حدود بالده املشرتكة معنا لتسهيل مرور اآلالف من اإلرهابيني
األجانب إىل سوريا ،بعد أن أقام معسكرات التدريب هلم
وقدم هلم مجيع أنواع األسلحة والدعم اللوجسيت .واستتبع ذلك
بعدوان عسكري مباشر واحتالل أجزاء من بالدي.
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السوري بقيادة وملكية سورية هبدف دفع املسار السياسي قدما،
والذي هو مصلحة سورية قبل أن تكون مصلحة ألي طرف
آخر .تؤكد بالدي أيضا أن ما جيري يف سوريا ال ميكن اختزاله
باالختالف على بعض األمساء واإلجراءات اخلاصة بتشكيل
اللجنة الدستورية ،رغم أمهية ذلك .فالصورة أوسع من ذلك
بكثري ،ألن هذه املسألة  -أي اللجنة الدستورية  -هي اجلزء
الصغري البارز فقط من جبل الثلج.

إن ما ذكرته للتو ميكن توصيفه بأنه اغتيال مدبر من قبل
بعض الدول ألحكام امليثاق ومبادئ القانون الدويل ،سبقه
 كما يعرف اجمللس  -عشرات االغتياالت من قبل ذاتالدول وما نتج عنها من ويالت شهدهتا البشرية يف فييت نام
ويوغوسالفيا والصومال والعراق وليبيا واليمن والعديد من دول
قاريت أفريقيا وأمريكا الالتينية ،واليت أسفرت عن مقتل وتشريد
عشرات املاليني وإحلاق خسائر باقتصاديات تلك الدول تقدر
برتيليونات الدوالرات .يف ظل هذا الواقع ،فإن الطريق الوحيد
لكي تتفادى منظمتنا هذه مصريا مشاهبا ملصري عصبة األمم هو
أن تلتزم هذه الدول بقرارات اجمللس وبأحكام امليثاق ،وخاصة
الفقرات  ١و  ٤و  ٧من مادته الثانية ،اليت نصت على احرتام
مبدأ املساواة يف السيادة بني مجيع أعضائها ،وعلى امتناع الدول
يف عالقاهتا الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها
الرئيس :طلب ممثل اململكة املتحدة اإلدالء ببيان آخر.
ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألي دولة ،وعلى
السيد باور (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :من
أنه ليس يف هذا امليثاق ما يسوغ لألمم املتحدة أن تتدخل يف الواضح مرة أخرى ،وكما قلنا كثريا يف اجمللس ،أن هناك أخطاء
الشؤون اليت تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما.
كثرية جدا يف البيان الذي أدىل به املمثل السوري بدرجة ال تتيح
إن الصحوة واإلقرار بالذنب  -أو كما يسموهنا باإلنكليزية لنا أن نتناوهلا بالتفصيل .ولكن مبا أنه ذكرنا ،أردت أن أتكلم
 - mea culpaوالعودة إىل هذه املبادئ السامية هو ما سيضمن رداً على ذلك ألُ ّ
ذكره بأننا أُعطينا الكلمة أمس للتكلم بشأن
وحدة هذا اجمللس ودفاعه عن أحكام امليثاق ،وإعطاء الدفع نقطة نظام (انظر  )S/PV.8561لالعرتاض على استمرار تسمية
والدعم الالزمني للمبعوث اخلاص ،السيد بيدرسن ،وكذلك العاملني يف اجملال اإلنساين باإلرهابيني ،األمر الذي نرى أنه
لألطراف اجلادة يف السعي للتوصل إىل تسوية سياسية لألزمة يف ينطوي على عدم احرتام للمجلس .وعالوة على ذلك ،أوّد أن
بالدي ،سوريا ،ولتنسيق اجلهود يف مكافحة اإلرهاب.
أشري إىل أن طول مداخلته ومالحظاته اليوم هلو دليل إضايف
تؤكد حكومة بالدي استعدادها للتعاون مع املبعوث على عدم احرتامه للمجلس.
ختاما ،من دون تكاتف جهودنا مجيعا ،والوقوف إىل
جانب احلكومة السورية للقضاء على اإلرهاب ،ومن دون
إهناء التواجد األجنيب غري املشروع على كامل األراضي السورية
وإهناء اإلجراءات االقتصادية أحادية اجلانب ،ومن دون احملافظة
بشكل فعلي على وحدة وسيادة واستقالل سوريا ،فإن أي
مسار سياسي ال يأخذ بعني االعتبار كل هذه األمور يبقى حال
غري واقعي وال أفق له .وعندما نتحدث عن احملافظة بشكل
فعلي على وحدة وسيادة واستقالل سورية ،كما قلت وقال
العديد من السادة الزمالء ،فهذا الكالم هو جزء من عمل
اجمللس وواليته .هذه املفاهيم اليت تنسجم مع أحكام امليثاق
وردت يف قرارات اجمللس حول سوريا.

اخلاص من أجل إجناح مهمته املتمثلة يف تيسري احلوار السوري -
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