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افتتحت اجللسة الساعة .15/30
واألمم املتحدة تدرك متاما مواقف األطراف الضامنة ملذكرة
إدلب ،وهو اتفاق كان قد حقق حىت أشهر قليلة مضت هدوءا
إقرار جدول األعمال
نسبيا لسكان إدلب .وتعترب روسيا وجود هيئة حترير الشام
أُ ّقر جدول األعمال.
اليت أدرجها جملس األمن ضمن اجلماعات اإلرهابية يف منطقة
الحالة في الشرق األوسط
ختفيف التوتر ال ميكن السماح به .أما تركيا فيلزمها املزيد من
الرئيس :وفقا للمادة  ٣٧من النظام الداخلي املؤقت الوقت لعزل مقاتلي هيئة حترير الشام املتشددين والتعامل معهم
للمجلس ،أدعو ممثلي مجهورية إيران اإلسالمية واجلمهورية بفعالية.
العربية السورية وتركيا إىل املشاركة يف هذه اجللسة.
وكما قال األمني العام قبل ساعات قليلة ،فإن احلالة يف
ووفقا للمادة  ٣٩من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
أدعو مقدمي اإلحاطتني اإلعالميتني التاليني إىل املشاركة يف هذه
اجللسة :السيدة روزماري ديكارلو ،وكيلة األمني العام للشؤون
السياسية وبناء السالم ،والسيد مارك لوكوك ،وكيل األمني العام
للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ.

يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
أعماله.
أعطي الكلمة اآلن للسيدة روزماري ديكارلو.
السيدة ديكارلو (تكلمت باإلنكليزية) :منذ آخر إحاطة
إعالمية قدمتها إىل جملس األمن قبل شهر (انظر ،)S/PV.8527
استمر العنف يف مشال غرب سورية دون انقطاع بينما تسعى
األطراف يف امليدان إىل حتقيق التقدم على الصعيد العسكري.
وال ميكن جلهودنا الدؤوبة للتوسط يف التوصل إىل حل سياسي
يليب التطلعات املشروعة للشعب السوري أن حترز أي تقدم يف
بيئة من النزاع املفتوح .وستتعثر جهودنا إن مل تتمكن روسيا
وتركيا من االلتزام باتفاقهما لوقف إطالق النار .وستعاين جهودنا
نكسة إذا مل يتمكن أعضاء جملس األمن وكذلك جمموعة أستانا
واجملموعة املصغرة املعنية بسورية  -والكثري منهم جيلسون معنا
حول هذه الطاولة اليوم  -من إجياد سبيل للعمل معا لتقدمي
دعم مشرتك للجهود اليت يبذهلا املبعوث اخلاص تنفيذا للقرار
.)٢٠١٥( ٢٢٥٤
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إدلب تشكل خطرا كبريا ،لكن املدنيني يدفعون مرة أخرى مثنا
رهيبا .وتستمر الغارات اجلوية .وكذلك يستمر استخدام الرباميل
املتفجرة والقنابل العنقودية وتبادل قذائف اهلاون ونريان املدفعية،
مما يؤدي إىل وقوع خسائر يف صفوف املدنيني وتشريد أعداد
كبرية منهم .وقد شنت هجمات على املراكز السكانية واهلياكل
األساسية املدنية ،مبا يف ذلك املدارس واملرافق الطبية ،أغلبها
داخل منطقة ختفيف التوتر .وال بد من التعامل مع هيئة حترير
الشام دون أن يتسبب ذلك يف الكارثة اإلنسانية اليت نراها
تتكشف أمام أعيننا واليت تتمثل يف نزوح مئات اآلالف من
الناس ،حيث يقرتبون من حدود تركيا.
وعلى الرغم من كل هذا العنف ،مل تشهد اخلطوط األمامية
تغريا يُذكر ،مما ينذر بالدخول يف مأزق .ولكن إذا كان هذا هو
احلال ،فمن الواضح أنه سيكون مأزقا دمويا ال طائل له وتنجم
عنه عواقب إنسانية مدمرة تتجاوز أية أضرار قد تلحق هبيئة حترير
الشام .ومما ال شك فيه أن احلالة يف إدلب معقدة .ولكن ،كما
قلنا مرارا ،فمكافحة اإلرهاب ال ميكن أن حتول دون تنفيذنا
اللتزاماتنا مبوجب القانون الدويل من أجل محاية املدنيني وااللتزام
بالتقيد الصارم مببدأي التمييز والتناسب .واملشكلة اليت تطرحها
هيئة حترير الشام جيب التعامل معها مبزيد من الفعالية وبطريقة
مناسبة ،ال يدفع فيها املدنيون الثمن .وذلك ال ميكن أن يبدأ
إال بعد استعادة اهلدوء.
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وأنا واألمني العام واملبعوث اخلاص ما زلنا ُمصرين على
ضرورة التوصل إىل حل يف إدلب يف مجيع مهامنا على مجيع
املستويات .ونرحب جبهود روسيا وتركيا املتواصلة الحتواء
العنف ،وكان آخرها يف اجتماع فريقهما العامل يف  ١٦و ١٧
حزيران/يونيه .ولكن إن مل يوجد حل ،فعندئذ ستفوق العواقب
كل التصورات  -وليس فقط على املستوى اإلنساين .ولنتذكر
اجلهات الفاعلة الدولية املعنية واحتمال التصعيد.
وخالل عطلة هناية األسبوع ،أعلنت تركيا أن القوات
احلكومية قصفت عمدا أحد مراكز املراقبة التابعة هلا وأهنا ردت
باألسلحة الثقيلة .وتلك هي ثاين حادثة يف أقل من أسبوع تسفر
عن أضرار ملركز مراقبة تركي  -وهي مواقع دفاعية هتدف إىل
احلفاظ على اخلطوط اليت اتفق عليها يف مذكرة أيلول/سبتمرب.
واليوم أكد وزير اخلارجية السوري وليد املعلم أن سورية ال تريد
رؤية مواجهة عسكرية بني قواهتا وتركيا .وهذه االشتباكات
العسكرية تؤكد أن إدلب ليست جمرد مسألة إنسانية؛ وإمنا
تشكل خطرا جسيما على األمن اإلقليمي.
وإذ نتطلع إىل االجتماعات املقبلة جملموعة العشرين،
حيث يلتقي قادة العامل الذين ميكنهم احتواء هذا النزاع ،نشدد
على احلاجة إىل الدبلوماسية لتحقيق نتائج يف إدلب ميكن
أن هتيئ الظروف الالزمة إلحراز تقدم يف العملية السياسية.
وندعو أصحاب املصلحة الدوليني  -وخاصة االحتاد الروسي
وتركيا ،كطرفني ضامنني ملذكرة التفاهم بشأن إدلب املوقعة يف
أيلول/سبتمرب  - ٢٠١٨إىل بذل اجلهود الالزمة إلهناء العنف
واستعادة اهلدوء .وكل ما حنتاج إليه هو اإلرادة السياسية .وكما
ذكر األمني العام أيضا اليوم ،ال يوجد حل عسكري لألزمة
السورية .وهذا كان واضحا منذ البداية وال يزال واضحا اليوم
حىت بعد مرور أكثر من مثانية أعوام :احلل هو حل سياسي.
وقد دفع الشعب السوري مثنا باهظا لعجز اجملتمع الدويل
على إهناء هذه احلرب .وما يزيد على نصف السكان مشردون
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وحباجة إىل املساعدات .وأكثر من  ٥مليون الجئ غري متيقنني
مىت ستكون العودة آمنة .ومئات اآلالف ضحوا بأرواحهم.
وعشرات اآلالف حمتجزون أو مفقودون أو تعرضوا للتعذيب.
هل نطلب منهم حقا دفع مثن أغلى؟ بل جيب علينا مجيعا
العمل معا لكي نضمن عدم معاناهتم أكثر من ذلك.
الرئيس :أشكر السيدة ديكارلو على إحاطتها اإلعالمية.
وأعطي الكلمة اآلن للسيد مارك لوكوك.
السيد لوكوك (تكلم باإلنكليزية) :استمع أعضاء جملس
األمن إىل ما قاله األمني العام يف وقت سابق اليوم ،وأشارت
روزماري ديكارلو إىل نفس النقاط أيضا للتو .وعلى غرار السيدة
ديكارلو ،قدمت إحاطة إعالمية إىل اجمللس قبل شهر عن احلالة
اإلنسانية املرتدية يف إدلب (انظر  .)S/PV.8527وبعد مرور عشرة
أيام ،نبهت نائبيت اجمللس إىل املزيد من العنف والدمار (انظر
 .)S/PV.8535وقد استمرت أعمال العنف اليت ترتكبها القوات
احلكومية السورية وحلفاؤها وقوات املعارضة املسلحة وهيئة حترير
الشام اإلرهابية اليت أدرجها اجمللس ضمن اجلماعات اإلرهابية،
طوال فرتة عيد الفطر املبارك .ومل تتوقف بعد ،على الرغم من
إعالن هدنة يف  12حزيران/يونيه .وقد أسفر السلوك املتبع يف
األعمال القتالية عن مقتل أكثر من  230مدنيا خالل األسابيع
الستة املاضية ،مبن فيهم  69امرأة و  81طفال .وأصيب مئات
آخرون جبروح .وأُجرب ما يقدر بـ  330 000شخص على
الفرار من ديارهم منذ  1أيار/مايو ،وحتركوا مشاالً حنو احلدود
مع تركيا .وهذا ميثل ما يقرب من ضعف عدد املشردين اجلدد
منذ اإلحاطة اإلعالمية السابقة اليت قدمتها إىل اجمللس (انظر
 .)S/PV.8527خلص تقييم سريع أُجري مؤخرا إىل أن العديد
منهم قد ارحتلوا عدة مرات منذ بداية الصراع ،بعضهم ارحتل
 10مرات .وهذه مسة خاصة من مسات منطقة إدلب .يف البداية
فر الناس إىل هناك من أجزاء أخرى من سوريا ،مث ارحتلوا مرارا
وتكرارا ،وباستمرار التماسا لألمان.
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إن خميمات املشردين مكتظة ،حيث ُيرب كثري من الناس
على البقاء يف العراء .ويعيش الذين يبقون منهم يف املدن والقرى
القريبة من القتال يف خوف دائم من اهلجوم التايل .وحيتشد
الكثريون يف الطوابق السفلية ،ويلتمسون النجاة من الضربات
اجلوية ،وطلقات القذائف ،وقذائف اهلاون ،والقتال ال يزال
يتهدد ما تبقى من منازهلم .وأصيبت املستشفيات واملدارس
واألسواق .وقد تأثرت حمطات توليد الطاقة .وأُحرقت احملاصيل.
وأُجرب األطفال على ترك مدارسهم .ووردت أنباء هذا الصباح
عن مقتل  19شخصا آخرين أمس جراء غارات جوية وقصف
مدفعي .ويف هناية األسبوع املاضي ،قُتل مدنيون بقذائف اهلاون،
والصواريخ يف منطقة الوضيحي ،جنوب حلب .وباختصار،
نواجه كارثة إنسانية تتكشف أمام أعيننا .وال ميكن إنكار
احلقائق.
وما فتئت األمم املتحدة وشركاؤها يستجيبون للمساعدة
الغذائية الطارئة من خالل حصص اإلعاشة اجلاهزة ،اليت وصلت
إىل أكثر من  190 000شخص يف أيار/مايو .وباإلضافة
إىل ذلك ،وصلت األمم املتحدة وشركاؤها إىل ما يقرب من
 800 000شخص من خالل املساعدة الغذائية العامة.
ووزعت إمدادات املياه والصحة والصرف الصحي على حنو
 180 000شخص من املشردين ،ومت توفري خدمات نقل
املياه بالشاحنات إىل الناس يف حوايل  342خميما ومستوطنة
غري رمسية .وباملناسبة ،مل يكن من املمكن حتقيق أي من ذلك
لو مل جيدد اجمللس القرار  .)2014( 2165وال تزال املساعدة
عرب احلدود هي الوسيلة الوحيدة للوصول إىل الناس يف إدلب
وحوهلا .إن األمم املتحدة والشجعان الذين يعملون يف جمال
تقدمي املساعدة اإلنسانية يف امليدان يبذلون كل ما يف وسعهم.
إهنم خياطرون حبياهتم ملساعدة اآلخرين .ولكن االستجابة بلغت
حدها األقصى حاليا ،ومن شأن أي زيادة أخرى يف احلاجة
النامجة عن قتال جديد أن تعين اجملازفة جبعل االستجابة عاجزة.
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حىت يومنا هذا ،ما زلنا نتلقى تقارير عن هجمات تؤثر على
اهلياكل األساسية املدنية ،مبا يف ذلك املدارس واملستشفيات.
ومنذ نيسان/أبريل ،تفيد التقارير بأن  37مدرسة قد تأثرت.
وهناك أكثر من  250 000طفل خارج املدرسة ،وألغى
حنو  400 000طالب امتحاناهتم ،إذ جيري حاليا استخدام
 94مدرسة كمالجئ .وكما قال ممثل اليونيسيف يف األسبوع
املاضي ،ال ينبغي ألي والد أن خيشى إرسال طفله إىل مدرسة
قد تتعرض للقصف يف وقت الحق من ذلك اليوم.
علي أن ّ
أذكر اجمللس مرة أخرى باحلوادث اليت تؤثر
يتعني ّ
على املرافق الصحية .وقد أكدت منظمة الصحة العاملية أنه منذ
أواخر نيسان/أبريل وقعت  26حادثة أثّرت على مرافق الرعاية
الصحية يف مشال غرب سوريا ،أي بزيادة مثانية حوادث عما كان
عليه احلال آخر مرة قدمت فيها إحاطة إعالمية للمجلس .وكان
هناك مرفقان من هذه املرافق يف منطقة تسيطر عليها احلكومة
السورية .وأغلقت مستشفيات أخرى كثرية أبواهبا خشية التعرض
للهجوم .وهذه اهلجمات ُ
ال تدد أرواحا بريئة فحسب ،بل إهنا
حترم اآلالف من املدنيني من اخلدمات الصحية األساسية ،حىت
مع اشتداد وطيس القتال حوهلم.
كما يعلم اجمللس ،فقد أُزيلت بعض هذه املستشفيات
من حلقة النزاع من خالل آلية املنظمة لتفادي التضارب .مجيع
األطراف تقع عليها التزامات حمددة مبوجب القانون اإلنساين
الدويل باالمتناع عن مهامجة املواقع احملمية ،بغض النظر عما
إذا كان قد أُهني النزاع فيها أم ال .ومن املروع أن تلك املواقع
قد تعرضت للهجوم يف املقام األول ،ولكن مهامجة مرفق جرى
تقاسم اإلحداثيات بشأنه كجزء من آلية املنظمة لتفادي
التضارب أمر ال يطاق.
يرى عدد من الشركاء اآلن أن تزويد األطراف املتحاربة
باإلحداثيات اجلغرافية يرسم بالفعل هدفا على ظهورهم .وقد
خلص البعض إىل أن تفجريات املستشفيات أسلوب متعمد
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يهدف إىل ترويع الناس .هذه احللقة كلها تثري أسئلة عميقة حول داخليا منذ نيسان/أبريل  300 000شخص .ونرى أناسا ،مبن
نظام تفادي التضارب .وحنن نناقش هذا األمر داخليا ،وسأخرب فيهم العديد من األطفال ،يعيشون بدون مأوى .وندين أيضا
اجمللس مبا تؤول إليه استنتاجاتنا يف اإلحاطة اإلعالمية الشهرية اخلسائر يف األرواح الربيئة نتيجة هذا التصعيد.
املنتظمة عن احلالة اإلنسانية واليت ستعقد يف األسبوع املقبل.
نشعر بانزعاج شديد إزاء اهلجمات املستمرة على اهلياكل

إن مجاعة هيئة حترير الشام اإلرهابية املدرجة يف قائمة األساسية املدنية ،اليت تشمل  26مرفقا للرعاية الصحية و 37
جملس األمن لديها وجود كبري يف إدلب ،وهي مسؤولة عن مدرسة .هذا أمر مروع يبدو كما لو أننا نفقد جوهر اإلنسانية.
نصيبها اخلاص من املعاناة هناك .ومن الواضح أن مواجهة هيئة
إن االستخدام العشوائي لألسلحة ،ال سيما يف املناطق
حترير الشام تشكل حتدياً كبرياً .ولكن جهود مكافحة اإلرهاب املكتظة بالسكان ،أمر غري مقبول .فهذه اهلجمات تُظهر
ال ميكن أن تُعفي الدول بأي شكل من األشكال من التزاماهتا جتاه ً
ال تاماً للحياة البشرية وتتبع اسرتاتيجية العقاب اجلماعي.
بالتقيد بالقانون اإلنساين الدويل .تلك هي اخلالصة .وكما ذكر
باإلضافة إىل ذلك ،فإن ما أُبلغ عنه من استخدام متعمد
األمني العام يف وقت سابق ،جيب التمسك بالقانون اإلنساين
لألسلحة احلارقة لتدمري األراضي الزراعية واملعدات الزراعية
الدويل ،ووقف اهلجمات على املدنيني واهلياكل األساسية
يضيف بعدا مروعا جديدا للصراع ويتعارض مع القرار 2417
املدنية ،ومن احلتمي أن تتوقف فورا.
( .)2018يكافح املزارعون بالفعل للوصول إىل أراضيهم
الرئيس :أشكر السيد لوكوك على إحاطته اإلعالمية.
وحصاد حماصيلهم.
أعطي الكلمة اآلن ألعضاء اجمللس الذين يرغبون يف
حنن ،املشاركون يف الصياغةِّ ،
نذكر مجيع األطراف بالتزاماهتا
اإلدالء ببيانات.
مبوجب القانون اإلنساين الدويل ،استنادا إىل اتفاقيات جنيف
السيد هيوسغن (أملانيا) (تكلم باإلنكليزية) :أُديل هبذا
البيان بالنيابة عن األعضاء الثالثة املشاركني يف صياغة القرار
املتعلق باملساعدات اإلنسانية ،بلجيكا والكويت وأملانيا .ونود
أن نشكر السيد مارك لوكوك ،وكيل األمني العام للشؤون
اإلنسانية ،والسيدة روزماري دي كارلو ،وكيلة األمني العام
للشؤون السياسية وبناء السالم ،على إحاطتيهما اإلعالميتني
وعلى أحدث التطورات.
ال تزال احلالة يف مشال غرب سوريا مقلقة للغاية .ونكرر
اإلعراب عن قلقنا العميق إزاء استمرار العنف يف األسابيع
األخرية يف مشال غرب سوريا ،مبا يف ذلك القصف اجلوي
العشوائي والقصف العنيف .ونتيجة لذلك ،شهدنا املزيد من
اخلسائر يف صفوف املدنيني واملشردين .وقد جتاوز عدد املشردين
1918220

وبروتوكوالهتا ،مبا يف ذلك املبادئ اإلنسانية حلماية املدنيني
واهلياكل األساسية املدنية .ونشري مرة أخرى إىل االلتزامات
املرتتبة عليها مبوجب القرارين  )2016( 2286و 2427
( .)2018وال بد من حماسبة الذين ارتكبوا انتهاكات للقانون
اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان .وحنن ثابتون يف التزامنا
مبكافحة اإلفالت من العقاب.
نرحب جبميع اجلهود املتواصلة واحلوار املستمر من أجل
العودة إىل ترتيبات وقف إطالق النار الواردة يف مذكرة التفاهم
الروسية الرتكية املوقعة يف أيلول/سبتمرب  .2018وحنض مجيع
األطراف على تنفيذها بالكامل من أجل هتدئة احلالة ،ومحاية
أرواح  3ماليني شخص ،مبن فيهم مليون طفل.
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نردد التقييم الواضح واملتكرر لألمم املتحدة ومفاده أن
أي هجوم عسكري واسع النطاق من شأنه أن يؤدي إىل كارثة
إنسانية بالنسبة لسوريا واملنطقة .إن املشاركني يف الصياغة
متحدين يف إدانتهم ألي هجوم يشنه أعضاء اجلماعات
اإلرهابية اليت حددهتا األمم املتحدة ،مثل هيئة حترير الشام.
ولكن مكافحة اإلرهاب ال ميكن أبدا أن تربر اهلجمات
العشوائية على املدنيني والبنية التحتية املدنية .وال تلغي عمليات
مكافحة اإلرهاب مسؤولية والتزامات األطراف حبماية املدنيني.
وال ينبغي هلا أن تعرقل العمل اإلنساين احملايد.

18/06/2019

وفورية من جانب مجيع األطراف ،وال سيما قوات نظام األسد
واالحتاد الروسي يف حمافظة إدلب ويف حميطها .فالتصعيد
العسكري الذي يقوم به النظام غري مقبول ،وهو يشكل هتديدا
طائشا وغري مسؤول ألمن املنطقة واستقرارها.

وكنا نأمل أن يؤدي إعالن االحتاد الروسي يف  13حزيران/
يونيه عن إبرام اتفاق لوقف إطالق النار بني تركيا واالحتاد
الروسي إىل التخفيف من معاناة السكان املدنيني يف إدلب.
ولكن ،وكما مسعنا للتو من األمم املتحدة ،يبدو أن وقف إطالق
النار األخري هذا قد اهنار بالفعل ،وال يُظهر النظام السوري أي
وعلى العكس من ذلك ،جيب على مجيع أطراف النزاع دالئل على وقف هجومه على إدلب ،والذي يشكل انتهاكا
وتيسر العمل اإلنساين القائم على املبادئ .وجيب واضحا التفاق سوتشي لعام  2018الذي مت التوصل إليه بني
أن تسمح ّ
السماح بإيصال املساعدات اإلنسانية بطريقة آمنة ومستمرة تركيا وروسيا.
وغري مشروطة وبال عراقيل ومن دون تأخري .وجيب أن تكون
ونشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بقصف قوات نظام
األمم املتحدة وشركاؤها يف وضع ميكنهم من تقييم االحتياجات األسد ملواقع تركية يف منطقة إدلب املنزوعة السالح مما أدى
بشكل صحيح وتقدمي املساعدات اإلنسانية دون عراقيل ،مبا إىل جرح جنود أتراك .وتشعر الواليات املتحدة بقلق بالغ إزاء
يف ذلك من خالل اآللية العابرة للحدود اليت ال تزال تشكل التهديد الذي يشكله هذا اهلجوم على تركيا والقوات العسكرية
شريان احلياة احليوي للماليني يف مشال غرب سورية ،وذلك وفقاً الرتكية .فمثل هذه األعمال تزيد من التوترات ومن خطر حدوث
للقرار  .)2018( 2449ونعرب عن خالص شكرنا للمجتمع تصعيد أوسع للصراع ،مما يعرض حياة ماليني املدنيني السوريني
اإلنساين بأكمله على جهوده الرامية ملواصلة تقدمي املساعدة للخطر داخل سورية.
املنقذة للحياة إىل احملتاجني.
وتقف الواليات املتحدة إىل جانب تركيا ،حليفتنا يف
أخريًا وليس ً
آخرا ،نكرر دعمنا الكامل للمبعوث اخلاص منظمة حلف مشال األطلسي (الناتو) ،يف الدعوة إىل احلفاظ
بيدرسن يف جهوده الرامية للتوصل إىل حل سياسي شامل على اتفاق سوتشي لوقف إطالق النار الذي أُبرم يف عام
للجميع وذي مصداقية يف سورية على أساس القرار  ،2018 2254على النحو املتفق عليه بني روسيا وتركيا يف شهر
( )2015وبيان جنيف لعام  ،S/2021/522( 2012املرفق) .أيلول/سبتمرب املاضي ومت تأكيده خالل قمة اسطنبول يف تشرين
السيد هانتر (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم األول/أكتوبر .وعالوة على ذلك ،تدعم الواليات املتحدة بقوة
باإلنكليزية) :أشكر وكيلة األمني العام ديكارلو ووكيل األمني جهود تركيا الرامية إىل وقف تصعيد العنف .ومن الضروري
أن يلتزم الطرفان جمددا خبط وقف إطالق النار املتفق عليه يف
العام لوكوك على إحاطتيهما اإلعالميتني اليوم.
إن موقف الواليات املتحدة من احلالة اإلنسانية يف إدلب سوتشي يف شهر أيلول/سبتمرب.
بسيط :فنحن نريد أن نرى وقفا لتصعيد العنف بصورة كاملة
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ولذلك ،تكرر الواليات املتحدة دعوهتا جلميع األطراف،
مبا يف ذلك روسيا والنظام السوري ،إىل االمتثال اللتزاماهتا
اليت نصت عليها مذكرة تفاهم سوتشي املربمة يف شهر أيلول/
سبتمرب  2018من أجل إهناء أعمال العنف وجتنب شن هجوم
عسكري واسع النطاق والعودة إىل وقف تصعيد العنف يف
املنطقة ،والسماح بوصول املساعدات اإلنسانية دون عوائق
ملواجهة هذه الكارثة اإلنسانية .وال ميكن جمللس األمن والشعب
السوري قبول أي شيء أقل من ذلك.

وعلى مدار األعوام األربعة املاضية ،أعلن االحتاد الروسي
عن  10اتفاقات على األقل لوقف إطالق النار ،انتهكها أو
جتاهلها على الرغم من خطورة ذلك على حياة املدنيني والظروف
اإلنسانية امليدانية .واستخدم نظام األسد وحلفاؤه اتفاقات وقف
إطالق النار هذه الكتساب ميزة عسكرية تكتيكية ،للحصول
على الذخرية وتغيري مواقع القوات وإرسال تعزيزات ،يف حني
استأنف ،يف هناية املطاف ويف كل مرة ،هجماته الوحشية
على السكان املدنيني ومجاعات املعارضة املعتدلة ،مما أدى إىل
نزوح مجاعي ووقوع خسائر مدنية وتقييد وصول املساعدات
السيد ليفيتسكي (بولندا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
اإلنسانية.
أشكر الكويت وبلجيكا وأملانيا على دعوهتا إىل عقد هذه
وتشعر الواليات املتحدة بقلق بالغ من أنه ما مل تكن اجللسة املهمة للغاية واملناسبة من حيث التوقيت متاما .وأود
أيضا أن أشكر مقدمي اإلحاطتني اإلعالميتني ،وكيلي األمني
هناك عودة فورية وكاملة من قبل مجيع األطراف إىل خط وقف ً
إطالق النار الذي حدده اتفاق سوتشي لعام  2018وما مل تتم العام ديكارلو ولوكوك.
استعادة اتفاقات التهدئة على الفور ،فإن الظروف اإلنسانية يف
ومن نافلة القول إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التطورات اخلطرية
إدلب ومشال غرب سورية ميكن أن تتجاوز قريبًا قدرة اجملتمع اليت تشهدها سورية ،وخاصة تصاعد أعمال العنف بشكل
الدويل على القيام باستجابة إنسانية قوية.
مميت يف مشال غرب سورية خالل األسابيع األخرية .وكما أشار

كما أن استعادة سريان إطالق النار الذي ينص عليه وكيل األمني العام لوكوك حبق ،فإن كارثة إنسانية تتابع فصوهلا
اتفاق سوتشي لعام  2018أمر ضروري لضمان سالمة العاملني هناك اآلن.
يف اجملالني الطيب واإلنساين واستمرار قدرة األمم املتحدة على
لقد تسبب النزاع يف سورية بالفعل يف معاناة هائلة للشعب
إيصال شحنات املعونة عرب احلدود حبرية من خالل مجيع املعابر السوري ،حيث حيتاج أكثر من  10ماليني سوري إىل املساعدة
احلدودية املتفق عليها ،ووفقًا للقرار .)2018( 2449
اإلنسانية .والحظنا مرة أخرى بقلق بالغ زيادة الغارات اجلوية

والواليات املتحدة وشركاؤها ثابتون على موقفهم املتمثل يف
أنه ال يوجد حل عسكري للنزاع السوري :ال للنزاع يف إدلب،
وال للنزاع يف سورية على نطاق أوسع .والواليات املتحدة
مصممة على أن ترى عودة دائمة وفورية للعمل باتفاق سوتشي
لوقف إطالق النار من أجل محاية أرواح املدنيني واحلفاظ على
خطوط وقف إطالق النار احلالية بينما متضي األمم املتحدة
قدما يف تنفيذ االنتقال السياسي املنصوص عليه يف القرار
.)2015( 2254
1918220

على حمافظة إدلب ويف مشال محاة خالل األسابيع واأليام
املاضية .وأكد اجلميع أنه من الضروري جتنب وقوع معركة واسعة
النطاق يف إدلب .وإال ،فقد نواجه أسوأ مأساة إنسانية يف القرن
احلادي والعشرين .ورغم كل تلك التحذيرات ،فإن أسوأ خماوفنا
أصبحت حقيقة اآلن .ومل يعد األمر يتعلق باحتمال حدوث
تصعيد خطري يف إدلب؛ بل إن هذا التصعيد حيدث فيما
نتكلم .ولألسف ،فإن السكان املدنيني هم الذين سيدفعون
أفدح مثن لذلك.
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إن اهلجمات على املناطق املكتظة بالسكان واملنازل واملرافق
الطبية واملستوطنات املخصصة للمشردين داخليا أمر غري مقبول
وجيب أن تتوقف .ويتعني على مجيع األطراف ،كأولوية قصوى،
محاية املدنيني يف إدلب .وأود أن أؤكد مرة أخرى أن مجيع
األطراف ملزمة باالمتثال للقانون الدويل اإلنساين :وهذه ليست
مسألة اختيارية؛ بل إهنا ببساطة التزام قانوين .ويف هذا السياق،
جيب أن تلتزم مجيع أنشطة مكافحة اإلرهاب متاما بالقانون
الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.
أود مرة أخرى أن أؤكد أمهية االتفاق بني روسيا وتركيا
بشأن منطقة التهدئة يف إدلب بوصفه خطوة حامسة يف اجتاه
جتنب وقوع كارثة إنسانية .وينبغي جلميع أطراف النزاع ضمان
التنفيذ الكامل لذلك االتفاق .وندعو مجيع األطراف إىل العودة
إىل خط وقف إطالق النار على النحو املنصوص عليه يف اتفاق
سوتشي.

18/06/2019

السيد دوالتر (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :أبدأ بتوجيه
الشكر إىل أملانيا وبلجيكا والكويت ،املشاركني يف الصياغة على
املسار اإلنساين يف عمل جملس األمن بشأن احلالة يف سورية.
وكذلك أشكر روزماري ديكارلو ومارك لوكوك على عرضيهما
الزاخرين باملعلومات اللذين ال جدال فيما خلصا إليه ،وهو أننا
نشهد كارثة إنسانية أخرى يف اجلزء الشمايل الغريب من البلد،
إضافة إىل القائمة الطويلة من األحداث املأساوية اليت شهدهتا
سورية طيلة أكثر من مثاين سنوات .إن هذا الفصل املظلم يف
تاريخ سورية مل ينته بعد.

واألولوية األوىل اليوم هي احليلولة دون أن تصبح إدلب
حلبا أخرى .وجيب أال ندخر جهدا يف محاية أرواح أكثر من ٣
ماليني مدين ،مبن فيهم مليون طفل .وستفرج فرنسا ،من أجل
مساعدة الفئات األكثر ضعفا ،عن  ٥ماليني يورو للصندوق
اإلنساين السوري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،الذي
وأدى استمرار القتال إىل تشريد أكثر من  300 000يتخذ من غازي عنتاب مقرا له.
شخص آخرين .وأول ما يشغلنا ،قبل كل شيء هو تأمني هؤالء
فاملعونة اإلنسانية أساسية بالنسبة ملاليني البشر يف املنطقة
األشخاص ،وثانيا ،ضرورة متكن األمم املتحدة من الوصول الشمالية الغربية ،ولكنها تظل سبيال غري كاف للتخفيف من
الكامل إليهم .وجيب توفري إمكانية الوصول غري املشروط معاناة الشعب بشكل مستدام .ولذلك ،جيب علينا أن نركز
كمسألة مبدأ .ويف هذا الصدد ،أود أن أشيد بالعمل البطويل جهودنا على ثالث أولويات :محاية املدنيني والبنية التحتية
للعاملني يف اجملال اإلنساين يف هذه الظروف البالغة الصعوبة .املدنية ،واالحرتام غري املشروط للقانون الدويل اإلنساين يف
وتواصل األمم املتحدة وشركاؤها تقدمي املساعدة اإلنسانية مجيع الظروف ،مبا يف ذلك يف جمال مكافحة اإلرهاب ،وضرورة
املنقذة للحياة على أساس مبادئ العمل اإلنساين ،مبا يف ذلك التوصل إىل حل سياسي دائم.
من خالل تقدمي املساعدات عرب احلدود ،وفقًا للقرار 2449
أوال ،إن محاية املدنيني والبنية التحتية املدنية جيب أن تكون
( ،)2018واليت تشكل شريان احلياة ملاليني األشخاص يف أولوية قصوى للجميع .فعلى الرغم من البيانات اإلجيابية من
مشال غرب سورية.
كال اجلانبني ،فإن اهلجوم على إدلب يؤدي إىل جتدد اإلصابات
وأود أن أختتم بياين بالتأكيد على أنه ال يوجد حل بني املدنيني كل يوم ،يف انتهاك صارخ لكل املبادئ األساسية
عسكري للنزاع السوري .ويظل التوصل إىل اتفاق سياسي ،للقانون الدويل اإلنساين .فحماية املدنيني ،مبن فيهم موظفو
متشيا مع القرار  )٢٠١٥( ٢٢٥٤وبيان جنيف ( S/2012/522املساعدة اإلنسانية والطبية ،فضال عن البنية التحتية املدنية ،التزام
مرفق) ،السبيل الوحيد حنو حتقيق السالم.
جيب على اجلميع التمسك به .فهو مسألة غري قابلة للتفاوض.
8/27

1918220

18/06/2019

سوألا قرشلا يف ةلاحلا

وإن من غري املقبول مواصلة استهداف اهلياكل األساسية للرعاية
الصحية ،مبا يف ذلك تلك اليت أخرجت من ساحة النزاع،
وال تزال املدارس تستهدف .إن الرسالة اليت وقعها  ٦٠طبيبا
وكانت قد أعدهتا املنظمة غري احلكومية “محلة سورية”  -اليت
طلبت فرنسا مؤخرا أن توزع كوثيقة من وثائق جملس األمن -
تشكل نداء ال رجعة فيه .وأذكر مرة أخرى أن اهلجمات على
املستشفيات والعاملني يف جمال الرعاية الصحية ،اليت تدينها
فرنسا بأقوى العبارات ،تشكل جرائم حرب.
وندعو األطراف املوقعة على اتفاق وقف إطالق النار ،يف
ذلك الصدد ،إىل الوفاء بالتزاماهتا وكفالة وقف فعال إلطالق
النار يف اجلزء الشمايل الغريب من البلد هبدف جتميد اجلبهات
ووقف إطالق النار على الصعيد الوطين ،وفقا للقرار ٢٢٥٤
( .)٢٠١٥وجيب على روسيا ،على وجه اخلصوص ،ممارسة
كل ما يلزم من ضغط على النظام .إننا نوجه نداء عاجال إىل
ذلك البلد للقيام بذلك .وجيب السعي إىل إجراء مناقشات بني
تركيا وروسيا كذلك من أجل السماح بالوقف الفوري لتصعيد
احلالة .وجيب على إيران أيضا املشاركة يف ذلك اجلهد .وعالوة
على ذلك ،أكرر هنا أن فرنسا ستتخذ موقفا صارما جدا يف
حال جتدد استخدام األسلحة الكيميائية ،وهي على أهبة
االستعداد للرد.
ثانيا ،جيب أن تتم مكافحة اإلرهاب يف إطار القانون
الدويل اإلنساين .وبالطبع فإن التأثري الذي اكتسبته مجاعة هيئة
حترير الشام اإلرهابية يف معظم املنطقة ،اليت يشملها اتفاق وقف
إطالق النار ،يشكل مصدر قلق كبري لنا مجيعا ،ولكن جيب
علينا أن نكون واضحني بشأن ثالث نقاط.
أوال ،إن اهلجوم اجلاري ليس جزءا من الكفاح ضد
اإلرهاب ،كما يتضح من اهلجمات على املناطق املكتظة
بالسكان واهلياكل األساسية املدنية .فمن املستحيل أن نرى أن
هلذه اهلجمات أي غرض آخر سوى إرهاب السكان وتفريغ
1918220
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املناطق املعنية من السكان من أجل استعادة السيطرة على تلك
املناطق .وعالوة على ذلك ،ال خيدم بأي شكل من األشكال
هدفنا املتمثل يف ضرب اإلرهاب .بل إنه على العكس من ذلك،
ال يسهم إال يف زيادة اخلطر ونشره ،مع املخاطرة بانتشار خطر
املقاتلني اإلرهابيني األجانب املوجودين يف املنطقة .ويشكك
هذا اهلجوم يف جهود تركيا الرامية إىل احلد من تأثري اجلماعات
اإلرهابية  -وهي جهود نؤيدها تأييدا كامال .وأخريا ،ال ميكن
االحتجاج مبكافحة اإلرهاب  -اليت تشكل أولوية بالنسبة لنا
مجيعا  -يف كل حالة كمربر النتهاك القانون الدويل اإلنساين،
كما دعا إىل ذلك األمني العام يف أكثر من مناسبة.
وأخريا ،فإن التصعيد احلايل قد يؤدي إىل تقويض مجيع
اجلهود اجلارية من أجل التوصل إىل حل سياسي يف الوقت الذي
صارت فيه هذه اجلهود أكثر إحلاحا من أي وقت مضى.
وبينما يبدو أن حال توفيقيا بشأن اللجنة الدستورية  -قبلته
معظم اجلهات الفاعلة الدولية  -بدأ يلوح يف األفق وميكن أن
يسمح أخريا بإجراء مناقشات موضوعية ،اختار النظام السوري
اعتماد اسرتاتيجية العرقلة املنهجية ،اليت حتول دون تكوين تلك
اهليئة من أجل أخذ تلك املناقشات رهينة .وحنن على ثقة تامة
من أن املبعوث اخلاص غاير بيدرسن سيبقينا على علم بالعقبات
اليت يواجهها ،ومن املأمول أن خيربنا عند التوصل إىل توازن مرض
للجميع .ولكن ال ميكننا أن نتوقف عند هذا احلد .فكل واحد
منا يدرك أنه لن يكون للعملية السياسية معىن إذا اقتصرت على
مسألة اللجنة الدستورية .فلذلك من الضروري أن يدعم اجمللس
املبعوث اخلاص دعما واضحا للمضي قد ًما جبميع جوانب القرار
.)٢٠١٥( ٢٢٥٤
إنين أشري إىل مسألة االنتخابات بشكل خاص .وجيب
أن يتمكن السوريون أنفسهم من اختيار املستقبل الذي يريدونه
لبلدهم حبرية ،وجيب علينا أن نكفل هلم الوسائل الالزمة للقيام
بذلك .فهذا هو الشرط الضروري لتوفري استجابة مرضية ودائمة
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وأود أن أبدأ باحلالة اليت تتعلق باهلجوم على أفراد مركز
املراقبة الرتكي يف إدلب .وقد استُه ِدفوا بقصف النظام السوري.
وإنين أتطلع إىل ما ميكن أن خيربنا به زميلنا الرتكي بشأن هذه
الواقعة الحقا .مع ذلك ،أريد أن نتذكر أن تركيا هي إحدى
البلدان اليت حاولت أن تقدم املساعدة يف تسوية احلالة يف
إدلب ،وكان اجلزاء هو إطالق النار على موظفيها.

للمأساة اليت مرت هبا سورية .لذلك من الضروري التفكري
على الفور ،على أساس القرار  ،)٢٠١٥( ٢٢٥٤يف النظر
يف الشروط الالزمة اليت تضمن عدم كتابة السيناريو مسبقا،
كما جرى يف املاضي ،وأن تكون االنتخابات حرة ونزيهة وأن
يكون جلميع السوريني ،مبن فيهم الالجئون ،صوت حر يف هذا
الفصل وأن تشارك األمم املتحدة يف اإلشراف على العملية.
وأود أن أؤكد ،هنا كذلك ،أنه يف غياب إحراز تقدم ملموس
وهذا ليس جمرد تعقيب حزين على احلالة الراهنة يف سوريا،
ال رجعة فيه على اجلانب السياسي ،فإن موقفي فرنسا واالحتاد بل هو عكس مطلق ملسؤولية الدول األعضاء عن اإلسهام يف
األورويب بشأن اجلزاءات وإعادة اإلعمار والتطبيع سيظالن من صون السلم واألمن الدوليني .وكما قالت وكيل األمني العام،
دون تغيري.
فإن الضرر الذي حلق بإدلب ومدنييها يفوق بكثري أي تدهور
وسيكون خطأً جسيما يف التقدير وكذلك خطأ سياسيا أو ضرورة فيما يتعلق بالقوى اإلرهابية مثل ،هيئة حترير الشام،
كبريا اعتبار أن املأساة السورية قد انتهت .ويف ضوء األحداث وأعتقد أهنا أشارت إىل حالة مجود ال طائل من ورائها.
املأساوية اجلديدة اليت تتبدى يف إدلب ،وفقا لسيناريو معروف
هذا هو املوقف بالضبط .فالناس يُقتلون ،دون أن تتحقق
جيدا ،ال ميكن ألي كان االدعاء بأنه فوجئ .ولذلك ،فإننا أي ميزة عسكريا على اإلطالق .واسرتعي متكلمون آخرون
ندعو مجيع أعضاء جملس األمن إىل االضطالع مبسؤولياهتم االنتباه إىل أنه ما من حل عسكري ،وأتفق متاما مع زميلي
إلهناء هذه املأساة اجلديدة والسماح بالبدء يف عملية سياسية األمريكي يف هذا الشأن .وكما قال ممثل بولندا ،أريد وصف
ذات مصداقية حتت إشراف األمم املتحدة لتمكني ذلك البلد هذه العملية صراحة بأهنا انتهاك واضح التفاق سوتشي ،وأدعو
من املضي قدما على الطريق املؤدي إىل االستقرار والسالم.
مجيع األطراف إىل احرتام ذلك االتفاق والعودة إىل وقف إطالق
السيدة بيرس (اململكة املتحدة) (تكلمت باإلنكليزية) :النار.
أشكر وكيلي األمني العام على إحاطتيهما اإلعالميتني .وأود
والواقع أنه يتعني علي أن أقول إنين ال أصدق أن الرئيس
كذلك أن أحيي وأشكر ،من خالهلما ،جبميع موظفي األمم بوتني وافق على اتفاق سوتشي مع الرئيس أردوغان .فلم
املتحدة والعاملني يف اجملال اإلنساين يف امليدان ،يف سورية ال يستطيع االحتاد الروسي إقناع السلطات السورية باتباعه ،هذا
والبلدان اجملاورة ،الذين خياطرون بأرواحهم يف حماولني حتسني لغز بالنسبة لنا مجيعا .ولكن ،مرة أخرى ،هو عكس ما ينبغي
حالة الناس العاديني يف إدلب وسورية.
أن حيدث .وآمل عندما يتوجه املبعوث اخلاص الفرينتيف
وأتفق متاما مع الكثري مما قاله زمالئي اليوم .ولذلك ،فإنين ونائب وزير اخلارجية فرشينني إىل سوريا هذا األسبوع ،أن يكون
لن أكرره .وأشكر ممثلي أملانيا وبلجيكا على إصرارمها على عقد مبقدورمها الضغط على السلطات السورية يف هذا الصدد ،وأن
هذه اجللسة ،اليت متس احلاجة إليها .ولن أخوض يف العملية تكلل جهودمها بالنجاح.
السياسية ،إذ أن السفري الفرنسي قد قال كل ما كنت سأقوله.
وشأين شأن املتكلمني اآلخرين ،أود أن أتطرق أيضا
فهو يف هذه املناسبة يتكلم بالنيابة عن اململكة املتحدة كذلك .إىل األوضاع املخالفة للقانون الدويل اإلنساين ،وحالة قصف
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املستشفيات .هذه حالة تتدهور يف تسارع ،وهي ذات داللة.
وإنين أتطلع إىل ما ميكن أن خيربنا به مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية يف األسبوع املقبل ،بعد إحاطته اإلعالمية.
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ومن جانبها ،ستواصل اململكة املتحدة تقدمي مساعدة
إنسانية كبرية للمساعدة يف إبقاء الناس على قيد احلياة .لكن
ال شك يف أن استعادة وقف إطالق النار وكفالة احرتام مجيع
األطراف له هو فعال الشيء احلاسم الذي جيب أن حيدث .هذا
هو الشيء الذي سيحدث الفارق األكرب بالنسبة للسكان يف
أدلب ،وليس املساعدة اإلنسانية.

لكن يف غضون ذلك ،أود أن أمسع بعض اإلجابات
من املمثلني الروس والسوريني احلاضرين هنا اليوم .وأنا أطرح
هذه األسئلةبشكل متكرر ،وال أحصل على إجابات؛ لكنين
لدي نقطتان فيما يتعلق بالتطلع إىل املستقبل .أشاطر
سأستمر يف طرح هذه األسئلة ألهنا يف غاية األمهية .إذا كان
الناس يعتقدون ،كما سنسمع الحقا اليوم من كال املمثلني ،كثريا مما قاله املمثل الفرنسي بشأن إعادة اإلعمار واالنتخابات.
أهنم يريدون حل هذا النزاع ،عليهم أن يبدأوا يف اإلجابة على حنن نقدم املساعدة اإلنسانية .ولن نقدم املساعدة يف إعادة
اإلعمار .لن نتمكن من اإلسهام يف إعادة تأهيل سوريا يف
هذه األسئلة.
سؤايل األول :هل اهلجمات على املستشفيات متعمدة؟ هناية املطاف يف جمتمع األمم العاملي بدون عملية سياسية قابلة
وإذا كانت هذه اهلجمات متعمدة ،سأكون ممتنة لتوضيح كيفية لالستمرار وجمدية ومستدامة.
أخريا ،وأسوة مبمثل فرنسا مرة أخرى ،أود أن أؤكد جمددا
أنه يف حال استخدام األسلحة الكيميائية ضد املدنيني يف سوريا
مرة أخرى ،لن نشارك زمالءنا يف االستجابة بسرعة وبالشكل
املناسب.

التزام اهلجمات من هذا القبيل باملبادئ األساسية للقانون الدويل
اإلنساين املتمثلة يف التمييز والضرورة والتناسب .وأرجو ممتنة
أيضا معرفة سبب عدم حتذير املستشفيات ،ألنه مبوجب املادة
 ١٩من اتفاقية جنيف الرابعة لن تتوقف احلماية املستحقة
للمستشفيات املدنية إال إذا استخدمت الرتكاب أعمال تضر
السيد إيبو (كوت ديفوار) (تكلم بالفرنسية) :ترحب
بالعدو .لكن الشرط احلاسم هو أن احلماية ال تتوقف إال كوت ديفوار بعقد جلسة اإلحاطة هذه بشأن آخر التطورات
بإعطاء اإلنذار الواجب ،وحتديد مهلة زمنية معقولة.
يف احلالة اإلنسانية يف سوريا ،بناء على طلب بلجيكا والكويت
لذلك ،أود أن أعرف ما إذا كانت هذه التحذيرات قد وأملانيا ،وأشكرهم.
صدرت وما إذا كانت قد حددت مهل زمنية .وإن مل يكن
وأثين على السيدة روزماري ديكارلو ،وكيل األمني العام
األمر كذلك ،فلم ال؟ من ناحية أخرى ،إذا مل تكن اهلجمات للشؤون السياسية وبناء السالم ،والسيد مارك لوكوك ،وكيل
على املستشفيات متعمدة ،فما هي اخلطوات اليت تتخذها األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت
السلطات السورية والروسية لتجنب هذه اهلجمات يف املستقبل؟ الطوارئ ،على إحاطتيهما اإلعالميتني اللتني وجهتا جملس األمن
ما هي أوجه الضعف يف نظم إزالة التضارب اليت تسمح حبدوث بشأن حجم التحديات اإلنسانية الراهنة واحلاجة إىل العمل من
اهلجمات؟ لدي سؤال أخري :أي الوحدات من اجليش السوري أجل التوصل إىل حل سلمي للنزاع السوري.
واجليش الروسي الضالعة يف تلك اهلجمات؟ أعتقد أن هذه
يشعر وفدي بقلق عميق إزاء استئناف القتال يف حمافظة
ستكون قطعة من الشفافية مفيدة للغاية بالنسبة للمجلس.
إدلب منذ  ٢٩نيسان/أبريل ،مما أدى إىل تفاقم احلالة اإلنسانية
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املرتدية أصال .ويكشف هذا التصعيد العسكري اجلديد عدم
رغبة أطراف النزاع يف إسكات بنادقهم من أجل االخنراط بعزم
يف عملية سياسية إلهناء األزمة.
ويالحظ وفدي مع األسف استمرار القتال ،وكذلك اخلسائر
يف األرواح النامجة عن ذلك واآلالف من املشردين داخليا .لقد
اضطر حوايل  ٣٠٠ ٠٠٠شخص إىل البحث عن مالذ خارج
حمافظة إدلب ،مما تسبب يف زيادة االحتياجات اإلنسانية يف
املنطقة .وباملثل ،فإن تدمري البىن التحتية للمستشفيات واملدارس
يشكل مرة أخرى حاجة ملحة الختاذ إجراءات لتحسني محاية
املدنيني .ويود بلدي أن يُذكر قوات الدفاع واألمن واجلماعات
املسلحة أهنا تتحمل املسؤولية الرئيسية عن االمتناع عن مجيع
أشكال العنف ضد املدنيني .وال ميكن أن تعفيهم احلالة الراهنة
للقتال من التزاماهتم مبوجب القانون الدويل والقانون الدويل
حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.
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وحيث بلدي األطراف السورية على إعطاء األولوية للحوار
واالمتثال ألحكام االتفاق الروسي  -الرتكي بشأن املنطقة
اجملردة من السالح من أجل التوصل إىل وقف دائم إلطالق
النار ،بغية إعطاء العملية السياسية فرصة للنجاح .وكوت
ديفوار تدعو مجيع أصحاب املصلحة أيضا إىل العمل من أجل
إنشاء اللجنة الدستورية ،وفقا لألحكام ذات الصلة من القرار
.)٢٠١٥( ٢٢٥٤

السيد إيسونو مبينغونو (غينيا االستوائية) (تكلمت
باإلسبانية) :نشكر وفود أملانيا والكويت وبلجيكا على الدعوة
إىل عقد هذه اجللسة .ونشكر أيضا السيدة روزماري ديكارلو
والسيد مارك لوكوك على إحاطاتيهما النريتني.
وبعد االستماع إىل مقدمي اإلحاطات ومتابعة التقارير
اليومية اليت نتلقاها ،فال ريب أننا نشهد استمرار مأساة إنسانية
تزداد سوءا يوما بعد اآلخر يف إدلب .ومل يسفر تقاعس اجملتمع
الدويل عن التصدي لتصاعد العنف عن أكرب موجة من املشردين
منذ اندالع النزاع  -ونتحدث هنا عما يزيد على ٢٠٠ ٠٠٠
شخص  -فحسب ،بل أدى أيضا إىل تزايد اهلجمات العشوائية
اليت تستهدف السكان املدنيني والبىن التحتية العامة ومرافق
الرعاية الصحية.

ويف هذا الصدد ،جيب أن تكون أطراف النزاع على دراية
كاملة مبسؤوليتها أمام احملاكم الدولية املختصة عن انتهاكات
االتفاقيات واملعاهدات املتعلقة حبماية املدنيني والقانون الدويل
اإلنساين ،إذا ثبت أهنم مذنبون .عالوة على ذلك ،يعتقد وفدي
أنه ،إضافة إىل محاية املدنيني ،فإن األطراف الفاعلة يف النزاع
السوري ملزمة بتهيئة الظروف لوصول آمن ودون عوائق لتقدمي
ويف مواجهة هذا الوضع املريع ،تشدد غينيا االستوائية على
املساعدة اإلنسانية إىل السكان املتضررين.
احلاجة إىل هنوض دويل ألجل التعجيل ببذل جهود مشرتكة
يف اخلتام ،تؤكد كوت ديفوار من جديد اقتناعها بأنه ،ترمي إىل حتقيق استقرار الوضع يف مشال غرب سوريا ،مبا يف
على الرغم من تفاقم النزاع وخطورة األزمة اإلنسانية نتيجة ذلك اختاذ التدابري الفعالة الالزمة لتحييد اجلماعات اإلرهابية
لذلك ،فإن السالم ممكن يف سوريا من خالل عملية سياسية يف املنطقة .وعالوة على ذلك ندعو ،يف إطار اتفاقات سوتشي
شاملة وذات مصداقية ترمي إىل إهناء األزمة ،مما سيسمح جلميع وأستانا ،األطراف إلعادة تأكيد التزاماهتا بتجنب األنشطة
األطراف باالخنراط يف تسويات مثمرة .ويف هذا الصدد ،نؤكد
املخربة وضمان سالمة املدنيني واستئناف وقف إطالق النار.
ّ
جمددا دعمنا الكامل للمبعوث اخلاص لألمني العام ،السيد غاير ولضمان جناح هذه اجلهود ،جيب أن حتافظ األطراف الضامنة
بيدرسن ،ونشجع جهوده من أجل التوصل إىل حل سياسي ملسار أستانا على وحدهتا ومتاسكها يف النهج الذي تتّبعه.
لألزمة السورية.
ولن يؤدي أي تلميح مبمارسة الضغط املتبادل أو االستفزاز أو
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األعمال العدائية بينها إال إىل تقويض جهود التنسيق الرامية إىل
حتقيق السالم واالستقرار ووقف إطالق النار يف املنطقة.

وأود أن أختتم بياين بالتشديد جمددا على أمهية الدبلوماسية
يف التوصل إىل حل سياسي حقيقي ودائم للنزاع .وبالتايل،
ستواصل حكومة بلدي دعم املفاوضات السياسية املستمرة
الرامية إىل إحراز تقدم ملموس يف إنشاء اللجنة الدستورية،
ووقف إطالق النار على نطاق البلد بأسره ،وتنفيذ تدابري بناء
الثقة هبدف هتيئة بيئة حمايدة وآمنة ،فضال عن تنظيم انتخابات
حرة وشفافة وشاملة.

ونعيد يف ذلك الصدد ،دعوتنا لألطراف يف العمل بدافع
من ضبط النفس وضمان االحرتام الكامل للقانون الدويل
اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان .ونؤكد من جديد
أيضا احلاجة إىل التعاون الروسي  -الرتكي وتسهيل اجلهود
الرامية إىل إجياد الوسائل الالزمة للتخفيف من حدة التوتر يف
منطقة ختفيف التوتر يف إطار االتفاقات القائمة.

وبالرغم من العديد من التقارير املقدمة من األمني العام
ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وشهادات األشخاص بشكل
مباشر من النزاع الدائر وعبارات القلق املعرب عنها يف هذه
القاعة ،عجز جملس األمن عن املطالبة باإلمجاع بوقف األعمال
العدائية يف الشمال الغريب من البلد .وتسبب ذلك يف عدم
اكرتاث مثري للقلق لعدد الوفيات واإلصابات واهلجمات على
املدنيني والبنية التحتية واملناطق املدنية .فاإلحصائيات اليت قدمها

ونود أن نشيد إشادة خاصة برتكيا ولبنان ،بوصفهما
البلدين اللذين يتحمالن القسط األكرب من العبء املايل الذي
يسببه تدفق املاليني من الالجئني إىل أراضيهما .ويف ذلك
الصدد ،ال يزال ضروريا تعزيز عمل املنظمات اإلنسانية وضمان
استمرار تدفق املعونة املالية املخصصة لالجئني الذين يعيشون
يف كثري من احلاالت يف ظروف مروعة .ويف ذلك السياق،
السيد سينغر ويزينغر (اجلمهورية الدومينيكية) (تكلم
فإن من الضروري أن تتدخل وكاالت األمم املتحدة والبلدان باإلسبانية) :نشكر رئاسة اجمللس على عقد هذه اجللسة.
املاحنة فوريا ملعاجلة األزمة اإلنسانية النامجة عن موجة القصف ونشكر السيدة ديكارلو والسيد لوكوك على إحاطتيهما.
بالقنابل احلالية .وجيب على جملس األمن ضمان تنفيذ هذا
ونغتنم هذه الفرصة لنؤكد جمددا إعجاب بلدنا جبميع
العمل احليوي على أساس مستمر.
اجلهات الفاعلة يف جمال العمل اإلنساين ،اليت تواصل يف أشد
وأدى النزاع الدائر يف سوريا إىل اهنيار قواعد القانون ظروف انعدام األمن خطورة تقدمي املساعدة إلنقاذ حياة ما يربو
الدويل اإلنساين .ففي هناية القرن العشرين ،اتفق اجملتمع الدويل على  ١١مليون شخص من الفئات الضعيفة يف سوريا.
على قواعد ومبادئ السلوك ،مثل محاية السكان املدنيني
وإذ يعيش معظم السكان يف فقر مدقع ،فإننا نشعر بعميق
ورفض التغاضي عن التعذيب ،وإدانة استخدام أنواع معينة من القلق إزاء عجز العملية اإلنسانية القائمة وكفاحها من أجل
األسلحة ،والعزم على جتنب خطر الكوارث اإلنسانية مهما تلبية احتياجات الشعب السوري املاسة والعاجلة .ويف ذلك
تكن التكلفة .وأصبحت هذه اجملموعة من األنشطة احملظورة الصدد ،فإن تعليق العمليات من قبل العديد من الشركاء يف
مبثابة جمموعة الوصايا العشر للعامل احلديث .وعلى الرغم من جمال العمل اإلنساين بسبب خطورة احلالة األمنية ُّ
يعد عامال
أهنا مل تن ّفذ من قبل مجيع الدول ،إال أهنا حظيت بقدر ّ
معي آخر مثريا للقلق بالقدر نفسه .ومما يزيد األمر سوءا أن العملية
من توافق اآلراء عليها .ومن ضمن التزاماتنا بصفتنا أعضاء يف اإلنسانية هلذه الدورة يف العام احلايل مل حتصل إال على نسبة ٢٠
اجمللس ،ضمان التقيد بتلك القواعد يف سوريا.
يف املائة فقط من احتياجات متويلها.
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السيد لوكوك باسم األمم املتحدة وشركائها يف امليدان غنية عن
البيان .وعلينا أال خندع أنفسنا .فحىت اآلن تستمر الغارات
اجلوية اليت هتدد حياة املدنيني بال هوادة .ويُق ّدر عدد الوفيات
حاليا مبا يزيد على  ٣٠٠شخص ،مبن فيه أكثر من  60طفال.
وبلغ التشريد القسري للمدنيني مستويات مروعة .ويفر
الكثري من هؤالء األشخاص سريا على األقدام .وإذ متتد
رحلتهم ،فعادة ما ينتهي هبم األمر إىل بيع ممتلكاهتم على قلتها
لسداد تكلفة بعض وسائل النقل .والبعض اآلخر ال خيار له
سوى البحث عن مأوى حتت األشجار ودون توفر أي شكل
من أشكال احلماية هلم .وال تزال النساء واألطفال وكبار السن
واألشخاص ذوي اإلعاقة أكثر الفئات ضعفا.
وإزاء هذا الوضع املروع ،يتعني علينا أن نسأل أنفسنا:
هل ما زلنا ننتظر حدوث أكثر من هذا؟ وماذا بعد كل هذا
تنتظر األطراف املعنية  -ومن هلم نفوذ عليها  -للتخفيف من
وطأة املعاناة اليت تكبّدها شعب على مدى تسع سنوات من
النزاع؟ وماذا ينتظر اجمللس أكثر من هذا حىت يطالب بصوت
واحد بوقف فوري إلطالق النار وجتنب التصعيد العسكري
ومحاية السكان املدنيني؟ وجيب أال ننسى أن جملس األمن،
بوصفه الضامن لتنفيذ القرار  )٢٠١٥( ٢٢٥٤وهو املسؤول
عن ضمان هتيئة الظروف املواتية إلعادة تنشيط عملية السالم
الشاملة ،استنادا إىل إرادة مجيع السكان ،مبن فيهم ماليني
الالجئني املنتشرين خارج حدود البلد.
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ولذلك السبب ،ما زلنا ندعو األطراف إىل املضي حبزم
صوب حتقيق نتائج ملموسة مع إحداث حتول شامل يف مبدئها
التوجيهي حنو بناء مستقبل من األمل والعدالة جلميع السوريني.
وإن من مسؤوليتنا األخالقية أن نساعد على حتويل هذا الطموح
إىل واقع .وال ميكننا أن نواصل خذالن من هم حباجة إلينا.
السيد سيهاب (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :إذ
نتقدم بالشكر بطبيعة احلال إىل مقدمي اإلحاطات ،ها حنن
هنا نستمع مرة أخرى يف هذه القاعة إىل إحاطتني أكثر قتامة
وإثارة للقلق ،أديل هبما وكيال األمني العام لوكوك وديكارلو عن
الوضع يف مشال غرب سوريا .ومن احملزن أن نعلم أن املئات
من املدنيني األبرياء قد أصبحوا ضحايا للتصعيد وتشريد أكثر
من  ٣٠٠ ٠٠٠شخص مؤخرا .إن ثالثة ماليني شخص يف
حمافظة إدلب ،مبن فيهم مليون طفل ،عالقون يف مرمى النار.
وإذا تواصل تصاعد العنف ،فما الذي سيحدث ألولئك الناس؟
هل يوافقين اجمللس إذا قلت إن ذلك سوف يطلق موجات
نزوح أخرى؟ وهل سيوافقين إذا قلت إن من شأن ذلك أن
يزيد من تعقيد العمليات اإلنسانية؟ وهل سيتفق أعضاء اجمللس
معي على أن املزيد من تصعيد العنف من شأنه أن يتسبب
يف وقوع املزيد من الضحايا؟ إنين متأكد متاماً من أن أحداً
ال خيتلف معي ،ألين أعتقد أننا مجيعاً يف احلقيقة نريد جتنب
هذه السيناريوهات املثرية للقلق .وهذا هو حقاً الوقت املناسب
كي نؤازر بعضنا بعضاً ،ال أن ينقلب بعضنا ضد بعض .حيتاج
إلينا الناس يف مشال غرب سورية اآلن أكثر من أي وقت مضى.
ويف هذا السياق ،يود وفد بلدي أن يسلط الضوء على ثالث
نقاط ذات صلة هبذا.

وقد أعربنا مجيعا هنا يف هذه القاعة عن تأييدنا للعملية
حتمل
السياسية .وجيب علينا اليوم أكثر من أي وقت مضىُّ ،
مسؤوليتنا مبا يناسب اجلهود اليت يبذهلا السفري بيدرسن وأن
أوالً ،نناشد مجيع األطراف املعنية إهناء العنف والتحلي
نستفيد على حنو اسرتاتيجي من الفرصة املتاحة لنا .ولألسف،
فإن هشاشة العملية السياسية كما هي اليوم ترتبط ارتباطا وثيقا بأقصى درجات ضبط النفس .ونقدر جهود روسيا وتركيا الرامية
بالوضع يف مشال غرب سوريا ،األمر الذي يتجلى يف املوقف إىل التوصل التفاقات لوقف إطالق النار .وجيب على مجيع
األطراف احرتام تلك االتفاقات ،فض ً
ال عن التقيد باتفاقات
الذي اختذه جملس األمن استجابة له.
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وقف إطالق النار الروسية والرتكية لعام  ٢٠١٨وتنفيذها بشكل يوجه إليه السؤال التايل :إذا تواصل تصاعد العنف ،فما الذي
سيحدث للناس يف مشال غرب سورية؟
كامل .إن الوقف الدائم إلطالق النار أمر بالغ األمهية.
السيدة غوالب (جنوب أفريقيا) (تكلمت باإلنكليزية):
ثانياً ،جيب علينا بشكل عاجل تلبية االحتياجات الفورية
املنقذة للحياة للسكان املتضررين يف إدلب واملناطق احمليطة هبا ،أود أنا أيضاً أن أشكر السيدة روزماري ديكارلو والسيد مارك
وال سيما النازحون داخلياً .فهناك أكثر من  ٣٠٠ ٠٠٠من لوكوك على إحاطتيهما بشأن احلالة يف سورية.
النازحني حديثاً ،وحنن حباجة إىل كفالة تلبية احتياجاهتم الفورية
تشعر جنوب أفريقيا ببالغ القلق إزاء استمرار العنف يف
املتعلقة بالغذاء واملياه .وينطبق األمر نفسه على القطاع الصحي .أجزاء من سورية .إن القصف والغارات اجلوية اليت أدت إىل وفاة
وقف
ومع تعليق خدمات العديد من املرافق الصحية ،بات من األمهية وإصابة املدنيني أمر غري مقبول .ونناشد مجيع األطراف َ
مبكان تقدمي الرعاية الصحية األساسية ،خاصة للنازحني الذين قصف البىن التحتية املدنية والتأكد من أال تستخدم اجلهات
يعيشون حتت األشجار ومعرضون لإلصابة باألمراض املعدية .الفاعلة من غري الدول املدنيني يف املنطقة كدروع بشرية .وندعو
ويف هذا السياق ،تدعو إندونيسيا مجيع األطراف إىل كفالة مجيع األطراف إىل احرتام التزاماهتا بوقف األعمال القتالية والوفاء
وصول العاملني يف اجملال اإلنساين واملساعدات اإلنسانية بالتزاماهتا بالقانون الدويل اإلنساين.
يف أمان ودون عوائق ودون معوقات ،وتقدمي املساعدة إىل
وندعو مجيع األطراف إىل االمتناع عن أي هجمات على
األشخاص احملتاجني يف مجيع أحناء مشال غرب سورية .ونشيد
املرافق التعليمية والصحية .وينبغي أن تكون تلك املنشآت أماكن
جبميع اجلهات الفاعلة اإلنسانية يف امليدان اليت تعمل بال كلل
جلوء وأمان ،وال بد من محاية وضعها اخلاص مبوجب القانون
من أجل تلبية االحتياجات املتزايدة للسكان يف املنطقة.
الدويل اإلنساين .ال يستطيع عشرات اآلالف من األطفال ،وهم
ثالثاً ،يود وفد بلدي أن حيث مرة أخرى مجيع األطراف أكثر أفراد اجملتمع ضعفاً ،تأدية امتحاناهتم النهائية بسبب تدمري
على مضاعفة جهودها والرتكيز بقدر أكرب على احلوار من أجل املدارس وتصاعد العنف والنزوح الناجم عن ذلك.
التوصل إىل حل سلمي للنزاع السوري .ويبدو أن اجلميع متفقون
وقد أثرت الزيادة يف العنف تأثرياً شديداً على احلالة
على أن احلل السياسي الشامل يف سورية هو أمر أساسي،
اإلنسانية اهلشة بالفعل .ويشكل العدد الكبري من األشخاص
استناداً إىل عملية جنيف والقرار  .)٢٠١٥( ٢٢٥٤ومع
الفارين من منطقة إىل أخرى مزيدا من الضغوط على املوارد
ذلك ،جيب أال ننسى أن املشاركة املستمرة والتفاوض من أجل
اإلنسانية احملدودة .وكما مسعنا من قبل ،ال ميكن لسورية
تعزيز الثقة والطمأنينة أمران هلما أمهية حيوية للنهوض بالعملية
حتمل حدوث توغل عسكري
الدويل
للمجتمع
وال
للمنطقة
وال
ّ
السياسية السورية.
شامل ،حيث ميكن أن يؤدي إىل كارثة إنسانية واسعة النطاق.
وقد ذكر العديد من أعضاء اجمللس أن هذه احلالة اإلنسانية
إن تعليق بعض العمليات اإلنسانية يف املنطقة يؤثر أيضاً
الطارئة ال ميكن حلها إذا مل يتم التوصل إىل حل سياسي للنزاع،
تأثرياً سلبياً على االستجابة اإلنسانية ،ال سيما بالنسبة ملن هم
وحنن نتفق مع ذلك املوقف متاماً .ومع استمرار تصاعد العنف يف
يف أمس احلاجة إليها .وتضطلع الوكاالت اإلنسانية بعمل رائع
مشال غرب سورية ،تزداد احلاجة إىل أن يتخذ اجمللس إجراءات.
يف حماولة مساعدة مجيع من هم يف حاجة .وحنن ،أيضاً ،جيب
لقد حان الوقت لكي يعطي اجمللس اإلجابة الصحيحة عندما
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أن نفعل كل ما يف وسعنا ملساعدة الوكاالت اإلنسانية ومن
هم يف حاجة ماسة إىل دعمها على حد سواء .ومن الضروري
أن يكون احلصول على املعونة ،وإيصاهلا ،جلميع الذين هم يف
أمس احلاجة إليها مكفوالً من مجيع األطراف .ويف هذا الصدد،
حنث على التنفيذ الكامل جلميع االتفاقات ذات الصلة ،مبا يف
ّ
ذلك مذكرة وقف إطالق النار املوقّعة يف أيلول/سبتمرب ٢٠١٨
ووقف إطالق النار الذي مت التوصل إليه يف اآلونة األخرية بني
روسيا وتركيا ،الذي نأمل أن خيفض التوتر وخيفف من العنف.
وتدعو جنوب أفريقيا مجيع األطراف إىل التقيد باألحكام الواردة
يف اتفاقات وقف إطالق النار.
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املنطقة والردود العسكرية اليت تنزع إىل عدم التمييز بني احملاربني
واملدنيني .ونشعر باجلزع ألن هذه احلالة ستؤدي إىل تفاقم
الضعف الشديد للسكان يف املنطقة ،وتزيد يف الوقت نفسه من
التوترات يف املنطقة ،وال سيما بعد اهلجمات على مراكز املراقبة
الرتكية بالقرب من إدلب.

وبالنظر إىل حساسية املشهد ،نشدد على أن من واجب
اجملتمع الدويل احليلولة دون أن يصبح اجلزء الشمايل الغريب من
حنث احلكومة
سورية موقعاً ملأساة إنسانية جديدة .ولذلك ّ
السورية ومجيع األطراف الفاعلة يف النزاع على احليلولة دون
تدهور احلالة أكثر من ذلك ،األمر الذي يعين أساساً احلفاظ
وحتث جنوب أفريقيا مجيع األطراف على املشاركة الكاملة على وقف إطالق النار املتفق عليه بني تركيا واالحتاد الروسي يف
ّ
يف العمليات السياسية اجلارية حالياً ،إذ ال ميكن حل احلالة أيلول/سبتمرب املاضي.
يف سورية بالوسائل العسكرية .إن التسوية السياسية الشاملة
ونؤكد من جديد إدانتنا الشديدة جلميع األعمال اإلرهابية
للجميع عن طريق التفاوض هي السبيل الوحيد لتحقيق السالم ومرتكبيها .بيد أننا نؤكد على أن من غري املمكن بأي حال من
واألمن الدائمني جلميع السوريني .ويؤيد وفد بلدي األمني العام األحوال أن تُستخدم مكافحة اإلرهاب كذريعة النتهاك حقوق
يف بيانه الذي يبني أن احلل يف سورية جيب أن يكون سياسياً .اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،ال سيما عندما تكون حياة
ويف اخلتام ،من املهم اإلشارة إىل أن وجود أي قوات
عسكرية أجنبية عاملة يف البلد دون احلصول على إذن من
يقوض وينتهك سيادة سورية وسالمتها
احلكومة السورية ّ
اإلقليمية .وكما ذكرت سابقاً ،فإن وجود القوى اخلارجية غري
املأذون هبا ال يؤدي إال إىل زيادة زعزعة استقرار احلالة.

املاليني من األطفال على احملك ،كما هو احلال يف إدلب.
ونشجع أيضاً األمم املتحدة واجلهات الفاعلة اإلنسانية األخرى
ّ
على مواصلة توفري اإلغاثة واألمل ملئات اآلالف من النازحني
داخلياً  -وقد بلغوا  ٢٧٠ ٠٠٠يف شهر أيار/مايو وحده -
الذين يعيشون يف ظروف مرتدية جداً يف املناطق القريبة من
احلدود مع تركيا.

السيد فيالسكويس (بريو) (تكلم باإلسبانية) :نود أن
وأود أن أختتم بياين بالتأكيد جمدداً على التزام بريو الكامل
نعرب عن تقديرنا لعقد هذه اجللسة .ونشكر مقدمي اإلحاطات
وحنث جملس بسيادة اجلمهورية العربية السورية وسالمتها اإلقليمية ووحدهتا.
على إحاطاهتم الشاملة ،اليت ترسم سيناريو قامتاًّ ،
ومن هذا املنطلق ،فإن أي انفراج أو ترتيبات أخرى ،فض ً
ال عن
األمن على اختاذ اإلجراءات الالزمة.
تالحظ بريو مع بالغ القلق استمرار النزاع يف اجلمهورية وجود القوات األجنبية ،ينبغي أن يكون على الدوام ذو طبيعة
العربية السورية وإىل العواقب اإلنسانية اخلطرية املرتتبة عليه .مؤقتة ،وال ينبغي أن يؤدي إىل تقسيم البلد حبكم الواقع.
ويؤسفنا على حنو خاص تكرار وحجم العنف يف اجلزء الشمايل
الغريب من البلد ،الذي يرجع إىل سيطرة منظمة إرهابية على
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السيد ياو شاوجون (الصني) (تكلم بالصينية) :أود أن
أشكر وكيلي األمني العام ديكارلو ولوكوك على إحاطتيهما
اإلعالميتني هذا الصباح.
تتابع الصني احلالة اإلنسانية يف سورية ،وتدعم األمم
املتحدة واألطراف املعنية يف جهودهم الدؤوبة من أجل حتسني
احلالة اإلنسانية يف سوريا .ويف أيلول/سبتمرب املاضي ،وقعت
روسيا وتركيا مذكرة سوتشي بشأن ختفيف حدة التوتر يف إدلب،
مما يؤكد عزمهما على مكافحة اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره
واحلفاظ على االستقرار يف مشال غرب سوريا .وتدعم الصني
روسيا وتركيا يف مواصلة تنفيذ املذكرة .وينبغي للمجتمع الدويل
أن يضع يف االعتبار احلاجة إىل مكافحة اإلرهاب يف سورية
عموما ،والعمل لضمان سالمتها اإلقليمية ومستقبلها ،هبدف
التوصل إىل حل شامل وطويل األجل ملسألة اإلرهاب واحلالة
اإلنسانية يف مشال غرب سورية.

S/PV.8553

السكان ،وسيكون من الضروري زيادة اإلغاثة اإلنسانية املقدمة
إىل املخيم وإجياد حل مناسب ملشكلة إعادة توطني املقيمني
فيه .كما ينبغي للمجتمع الدويل أن يعزز ما جيريه من حوار
واتصاالت فيما يتعلق مبسألة خميم الركبان ،وأن يتوصل إىل حل
توافقي ميكن املزيد من السوريني من العودة إىل ديارهم يف أقرب
وقت ممكن.

أما يف املناطق اليت تكون فيها احلالة األمنية مستقرة نسبيا،
فينبغي للمجتمع الدويل أن يدعم احلكومة السورية يف جهودها
إلعادة اإلعمار وحتسني سبل معيشة السكان .وتشعر الصني
بالقلق إزاء التأثري السليب للجزاءات االقتصادية على سبل معيشة
الشعب السوري .وبالنسبة لعمليات اإلغاثة اإلنسانية يف سورية،
فإهنا تبدي احرتاما كامال لسيادهتا واستقالهلا ووحدهتا وسالمتها
اإلقليمية ،وتتقيد بقرارات جملس األمن ذات الصلة ،ومبادئ
األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة باحلق يف احلصول على املساعدة
وتدعم الصني األمم املتحدة واألطراف األخرى املشاركة اإلنسانية ،وقواعد القانون الدويل ذات الصلة .وينبغي تعزيز
يف تقدمي اإلغاثة اإلنسانية إىل املدنيني املشردين يف مشال غرب تنسيق االتصاالت مع احلكومة السورية.
وجيب أن نواصل املضي قدما يف عملية التسوية السياسية
سورية وحتسني ظروفهم املعيشية .وعند مناقشة احلالة اإلنسانية
هناك ،ال ميكننا أن نتجاهل مشكلة مكافحة اإلرهاب .إذا أردنا حقا ختفيف حدة احلالة اإلنسانية يف سورية .وخالل
فاجلماعات اإلرهابية ما برحت حتاول توسيع مناطق نفوذها يف السعي من أجل التوصل إىل تسوية تليب شواغل مجيع األطراف،
األشهر األخرية من خالل شن هجمات متكررة أدت إىل وقوع تدعم الصني األمم املتحدة يف دورها كقناة رئيسية للوساطة،
إصابات يف صفوف املدنيني ،وإحلاق أضرار باهلياكل األساسية ،كما تدعم املبعوث اخلاص بيدرسن يف تشجيع األطراف يف
وتعريض جهود اإلغاثة اإلنسانية للخطر ،وتقويض احلالة األمنية سورية على التقيد بالقرار  ،)2015( 2254واملبدأ القائل
يف املنطقة .وتؤيد الصني احلفاظ على معايري موحدة والثأر من بأن عملية السالم ينبغي أن تتم بقيادة وملكية سورية .وندعو
الفظائع اليت ارتكبتها اجلماعات اإلرهابية ،متشيا مع قرارات مجيع األطراف يف سورية إىل العمل للتغلب على خالفاهتا عن
طريق احلوار والتشاور من أجل تسوية مسائل بعينها يف العملية
جملس األمن ذات الصلة والقانون الدويل.
وتشعر الصني بالقدر ذاته من القلق إزاء املسائل اإلنسانية السياسية.

السيد نيبنزيا (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :لقد
اليت يواجهها الناس يف املناطق األخرى من سورية ويف خميمات
املشردين داخليا .وحنث على بذل اجلهود من أجل إجياد حلول استمعنا باهتمام لإلحاطتني اإلعالميتني اللتني قدمهما وكيال
للحالة يف امليدان .ولقد جتاوز خميم اهلول طاقته االستيعابية من األمني العام روزماري ديكارلو ومارك لوكوك .ونود أن نشكركم،
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سيدي الرئيس ،واجملموعة الثالثية اإلنسانية على عقد جلسة اليوم
جمللس األمن بشأن احلالة يف مشال غرب سورية .ولكي أكون
صرحيا ،كنا أيضا نعتزم تنظيم اجتماع بشأن هذا املوضوع ،نظرا
ألن املناقشة حول تطورات احلالة يف سوريا ،مبا يف ذلك منطقة
ختفيف التوتر يف إدلب ،قد تأخرت كثريا .ويواصل بعض شركائنا
توجيه رسائل إىل اجملتمع الدويل ال عالقة هلا باحلالة احلقيقية يف
سورية أو هي تتضمن عرضا مشوها للحالة يف امليدان.

وقد استمعنا اليوم مرة أخرى إىل حديث عن احلاجة إىل
إعادة تثبيت وقف إطالق النار ،وإعادة تأكيد التزامنا مبذكرة
سوتشي الصادرة يف  17أيلول/سبتمرب  .2018وأود أن أشدد
على أنه جيري تنفيذ املذكرة بالكامل .وأي نشاط عسكري إمنا
متليه حصرا احلاجة إىل التصدي لالستفزازات اإلرهابية .وأود
أن أشري مرة أخرى إىل أن املذكرة الروسية  -الرتكية ال حتظر
مكافحة اإلرهاب ،بل تشجعها.

وبصراحة فإننا نشعر باحلرية من أنه مل يقرتح أحد ولو
مرة واحدة أن نناقش احلالة يف باغوز واهلجني اليت قامت فيها
القوات الغربية ،العاملة بصورة غري قانونية يف األراضي السورية،
بتدمري هاتني املدينتني ،مسببة خسائر كبرية يف اهلياكل األساسية
املدنية ،مبا فيها املستشفيات واملدارس ،فضال عن وقوع وفيات
بني املدنيني .هل هناك فعال أي اختالف بني املدنيني يف
حمافظيت إدلب ودير الزور؟ ومل مل يعترب القتلى يف اهلجني جديرين
باملناقشة يف اجمللس؟ وعندما كانت الرقة وغريها من املدن
األخرى الواقعة وراء هنر الفرات تسوى باألرض ،ملاذا مل يكرتث
أحد ،مبن يف ذلك النشطاء يف اجملال اإلنساين ،باإلشارة إىل
املستشفيات واملدارس أو طرح نوع األسئلة االستقصائية اليت
استمعنا إليها اليوم؟

وقد أعلنت احلكومة السورية مرارا عن فرتات توقف يف
األعمال العسكرية ،تعمد اإلرهابيون تقويضها .ويف  12حزيران/
يونيه ،اتفقنا حنن وزمالئنا األتراك على تدابري لتوسيع نطاق نظام
وقف إطالق النار ليشمل مجيع أحناء منطقة ختفيف التوتر .إال
أن إرهابيي هيئة حترير الشام ،الذين يسيطرون على  99يف
املائة من إدلب ،واصلوا مرة أخرى قصف األراضي السورية.
ومنذ بداية أيار/مايو ،واصلوا شن هجمات على مواقع قوات
احلكومة السورية ،والقاعدة اجلوية الروسية يف محيميم والبلدات
والقرى املتامخة ملنطقة ختفيف التوتر ،باستخدام منظومات
إطالق الصواريخ املتعددة ،ومدافع هاون ،وطائرات مقاتلة بدون
طيار .ويف األيام القليلة املاضية وحدها ،شنوا هجمات على
 12قرية يف الالذقية ومحاة .ويف  6حزيران/يونيه ،شن جهاديون
هجوما بالصواريخ على مستشفى يف حمردة ،مما أحلق ضررا بالغا
بغرف العمليات والطوارئ ومركز املرضى الداخليني .ويف نفس
املدينة يف  16حزيران/يونيه ،أصيب عدة أشخاص جبروح يف
هجوم بالصواريخ ،وحلقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية املدنية.
وباألمس أطلق مقاتلون قذائف اهلاون على قرية ة الوضيحي يف
حمافظة حلب ،مما خلف  11قتيال و  15مصابا ،وكان من بني
الضحايا أطفال .ولقد ذكر السيد لوكوك تلك احلادثة اليوم،
ولكنه نسي أن يذكر على يد من لقي أولئك الناس حتفهم.

ونرى أن املسألة ليست الكارثة اإلنسانية اليت ستحدث
حتما يف حال بدء محلة عسكرية كربى يف منطقة ختفيف
التوتر يف إدلب .فكثريا ما استمعنا إىل الشيء نفسه فيما يتعلق
بإحالل السالم يف أجزاء أخرى من سورية .لكن املسألة تتعلق
بالرغبة يف إبقاء األقاليم خارج سيطرة دمشق ألطول مدة ممكنة،
أيا كان من يسيطر عليها .حىت وإن كان من يسيطر عليها
هم إرهابيو هيئة حترير الشام ،الذين يسعون جاهدين ألن
يظهروا مبظهر القوة السياسية املزعومة .ولألسف ،فعلى الرغم
كما جيري االعتداء بشكل منتظم على مدينيت الصقيلبية
من االحتجاجات العامة ،مل خيتف السلوك املناهض للنظام،
وحمردة  -اليت غالبية سكاهنما من املسيحني  -بقذائف اهلاون
وكذلك مل تكف املساعي لعزل وتغيري النظام يف دمشق.
18/27
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هناك قبل بدء النزاع .ولكن ال خيفى على أحد أن املسلحني
يستخدمون اهلياكل األساسية املدنية واملستشفيات واملدارس
لألغراض العسكرية ،ويستخدمون األشخاص كدروع بشرية.
ونرفض بشدة أي اهتامات بشن غارات عشوائية .فنحن ال نشن
هجمات على املدنيني.

والصواريخ ،ويعاين املدنيون ،مبن فيهم النساء واألطفال ،نتيجة
لذلك ،بينما يلحق ضرر كبري بالبنية التحتية املدنية ،مبا يف
ذلك املدارس واملستشفيات .ومل نسمع كلمة واحدة عن ذلك
اليوم سواء من زمالئنا الغربيني أو من ممثلي األمم املتحدة.
أال يعرفون حقا أن اإلرهابيني هم من يشنون تلك اهلجمات؟
وهناك العديد من األمثلة اليت ميكننا طرحها .وميكن االطالع
ونطالب بأال يستخدم مجيع زمالئنا ،مبا يف ذلك األمانة
على معلومات أكثر تفصيال يف النشرات اإلعالمية الصادرة عن العامة والوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة ،سوى املعلومات
وزارة الدفاع الروسية بشأن مناطق التهدئة ،واليت نوزعها بانتظام اليت مت التحقق من صحتها يف تقييماهتم .وما برحنا تساورنا
على أعضاء اجمللس.
شكوك كبرية منذ فرتة طويلة إزاء بعض مصادر املعلومات ،مبا
وعلى الرغم من األعمال االستفزازية اليت تقوم هبا املليشيات فيها تلك اليت تستخدمها العديد من كيانات األمم املتحدة،
والغارات العدوانية اليت تشنها ،ال تزال روسيا ملتزمة باتفاقاهتا ومن بينها منظمة الصحة العاملية .وأود أن أنقل ذلك الطلب إىل
مع تركيا بشأن حتقيق االستقرار يف إدلب .وقواتنا العسكرية على السيد لوكوك والسيدة ديكارلو ،اللذين غادرا القاعة ،مبا أهنما
اتصال مستمر مع اجليش الرتكي وتنسق جهودنا بغية احليلولة مل يزورا شخصيا مطلقا املناطق اليت ُشنت فيها الغارات املزعومة
دون تصاعد العنف وعدم االستقرار .ولكن ال روسيا وال تركيا على املستشفيات .ويبدو أن جل معلوماهتما مستمدة فعليا من
ستغض الطرف عن االستفزازات اخلطرية لإلرهابيني الذين املكاملات اهلاتفية مع ما يُسمى باملصادر املوثوقة اليت مل يتحقق
يهددون األراضي الرتكية والقاعدة اجلوية الروسية يف محيميم منها أحد واليت رفضا الكشف عن هويتها.
واألفراد العسكريني واملدنيني السوريني .وجيب أال تكون هناك
لقد كان هناك حديث اليوم أيضا عن األسلحة الكيميائية.
أي حماولة لتأليب املشاركني يف عملية أستانا ضد بعضهم بعضا ،وأود أن أشري إىل أن ذوي اخلوذ البيض الذين يعملون مع
كما قيل ضمنا هنا .فصيغة أستانا تظل إحدى اآلليات الناجعة جبهة النصرة ،وبعض األعضاء مولعون هبم بشدة ،يعدون للقيام
 إن مل تكن الوحيدة  -لتحقيق استقرار احلالة يف سورية.بأعمال استفزازية باستخدام املواد الكيميائية .وحنث اجملتمع
الدويل على النظر جبدية يف احتمال اخلروج مبسرحيات زائفة
جديدة تتعلق باستخدام األسلحة الكيميائية ،وهو ما قدمنا
بشأنه حتذيرات متكررة .ووفقا للمعلومات الواردة ،فقد شكلت
هيئة حترير الشام كيانا مستقال لتلك األغراض ،إال أن الوكاالت
الدولية املعنية تتجاهل أساسا حتذيرات احلكومة السورية من
حتضري اإلرهابيني لشن هجمات كيميائية.

ونود أن نؤكد مرة أخرى أن القوات املسلحة السورية
والقوات اجلوية الروسية ال تستهدف بضرباهتا سوى املرافق اليت
تؤكد االستخبارات أهنا تابعة لإلرهابيني .ويساورنا اليوم شعور
بأن املشهد يتكرر .فالنواح يزداد على تدمري املستشفيات ،مبا
فيها تلك اليت كانت إحداثياهتا معروفة .وكما قلت  -وأعين
بذلك خالل مناقشاتنا السابقة ومناقشاتنا يف العام املاضي يف
هذه القاعة ،ال اليوم فحسب  -إننا لو صدقنا اإلحصاءات
وعلى خلفية جتدد اإلعالنات املثرية للمخاوف بشأن
املعروضة علينا ،لوجدنا أن جمموع عدد املستشفيات اليت ُدمرت إدلب ،ينبغي جمللس األمن أال يغفل احلالة غري املستقرة واملقلقة
حىت اآلن يف سورية أكرب من العدد الفعلي الذي كان موجودا على الضفة الشرقية لنهر الفرات ،اليت ال تسيطر عليها احلكومة
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السورية .فالتوتر يتصاعد يف ذلك اجلزء من سورية .والسكان األجنبية بصورة غري قانونية .وهناك ،نشهد انتهاكات صارخة
احملليون يقاومون اهلندسة الدميغرافية اليت جيري فرضها على حلقوق اإلنسان.
املنطقة بدعم من التحالف الغريب .واحتمال االحتجاجات
وإذ أعود إىل احلالة يف إدلب ،ينبغي اإلشارة إىل أن إدلب
يتزايد وقد تنفجر لتصبح مواجهات مسلحة .ونعتقد أنه لن كسائر املناطق األخرى يف اجلمهورية العربية السورية ستعود
يتسىن جتنب حدوث تصعيد خطري وبدء عملية مصاحلة وطنية يف هناية املطاف إىل سيطرة احلكومة السورية وأنه سيتعني
مستدامة إال حينما ينتهي االحتالل غري املشروع الذي تقوده القضاء على البؤر اإلرهابية هناك .وسيكون من املهم للغاية
الواليات املتحدة ويبدأ حوار بني ممثلي اجملموعات العرقية احمللية عدم السماح لإلرهابيني يف إدلب بالتوسع من إدلب إىل أجزاء
والسلطات السورية.
أخرى يف سورية أو يف املنطقة ذاهتا .وقد بدأت امليليشيات اليت

وجيب إيالء اهتمام جدي لألوضاع يف الرقة وهجني
والباغوز ومجيع املدن يف مشال شرق سورية اليت ال تزال يف حالة
دمار وال تصلح تقريبا لسكىن املدنيني .وينبغي للمجلس أن
يويل اهتماما خاصا ملخيم اهلول للنازحني ،والكائن يف حمافظة
احلسكة اليت ال تسيطر عليها السلطات السورية ،وحيث توشك
احلالة على أن تصبح كارثية .فاملخيم مكتظ ،إذ يعيش فيه أكثر
من  74 000شخص ،بينهم أكثر من  47 000من القصر.
ويتألف السكان البالغون يف املخيم من املقاتلني املتطرفني ،وهم
متطرفون لدرجة أن العاملني يف اجملال اإلنساين حىت غري آمنني
هناك .وهناك نقص حاد يف األغذية واملياه واملوظفني الطبيني
واألدوية واملعدات الطبية ،كما تتفشى األمراض املعدية .ومن
جانبنا ،نواصل جهودنا بالتنسيق مع السلطات السورية إلجالء
السوريني من خميم الركبان يف منطقة االحتالل األمريكي غري
القانوين .وقد استؤنفت املغادرة النشطة للسكان من املخيم إىل
مناطق تسيطر عليها احلكومة السورية يف األيام القليلة املاضية،
على الرغم من العقبات اليت تضعها اجلماعات املسلحة غري
القانونية اليت وجدت مالذا يف ذلك اجلزء من البلد .وحىت اآلن،
غادر زهاء  14 000شخص املخيم .وجتعل األوضاع يف خميمي
الركبان واهلول املرء خيلص إىل استنتاج مفاده أن هناك منطا معينا
للنزاع السوري .والواقع أن خميمات الالجئني والنازحني املثرية اليت
حتيط هبا املشاكل غري موجودة إال يف املناطق اليت حتتلها القوات
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قاتلت يف اجلمهورية العربية السورية بالفعل تتحرك إىل أفغانستان
وليبيا ورمبا تعود أيضا إىل بلداهنا األصلية يف أوروبا أو آسيا.
ومكافحة انتشار ذلك التهديد أهم بكثري من التحريض بشكل
مصطنع على املشاكل وتصعيدها يف اخلليج الفارسي .وستواصل
روسيا بذل جهودها ملكافحة اإلرهاب يف سورية وإطالق
عملية سياسية مستدامة هناك بصفتها الوطنية وباعتبارها أحد
املشاركني يف صيغة أستانا وعضوا دائما يف جملس األمن .وحنن
على استعداد للتعاون مع مجيع الدول األعضاء اليت تفكر بصورة
بناءة واليت هتتم حقا باستعادة السالم يف سورية.

الرئيس :أعطي الكلمة اآلن ملمثل اجلمهورية العربية
السورية.
السيد الجعفري (اجلمهورية العربية السورية) :يأيت انعقاد
هذه اجللسة يف توقيته الصحيح ،وذلك إلتاحة الفرصة لنا ولعدد
من الدول األخرى لوضع جملس األمن يف صورة االعتداءات
اإلرهابية اليت تشنها اجملموعات اإلرهابية املسلحة انطالقا من
إدلب على املدن والبلدات اجملاورة يف كل من ريف حلب
وريف محاة الشمايل وريف الالذقية الشمايل .وعندما أحتدث
عن االعتداءات ،فإنين أشري إىل أن آخر هذه االعتداءات كان
اجملزرة اليت ارتكبتها هذه اجملموعات قبل يومني يف قرية الوضيحي
بريف حلب اجلنويب ،وهي جرمية أسفرت عن ارتقاء  12مدنيا
وإصابة أكثر من  16آخرين جبروح أثناء مشاركتهم يف حفل
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زفاف بالقرية .لقد حتولت حياة أهايل هذه القرية اليت كانت آمنة الروسية احلليفة ،وال سيما مطار محيمني ،بالصواريخ والطائرات
وتعيش حياة طبيعية إىل حالة من الرعب يصعب وصفها جراء املسرية املفخخة.
تساقط القذائف اليت أطلقها إرهابيو جبهة النصرة املدعومون من
مبا أن البعض حيب أن يطرح أسئلة ،هناك سؤال وجيه
نظام أردوغان الرتكي ،حيث تناثرت جثامني الشهداء واجلرحى ،يطرح نفسه عليكم وعلينا مجيعا .من يزود هؤالء اإلرهابيني بكل
وأغلبهم من النساء واألطفال ،يف أزقة القرية .كما أحلقت هذه هذه األسلحة؟ من أين تأيت هذه األسلحة؟ هل تأيت باملظالت؟
القذائف أيضا دمارا كبريا مبنازل األهايل واملمتلكات اخلاصة أم من كوكب آخر؟ أم من دول أعضاء يف هذا اجمللس وخارجه؟
والعامة ،مبا يف ذلك املركز الصحي وجامع القرية.
من يزود اإلرهابيني بالصواريخ والدبابات والقذائف واأللغام؟

وتأيت هذه اجلرمية اهلمجية ضمن سلسلة من جرائم هذه
اجملموعات اإلرهابية اليت يتزعمها تنظيم هيئة حترير الشام
اإلرهايب ،أي تنظيم جبهة النصرة املدرج على قائمة جملس
األمن للتنظيمات والكيانات اإلرهابية بوصفه تنظيم القاعدة
يف سورية ،وهي جرائم تستلزم من جملس األمن إدانتها بشكل
واضح ال حيتمل التأويل.

وإليكم فيما يلي وبشكل خمتصر للغاية بعض هذه اجلرائم
اليت أدت إىل استشهاد العشرات وجرح املئات من املدنيني
األبرياء ،مبن فيهم الكثري من النساء واألطفال .وأكتفي هنا
باحلديث عن الضحايا املدنيني ،وال أتطرق إىل الضحايا
العسكريني :استهداف مدينة السقيلبية وبلدة عني الكروم
وقرية بلحسني يف  25أيار/مايو بعشرات القذائف واستهداف
مدينيت سلحب والسقيلبية يف  ٢٦أيار/مايو مبا يزيد على 30
صاروخا واستهداف بلدة قمحانة يف  ٢٩و  ٣١من أيار/مايو
بعدد من الصواريخ واستهداف بلدات قلعة املضيق والكركات
وشطحة يف ريفي محاة الشمايل والشمايل الغريب بعشرات
القذائف والصواريخ واستهداف مناطق متعددة يف حمافظة حلب
وريفها بشكل متكرر بعشرات القذائف والصواريخ واستهداف
مدينة جبلة بعدة صواريخ .مت استهداف مدينة حمردة بشكل
متكرر ،وآخرها فجر اليوم بعشرات الصواريخ .هذا ناهيك عن
االستهداف املستمر ملواقع اجليش العريب السوري ،وأماكن متركز
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من أين يأيت كل هذا الزخم من األسلحة واإلرهابيني؟ أمل يدخل
علينا مائة ألف إرهايب أجنيب عرب حدودنا مع تركيا فقط؟ كم
مرة قلنا هذا الكالم يف هذا اجمللس وخارجه ،وأكدت جلنة فرعية
تابعة جمللس األمن صحة كالمنا بأن  101دولة عضو يف هذه
املنظمة تصدر إرهابا صافيا إىل سوريا.

تشري البيانات اليت استمعنا إليها يف هذه القاعة اليوم إىل
وجود إدراك مشرتك مؤداه أن هناك مشكلة ينبغي التعامل معها
يف إدلب .هكذا فهمنا من كالم السادة الزمالء بأنه توجد
مشكلة يف إدلب .طبعا ،إدلب السورية .أنا ال أتكلم عن إدلب
فلوريدا ،أو اململكة املتحدة ،وال عن إدلب يف أملانيا .إين أتكلم
عن إدلب السورية .ويف  17أيار/مايو ،الشهر املاضي( ،انظر
 ،)S/PV.8527أوضحت للمجلس بالتفصيل أن سبب هذه
املشكلة هو استمرار النظام الرتكي وشركائه بتقدمي شىت أشكال
الدعم للمجموعات اإلرهابية.
لقد نكث هذا النظام بتعهداته ،مبوجب اتفاق وقف
التصعيد ،وتفامهات أستانا وسوتشي .مما مكن تنظيم هيئة حترير
الشام اإلرهايب ،الذي يضم يف صفوفه عشرات اآلالف من
اإلرهابيني األجانب ،مبن فيهم أكثر من  15ألف أورويب ،من
السيطرة التامة تقريباً على مدينة إدلب وبعض املناطق اجملاورة هلا
يف مشال غرب سوريا ،وإنشاء بؤرة إرهابية تبتز الدولة السورية،
واختاذ مئات اآلالف من املدنيني دروعا بشرية ،وارتكاب أبشع
اجلرائم اهلمجية ضدهم ،ونشر املوت والدمار ،واستباحة املرافق
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املدنية ،مبا فيها املستشفيات واملدارس ،وحتويلها إىل ثكنات
عسكرية ومراكز الحتجاز وتعذيب وقتل كل من يرفض فكرة
التكفريي املتطرف وأحكامه اجلاهلية.
باملناسبة ،عندما يتحدث بعض الزمالء عن  27منشأة
طبية ،ومن بينهم السيد لوكوك ،والسيدة دي كارلو ،ال أعرف
من أين استقوا معلوماهتم ،عندما قالوا بأنه مت استهداف 27
مستشفى يف إدلب .أريد أن أقول لكم مجيعا أن دمشق
العاصمة اليت يعيش فيها  8ماليني نسمة ،ال يوجد فيها سوى
 8مستشفيات عامة ،و  9مستشفيات يف ريف دمشق .يعين
 9زائد  8يساوي جمموعها  .17إذا كانت دمشق العاصمة اليت
يعيش فيها  8ماليني نسمة ،ال يوجد فيها إال  17مستشفى.
نضيف إليها  10مستشفيات خاصة ،إن أردمت ،فال يصل العدد
إىل  30مستشفى يف دمشق العاصمة .أما حلب فيوجد فيها
 11مستشفى عاما ،يضاف إليها  10مستشفيات خاصة،
أي ما جمموعه  21مستشفى .يف كل حلب ،املدينة الثانية
يف سوريا واليت يعش فيها  5ماليني شخص .نعود إىل إدلب،
ال يوجد يف إدلب سوى أربعة مستشفيات عامة ،نضيف إليها
أربعة مستشفيات خاصة ،أي ما جمموعه مثانية مستشفيات.
كيف تأيت هذه األرقام 27 ،مستشفى مت استهدافها يف إدلب؟
فهل هلم أن يتفضلوا بإعطائنا املصادر اليت يستقون منها هذه
املعلومات .أقول لكم هنا علنا ،أن ما قيل هو تضليل كذب،
أيا كان املصدر الذي يقدم هذه املعلومات فهو مصدر مضلل
لكم .إذ ال يوجد يف إدلب  27مستشفى.
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مبا أن املشاعر اإلنسانية طافحة اليوم ،مثة فضيحة أخرى.
هل تعرفون أيها السادة أنه بعد  8سنوات من فرض اجلزاءات،
أو ما يسموهنا باإلجراءات القسرية االنفرادية .ألنكم لستم
أنتم الذين فرضتموها ،فهي ليست قانونية .بعد  8سنوات
نلمس املشاعر اإلنسانية الطافحة اليت استمعنا إليها اليوم.
حىت اليوم ما زالت الواليات املتحدة واالحتاد األورويب حيظران
تصدير أجهزة طبية ،مثل التصوير بالرنني املغناطيسي ،ومعدات
التصوير املقطعي إىل سوريا ،وخيوط اجلراحة الطبية اليت حيتاجها
األطباء السوريون .ما هذا الشعور اإلنساين الطافح الذي مينع
تصدير أجهزة طبية مثل التصوير بالرنني املغناطيسي ومعدات
التصوير املقطعي ،وخيوط جراحية تستخدم يف العمليات؟ هذا
الكالم أقل ما يوصف بأنه عيب ،إن مل نقل جرمية ،ودائرة
الشؤون اإلنسانية مل تشاهد ذلك بالطبع ،والسيدة دي كارلوا
ال ترى ذلك ،واملشاركون يف صياغة القرار اإلنساين ال يرون
ذلك .احلكومة السورية وحلفاؤها ال يستهدفون مستشفيات
وال مدارس على اإلطالق ،ألن هذه املستشفيات وهذه املدارس
هي مستشفياتنا حنن ،ومدراسنا حنن.
إن تطبيق مبادئ القانون الدويل وأحكام ميثاق األمم
املتحدة وقرارات جملسكم هذا املتعلقة مبكافحة اإلرهاب تقتضي
يف هذه احلالة دعم جهود الدولة السورية وحلفائها يف مكافحة
اإلرهاب .وجيب إقامة شراكات معها بوصفها الطرف الوحيد
املعين بإهناء وجود اإلرهابيني يف سوريا وحتسني احلالة اإلنسانية
بشكل عام .وذلك بدال من الدعوة إىل عقد هذه اجللسات
االستعراضية والرتويج ملعلومات مضللة ،وكيل االهتامات لبلدي
وحلفائه ،هبدف جندة اجملموعات اإلرهابية ،وعرقلة اإلجراءات
القانونية اليت تتخذها احلكومة السورية حلماية مواطنيها وختليصهم
من سيطرة التنظيمات اإلرهابية اليت تتخذ منهم دروعا بشرية.

أما اآلن ،بالنسبة لزميلتنا ،السفرية الربيطانية ،إذا كان
تنظيم اخلوذ البيض لديه غرفة يف قبو ،أو يف مبىن يطلق منها
قذائف وصواريخ ،فهذا أمر آخر .هذا ليس مستشفى .هذا
يسمونه مرفق بديل ملستشفى .makeshift medical facility
إن املطلوب هو االبتعاد التام عن احملاوالت الرامية إىل
إهنا عبارة عن غرفة يفتحوهنا يف قبو يف بناية تستخدم لقصف
املساس بسيادة اجلمهورية العربية السورية ووحدهتا وسالمة
املدنيني واجليش العريب السوري.
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ويقولون إننا نتجىن على تركيا ونتجىن على نظام أردوغان حنن
ال نتجىن ،النظام الرتكي ال يقدر اجلرية وال يعطي حق اجلرية
قدره على اإلطالق ،فلو كانت مثة ذرة حكمة سياسية كان
من املمكن هلذا النظام أن يفكر يف املستقبل بغض النظر عن
القانون الدويل واالتفاقيات املنظمة لعالقات حسن اجلوار بيننا
وبني تركيا ،جيب أن ينظر هذا النظام إىل املستقبل ،فنحن وهم
موجودون يف هذه املنطقة حبكم اجلغرافيا والتاريخ وال جيب
أن يشرع نظام أردوغان حدوده مع سورية ملئات اآلالف من
اإلرهابيني األجانب ،وإدخال كافة أنواع األسلحة مبا يف ذلك
الكيماوي الذي جلبوه من بنغازي عرب اسطنبول مث إىل حلب
وخان العسل ،وهي قصة رويتها لكم يف املاضي نقلها إرهايب
سوري يعمل لصاحل املخابرات الرتكية إمسه هيثم الكسار ،كل
ذلك مذكور عندكم برسائل رمسية  800رسالة رمسية حافلة
باملعلومات أرسلناها لكم لكن البعض ال يريد أن يقرأ.

أراضيها ،وعن أي حماوالت الستغالل األزمة خلدمة أجندات
هدامة لبعض الدول وعمالئها والكف عن السياسات
االنتقائية واملقاربات املنحازة على حنو منهجي ،واليت تتجلى
بشكل ال لبس فيه يف غض الطرف من جانب بعض الدول
األعضاء عن اجلرائم اليت ترتكبها اجلماعات اإلرهابية ،وعن دور
حكومات الدول املعروفة بدعمها لإلرهاب .وكذلك التغاضي
عن جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية ،اليت ارتكبها
التحالف الدويل يف الرقة ودير الزور واهلجني والباغوز ،واليت
تطرق إليها مشكورا زميلي العزيز ،سفري االحتاد الروسي ،وغريها
من املناطق يف بلدي .كذلك احتجاز قوات االحتالل األمريكية
لعشرات اآلالف من املدنيني السوريني يف خميم الركبان .إن
خميم الركبان طبعا أرض سورية يعين للمرة املائة ،خميم الركبان
أرض سورية حتتلها قوات أمريكية وترعى فيها فصيال إرهابيا إمسه
مغاوير الثورة ،وهذا الفصيل يتقاضى عن كل مدين سوري يريد
مغادرة خميم الركبان مائة ألف لرية سورية بعلم األمريكيني طبعا
ثانيا ،إهناء الوجود غري الشرعي للقوات األمريكية والرتكية
ويقبضون من كل مدين يريد أن يغادر املعسكر مائة ألف لرية على أراضي اجلمهورية العربية السورية ووضع حد ملعاناة املاليني
سورية ،أب وزوجته ومخسة أوالد يلزم أن يدفع  700ألف لرية من املدنيني املوجودين يف املناطق اليت تسيطر عليها هذه القوات.
لكي يغادر املخيم فقط.
ثالثا ،الرفع الفوري وغري املشروط للتدابري القسرية أحادية
إن إهناء معاناة السوريني يف إدلب وغريها من املناطق اجلانب ،الالشرعية املفروضة على الشعب السوري واليت متثل
السورية ،يتطلب :أوال ،التصدي للمسببات الرئيسة ملعاناة إرهاباً اقتصادياً وعقابا مجاعيا للشعب السوري.
السوريني أال وهي سياسات حكومات الدول الراعية لإلرهاب
رابعا ،وضع حد للتسييس املتعمد واملمنهج للشأن اإلنساين
وممارسات أدواهتا من التنظيمات اإلرهابية املسلحة ،واجلرائم
وحماوالت بعض الدول استغالله ألغراض تتعارض مجلة وتفصي ً
ال
املتواصلة اليت يرتكبها ما يسمى بالتحالف الدويل ،وامليليشيات
مع مبادئ العمل اإلنساين.
العميلة له مبا يف ذلك احلرق املتعمد للمحاصيل الزراعية من
خامسا ،دعم جهود الدولة السورية يف عملية إعادة إعمار
قمح وشعري ،باملناسبة ،مبناسبة احلديث عن حرق احملاصيل
الزراعية من قمح وشعري ،قبل يومني أو ثالثة صدر إعالن ما دمره اإلرهاب وهو أمر تعرتض عليه أمريكا وبريطانيا وفرنسا
داخل تركيا باللغة العربية موجه للفالحني املزارعني السوريني وبعض الدول األخرى ،هذه الدول ضد إعادة إعمار ما دمره
يشري إىل استعداد احلكومة الرتكية شراء حمصوهلم من القمح اإلرهاب يف سورية وأترك لكم استنتاج املغزى من ذلك ،وتيسري
والشعري باللرية الرتكية ،يعين ما مل حيرق يباع إىل تركيا بربع مثنه ،عودة املهجرين السوريني إىل وطنهم بأمان وكرامة ،والعمل على
توجيه تعهدات املاحنني مبا خيدم هذا اهلدف.
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ختاما ،على الرغم من اعتماد هذا اجمللس ألكثر من 46
قراراً حول مكافحة اإلرهاب 46 ،قراراً حول مكافحة اإلرهاب،
ومرور ما يقارب تسع سنوات على احلرب اإلرهابية املفروضة
على بلدي سورية ،وجتلي أبعاد هذه احلرب والدور الذي قامت
به حكومات بعض الدول إلذكائها وإطالة أمدها ،على الرغم من
كل هذا وذاك ،ال يزال البعض يف هذا اجمللس وخارجه يستثمر
يف اإلرهاب ويرى فيه شريكاً الستهداف الدولة السورية بدالً
من بناء شراكة مع الدولة السورية ملكافحة اإلرهاب ،أيضا أترك
لكم عناء استنتاج املغزى من هذا الكالم .وأؤكد هنا من جديد
أن احلكومة السورية لن تنحين أمام احلرب اإلرهابية املفروضة
عليها ،ولن تسمح بتعريض حياة مواطنيها للخطر وستستمر
احلكومة السورية يف ممارسة حقها السيادي والدستوري وإعمال
أحكام امليثاق ومبادئ القانون الدويل يف الدفاع عن أرضها وعن
مواطنيها ومكافحة اإلرهاب وإهناء الوجود األجنيب غري الشرعي
من على أراضي اجلمهورية العربية السورية كافة ،وحكومة بلدي
ملتزمة يف ذات الوقت بتحقيق حل سياسي يقرر فيه السوريون
وحدهم مستقبلهم وخياراهتم عرب احلوار السوري  -السوري
وبقيادة سورية ودون تدخل خارجي ومبا يضمن سيادة سورية
واستقالهلا ووحدهتا وسالمة أراضيها.
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بأضرار جسيمة .إننا نشعر بالقلق بشكل خاص جراء اهلجمات
اليت طالت املنشآت الطبية ،اليت مت إخطار مواقعها مبوجب
آلية األمم املتحدة لتفادي التضارب .وهذا يقوض بشكل
خطري الغرض من هذه اإلخطارات ،املتمثل يف السماح بوصول
املساعدات اإلنسانية مع زيادة أمن األطراف الفاعلة العاملة
يف اجملال اإلنساين يف امليدان .ولن يؤدي االستهداف املستمر
للمرافق الصحية ،إال إىل املزيد من النزوح وعدم االستقرار
واملعاناة بالنسبة لـ  3.5مليون سوري يعيشون يف منطقة إدلب.
وينبغي تنفيذ آلية تفادي التضارب بشكل كامل وجيب احرتام
وقف إطالق النار بدون تأخري.

إن تركيا ملتزمة التزاما كامال مبذكرة سوتشي وأظهرت ذلك
بوضوح من خالل اإلجراءات امليدانية امللموسة اليت اختذهتا،
معرضة بذلك أرواح جنودها خلطر جسيم .إن هجمات النظام
تقوض جهودنا لتنفيذ املذكرة ،وجيب أن تتوقف .لقد استهدف
النظام على مدار األسابيع املاضية ،مر ًارا ،مواقع املراقبة يف منطقة
التصعيد يف إدلب .ويف اآلونة األخرية ،تعرضت نقطة املراقبة 10
إلصابة خطرية مرتني بقذائف اهلاون اليت أطلقت من املناطق
اليت يسيطر عليها النظام يف  4أيار/مايو و  13حزيران/يونيه.
وأصيب مخسة جنود أتراك خالل تلك اهلجمات .كما أدى
العدوان األخري الذي وقع يف عطلة هناية األسبوع على نقطة
الرئيس :أعطي الكلمة اآلن ملمثل تركيا.
السيد سينيروليغلو (تركيا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم ،املراقبة  ،9بقذائف اهلاون والقصف ،إىل وقوع أضرار أيضا.
إن تلك اهلجمات غري مقبولة وتشكل انتهاكا صارخا
سيدي الرئيس ،على عقد هذه اجللسة املناسبة من حيث
التوقيت .وأود أيضا أن أشكر وكيلة األمني العام روزماري ملذكرة سوتشي .وجيب أن نتخذ االحتياطات الالزمة حلماية
ديكارلو ،ووكيل األمني العام مارك لوكوك على إحاطتيهما أرواح جنودنا العسكريني يف امليدان .ولن نرتدد يف اختاذ إجراءات
حامسة لتحقيق هذه الغاية .وستستمر مراكز مراقبتنا يف العمل،
اإلعالميتني اللتني وصفتا احلالة اخلطرية يف إدلب.
أيضا تنسيق جهودنا مع االحتاد
لسوء احلظ ،ال تزال انتهاكات وقف إطالق النار يف رغم التهديدات .وسنواصل ً
تصاعد مستمر .وعواقب هجمات النظام على املدنيني خطرية .الروسي على مجيع املستويات من أجل إهناء انتهاكات النظام
لقد تسببت حىت اآلن يف وقوع مئات اإلصابات وتشريد أكثر واحلفاظ على وضع إدلب كمنطقة خلفض التصعيد .ويف الواقع،

من  300 000شخص وإصابة املرافق الصحية واملدارس
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ناقش وزيرا دفاع تركيا واالحتاد الروسي أمس احلالة يف إدلب واتفقا فمن الواضح أن اهلجمات املستمرة من قبل النظام هتدف إىل
التسبب يف اهنيار العملية السياسية.
على دعم التزاماهتما املرتتبة عليهما مبوجب مذكرة سوتشي.
ومن الواضح أن مكافحة اإلرهاب ال تعفي أي طرف من
التزاماته اليت يفرضها عليه القانون الدويل ملنع اهلجمات على
املدنيني والبنية التحتية املدنية .إن مكافحة اإلرهاب ال ميكن
بأي حال من األحوال أن تربر تلك اهلجمات العشوائية .وينم
استخدام الرباميل املتفجرة عن استخفاف تام حبياة اإلنسان.
وكدولة هلا تاريخ طويل يف مكافحة اإلرهاب ،فإننا ندين بشدة
اإلرهاب والتطرف جبميع أشكاهلما ومظاهرمها .إن هيئة التحرير
الشام مشكلة عويصة ،تفاقمت جراء وجود املقاتلني اإلرهابيني
األجانب .لكن ال ميكن التغلب على مشكلة هيئة التحرير
الشام باستهداف املدنيني .وحنتاج إىل معاجلة مشكلة هيئة
التحرير الشام من خالل اسرتاتيجية أكثر تطوراً ومشولية على
املدى الطويل ،تستهدف إيديولوجيتها وبنيتها.
وسيكون إحراز التقدم يف العملية السياسية أحد العناصر
الرئيسية لتحقيق هذه الغاية ،وسيكون تشكيل اللجنة الدستورية
اخلطوة األوىل يف ذلك االجتاه.

وجيب أن نكون واضحني يف أن املسؤولية عن منع وقوع
كارثة كربى يف إدلب ال تقع على األطراف يف مذكرة سوتشي
فقط ،ولكن على اجمللس كذلك .فال ميكن السماح باستمرار
ما نشهده يف إدلب .وهذا الفصل األخري يف النزاع السوري
يشكل إهانة للبشرية مجعاء .لقد أريق ما يكفي من الدماء.
وينبغي جلميع اجلهود اآلن أن تويل األولوية الحتياجات املاليني
من السوريني الذين عانوا كثريا والذين يضعون ثقتهم فينا.
وأخريا ،وفيما يتعلق ببيان اهللوسة الذي أدىل به ممثل النظام
السوري ،أكرر أنين ال أعتربه نظريي الشرعي ،ألن ذلك سيكون
إهانة للماليني من السوريني الذين عانوا من جرائم ال حصر
هلا على أيدي هذا النظام .ولذلك فإنين لن أسبغ احرتاما على
اهتاماته الومهية بالرد عليه.
الرئيس :أعطي الكلمة اآلن ملمثل مجهورية إيران اإلسالمية.

السيد تخت روانجي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
باإلنكليزية) :أشكركم على تنظيم هذه اجللسة ،السيد الرئيس.

إننا يف مرحلة حامسة من النهج املتبع لوضع اللمسات
األخرية على تشكيل اللجنة الدستورية .وسيكون انعقاد اللجنة
أول خطوة أساسية يف جهود اجملتمع الدويل لتحقيق الدميقراطية
يف سورية .وينبغي جلميع األطراف أن تتحمل مسؤولياهتا وأن
تدعم اجلهود الرامية إىل عقد أول اجتماع للجنة .إننا نريد أن
نرى سورية مستقرة وسلمية ودميقراطية ميكنها أن حتافظ على
وحدهتا السياسية وسالمتها اإلقليمية ،سورية تدار وفقا لتطلعات
شعبها املشروعة .وال ميكننا حتقيق ذلك إال بالتوصل إىل حل
سياسي على أساس القرار  .)٢٠١٥( ٢٢٥٤وال ميكن التوصل
إىل حل إنساين دائم من دون عملية سياسية ذات مصداقية.
فمكافحة أخطر اجلماعات اإلرهابية ،اليت أخذت عددا
وإن مل تصمد منطقة ختفيف التوتر يف إدلب ،فإن احتماالت
التوصل إىل حل سياسي قابل للتطبيق ستقل إىل حد كبري .كبريا من املدنيني رهائن ،أمر ال بد منه .وهذه ،يف احلقيقة ،هي
تواصل مجهورية إيران اإلسالمية مشاوراهتا مع اجلهات
الضامنة األخرى لصيغة أستانا بشأن طائفة من املسائل ،مبا
فيها منطقة ختفيف التوتر يف إدلب ،اليت نعتربها بالغة األمهية.
ومتشيا مع القانون الدويل ،تدعم إيران احلق الطبيعي للحكومة
السورية يف مكافحة اإلرهابيني الذين صنفهم جملس األمن
باعتبارهم إرهابيني .وعلى الرغم من أنه جيب على اجلميع التقيد
التام بالقانون الدويل اإلنساين ،من دون استثناء ،ال ميكن أن
يستخدم ذلك وال ينبغي أن يستخدم كذريعة للمطالبة بوضع
حد ملكافحة اإلرهاب.
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احلماية العملية للمدنيني ،وينبغي أن تؤدي إىل إطالق سراح
الرئيس :طلب ممثل اململكة املتحدة الكلمة لإلدالء ببيان
مجيع املدنيني احملاصرين يف املناطق اليت يسيطر عليها اإلرهابيون .آخر.
ومن الواضح كذلك أنه ال ميكن ،وال ينبغي ،السماح لتلك
السيد باور (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :لقد
اجلماعات املصنفة دوليا على أهنا إرهابية باحلفاظ على سيطرهتا اعتذرت سفرية بلدي بأهنا اضطرت ملغادرة اجللسة وطلبت مين
على جزء كبري من أراضي دولة ذات سيادة .وإال فإنه من املؤكد أن أثري بضع نقاط ختامية بشأن جوهر املسألة قيد النظر اليوم ،يف
أن إدلب ستتحول إىل مالذ آمن سيواصل منه أسوأ اإلرهابيني مقابل بعض النقاط الغريبة اليت أثريت من قبل بعض املتكلمني.
القيام بعملياهتم وقتل املزيد من املدنيني داخل إدلب وخارجها .تشري نقاطي إىل الغارات اليت شنت على املستشفيات.
وجيب علينا أال ننسى أن منطقة ختفيف التوتر يف إدلب أقيمت
لقد طرح السفري الروسي سؤاال بشأن الفرق بني املستشفيات
حلماية املدنيني من اإلرهابيني ،ال لتوفري منطقة آمنة لإلرهابيني.
اليت هومجت يف األراضي اخلاضعة لسيطرة احلكومة السورية
وعلى أساس ذلك املبدأ مت التشديد أيضا على أمهية مواصلة
وتلك اليت هومجت يف األراضي اليت يسيطر عليها املتمردون.
مكافحة اإلرهابيني عندما أنشئت منطقة ختفيف التوتر.
الفرق هو أنه يف األراضي اليت يسيطر عليها املتمردون يف إدلب،
وللحكومة السورية حق أصيل يف استعادة سيطرهتا على كامل
مت تزويد الروس مبعلومات عن هذه املرافق الطبية من خالل آلية
أراضيها وعليها مسؤولية ضمان سالمة وأمن مجيع مواطنيها من
تفادي التضارب اليت كنا نناقشها اليوم .وعليه فإن السؤال الذي
اإلرهابيني.
طرحته سفرية بلدي عن كيف أن تلك املستشفيات واملرافق
وال ميكن للحالة الراهنة يف إدلب ،اليت متكن اإلرهابيني الطبية قد وجدت نفسها تتعرض هلجوم ،يظل سؤاال مشروعا.
من القيام بعملياهتم واستخدام أكثر من مليوين مدين كدروع
كما إننا جند األمر مثريا للدهشة بعض الشيء أن يندهش
بشرية ،أن تستمر  -وجيب أال تستمر  -إىل ما ال هناية .فهي،
السفري الروسي ألن عدد املستشفيات قد ازداد خالل احلرب
من بني أمور أخرى ،ستمنع عودة الالجئني والنازحني وتؤخر
األهلية .فنحن نعتقد أن هذا نتيجة طبيعية للهجمات اليت
إعادة إعمار البلد وتعرقل اجلهود الرامية إىل التوصل إىل حل
كانت تشن على املدنيني وهي السبب وراء إنشاء اآللية يف
سياسي .وجيب أن أشدد كذلك على مدى أمهية أن حترتم
املقام األول .وإلعادة التأكيد على تلك النقطة ،سنجيب على
مجيع اجلهات املعنية القانون الدويل اإلنساين ،عالوة على سيادة
األسئلة اليت طرحت علينا ،ولكن هل سيجيبون على األسئلة
سورية واستقالهلا السياسي ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية ،احرتاما
اليت طرحت عليهم؟
كامال.
الرئيس :أعطي الكلمة ملمثل االحتاد الروسي ،الذي طلب
ويف اخلتام ،ينبغي يل أن أؤكد أن مجهورية إيران اإلسالمية
اإلدالء ببيان آخر.
تواصل مشاوراهتا مع اجلهات الضامنة األخرى يف صيغة أستانا
السيد نيبنزيا (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :حسنا،
للعمل مع املمثل اخلاص لألمني العام ،السيد بيدرسن ،على إجياد
حل سياسي لألزمة الراهنة يف سورية .فاحلق يف حتديد مستقبل إذن فإنين أرى اآلن أنين فهمت لتوي املغزى الرئيسي من وراء
سورية يعود بصورة حصرية إىل السوريني أنفسهم .وجيب علينا السؤال واإلجابة .لقد اتضح أن املستشفيات ذات اإلحداثيات
املعروفة جيب أال تقصف ،ولكن القصف الكاسح الذي ميحو
أن ندعم بصدق انتقاال سياسيا يقوده وميلكه السوريون.
26/27

1918220

18/06/2019

سوألا قرشلا يف ةلاحلا

املستشفيات من على وجه األرض أمر مقبول .تلك هي الكيفية
اليت فهمت هبا بيان زميلي ممثل بريطانيا.
وقد ذكرت بالفعل ،ردا على سؤاله ،أن لدينا شكوك
جدية حول اإلحصاءات اليت قدمت بشأن املرافق الطبية اليت مت
تدمريها .لقد أثرنا ذلك السؤال ،ال يف هذه القاعة فحسب ،بل
وكذلك يف حوار مع زمالئنا يف األمم املتحدة ،ومل نتلق إجابة
واضحة أو جديرة بالثقة .ما مدى موثوقية اإلحصاءات املقدمة؟
لقد أبلغنا أن اإلحصاءات اليت تؤكد تدمري املستشفيات يف
خمتلف املناطق اليت قصفت تستند إىل شهادات بعض األفراد
املوثوق فيهم الذين هلم صالت مبنظمة الصحة العاملية ،والذين
يزودون منظمة الصحة العاملية بالبيانات اليت مل يتم تأكيدها
من قبل أي جهة أخرى ،ولكنها تشكل أساس اإلحصاءات
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اليت قدمت لنا هنا .إن ذلك ال يقنعنا .ذلك هو ردي على
السؤال ،وسنواصل السعي إىل احلصول على معلومات بشأن
أساس اإلحصاءات اليت يستخدمها موظفو األمم املتحدة -
وهم مسؤولون رفيعو املستوى  -بوصفها الدليل الذي مسعناه
اليوم وكأساس لالهتامات اليت وجهتها بعض الدول األعضاء.
الرئيس :أعطي الكلمة مرة أخرى ملمثل اململكة املتحدة.
السيد باور (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :تسجيال
للموقف ،فإن اإلجابة إذن هي أنه ينبغي لنا أن نثق يف معلومات
االستخبارات الروسية عن الضربات اليت تشن على املناطق اليت
يسيطر عليها املتمردون ،ولكن عندما يقدم املعلومات خرباء
مستقلون تابعون لألمم املتحدة ،ينبغي لنا أن ال نثق فيها.

رفعت اجللسة الساعة .17/30
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