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افتتحت اجللسة الساعة 15/10.
إقرار جدول األعمال

أقّر جدول األعمال.
الالة ش الير  األولا 

تقريــر األمــن العــام عــن تنفيذ قــرارات جملــس األمن 
 2191  ،)2014(  2165  ،)2014(  2139
)2014(، 2258 )2015( و 2332 )2016( 

)S/2017/794(

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: وفقًا للمادة 37 من النظام 
الداخلي املؤقت للمجلس، أدعو ممثل اجلمهورية العربية السورية 

إىل املشاركة يف هذه اجللسة.

الداخلي املؤقت للمجلس،  النظام  للمادة 39 من  ووفقًا 
يف  املشاركة  إىل  التاليني  اإلعالميتني  اإلحاطتني  مقدمي  أدعو 
اخلاص  املبعوث  ميستورا،  دي  ستافان  السيد  اجللسة:  هذه 
لألمني العام إىل سوريا، والسيد مارك لوكوك، وكيل األمني العام 
للشؤون اإلنسانية ومنسق عمليات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ.

جدول  يف  املدرج  البند  يف  نظره  اآلن  األمن  جملس  يبدأ 
أعماله.

 ،S/2017/794 أود أن أوجه انتباه أعضاء اجمللس إىل الوثيقة
اليت تتضمن تقرير األمني العام عن تنفيذ قرارات جملس األمن 
 ،)2014(  2191  ،)2014(  2165  ،)2014(  2139

2258 )2015( و 2332 )2016(.

أعطي الكلمة اآلن للسيد دي ميستورا.

دواعي  من  باإلنكليزية(:  )تكلم  ميستورا  دي  السيد 
سروري أن أراكم، السيد الرئيس، ترتأسون هذه اجللسة. وحلسن 
الطالع أنين حاضر شخصيًا يف اجمللس وليس عن طريق الفيديو 

بسبب التداخل مع جلسات اجلمعية العامة مؤخراً.

أود أن أطلع اجمللس أواًل على آخر التطورات، وهو األمر 
املفرتض أن أقوم به، ومن مث أنتقل إىل املسار السياسي وتنفيذ 
القرار 2254 )2015(. أواًل، بالنسبة إىل ما حيدث على أرض 
اليت  اليت جرت يف عمان واالجتماعات  املناقشات  الواقع، إن 
انعقدت بصورة فعالة جدا يف أستانا، قد أنشأت أربع مناطق 
الشرقية، ومشال محص، ويف  الغوطة  اجلنوب، ويف  للتهدئة: يف 
حمافظة إدلب. كما توجد اآلن منطقتان أخريان تسميان منطقيت 
ختفيف التصعيد يف عفرين وجبل قلمون الشرقي، بوساطة من 

االحتاد الروسي.

ومع ذلك، فإن احلالة ال تزال هشة ألننا قلقون من اهلجوم 
الذي تشنه جبهة النصرة يف حمافظيت إدلب ومحاة، عقب اجتماع 
أستانا، والقتال العنيف الذي جيري هناك. وذلك يشمل أيضًا، 
وللمرة األوىل منذ نيسان/أبريل، غارات جوية ُيزَعم أن بعضها 
املرافق  املدنية، مبا يف ذلك  املدنيني واهلياكل األساسية  أصاب 
على  املعارضة  جانب  من  عنيف  قصف  عن  فضال  الصحية، 
حتت  الواقعتني  والالذقية  محاة  وعلى  مدنيون  يسكنها  بلدات 
الدائر  العنيف  القتال  القلق إزاء  سيطرة احلكومة. كما يساورنا 
يف أماكن أخرى أيضًا. لذلك، فإن احلالة أبعد ما تكون عن 
الكمال. ولكن يتعني علينا أن نعرتف، وأن نؤكد عليه جمدداً يف 
هذه القاعة، بأن إنشاء مناطق للتهدئة يشكل خطوة هامة جداً 
يف اجلهود الرامية إىل التخفيف من حدة العنف يف مجيع أحناء 

البلد. وها حنن نرى نتيجة ذلك. 

)تنظيم  والشام  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  إن 
القوات  تقدمت  إذ  أخرى.  مرة  للهجمات  يتعرض  داعش( 
وخرقت  ومحص،  محاة  ريف  من  الشرقية  املنطقة  يف  احلكومية 
ما حيدث  وهو  ثالث سنوات،  دام  الذي  باحلصار  يسمى  ما 
احلكومة  قوات  أن  الزور. كما  دير  مدينة  حول  الواقع  حبكم 
الفرات مؤخراً. ويف غضون ذلك، أحرزت  واحللفاء عربت هنر 
قوات سوريا الدميقراطية، بدعم من التحالف الدويل، مزيداً من 
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التقدم ضد تنظيم داعش، وسيطرت على معظم مدينة الرقة، يف 
حني أن اجمللس العسكري لدير الزور أحرز تقدمًا بقيادة قوات 
سوريا الدميقراطية ضد تنظيم داعش على الضفاف الشرقية لنهر 
ضرباهتم  من  زادوا  وحلفاءها  احلكومة  بأن  أفيد  وقد  الفرات. 
على مواقع قوات سوريا الدميقراطية. ومجاعات املعارضة املسلحة 
أن  وأود  درعا.  يف  داعش  تنظيم  املعركة ضد  يف  أيضا  ضالعة 
أذّكر بدعوات األمم املتحدة حلماية املدنيني - وهذا هو املكان 
ويف  والرقة،  الزور،  ودير  إدلب،  يف   - بذلك  للقيام  الصحيح 

أماكن أخرى حيث ال يزال القتال دائراً فيها.

الرغم  املكثف، وعلى  العسكري  النشاط  ويف خضم هذا 
بالغ  أمر  داعش  تنظيم  القتال ضد  بأن  نعرتف  أننا مجيعا  من 
مرتني.  املدنيني  معاقبة  بأنه ال ميكن  نتذكر  أن  بد  األمهية، ال 
تنظيم  معاقبتهم ألهنم كانوا خاضعني حلكم  بالفعل  فقد متت 
داعش، ولكن مبا أهنم، لسوء الطالع، ظلوا موجودين هناك يف 
املواقع اليت جيري فيها القتال، فإهنم يعاَقبون للمرة الثانية. ويتعني 
من  املزيد  بذل  ويتعني  املدنيني.  اجلهود حلماية  املزيد من  بذل 
االعتداءات  من  املدنية  التحتية  والبنية  املدنيني  حلماية  اجلهود 
اآلمن واملستدام ومن دون عوائق  الوصول  العسكرية، ولكفالة 
إىل مجيع املدنيني احملتاجني يف سوريا، أينما كانوا. وأنا على ثقة 
زميلي  من  النقطة  هذه  حول  املزيد  إىل  سيستمع  اجمللس  بأن 

وصديقي مارك لوكوك.

مسألة  على  بالتحديد  أؤكد  أن  ذلك  مع  يل  وامسحوا 
احملتجزين واملختطفني واملفقودين. إن اآلالف منهم، استناداً إىل 
أسرهم، ال يزالون يف عداد املفقودين أو املخطوفني أو احملتجزين. 
وحنن مل نشهد أي تقدم بشأن هذه املسألة - ال يف أستانا، 
جنيف.  يف  وال  بذلك،  للقيام  حماوالت  عدة  من  الرغم  على 
فهناك عدد كبري جداً من األسر السورية اليت تعاين من غياب 
احملتجزين أو األقرباء املفقودين، ويف املقام األول من االفتقار إىل 
املعلومات عن مصريهم. وهي ال تعرف ما إذا كانوا ال يزالون 

املسألة  ملعاجلة هذه  الوقت  ولقد حان  أم ال.  احلياة  قيد  على 
اآلن باعتبارها أولوية رئيسية، وال سيما يف ظل حالة التهدئة اليت 

نشهدها حاليًا. 

وآمل أيضًا أن تتحقق نتائج ملموسة يف املستقبل القريب 
أكره  إنين  باأللغام.  املتعلقة  اإلنسانية  األعمال  مسألة  بشأن 
األلغام. لقد ُقتل ثالثة من زمالئي بفعل األلغام يف أفغانستان 
والعراق. وإنين أرى إجراءات تتخذ ملكافحة األلغام. فمن شأن 
ذلك أن يشكل تدبرياً هامًا آخر من تدابري بناء الثقة. وأالحظ 
لإلجراءات  املتحدة  األمم  دائرة  بني  اجلاري  احلوار  باهتمام 

املتعلقة باأللغام واحلكومة السورية يف هذا الصدد.

ومثة توافق واسع يف اآلراء على أن ترتيبات التهدئة جيب 
أاّل تؤدي إىل سهولة تقسيم سوريا، وأن وحدة سوريا وسالمة 
أراضيها جيب احلفاظ عليهما. ولقد وجدُت العديد من اآلراء 
املشرتكة ملئات السوريني الذين جنتمع معهم بانتظام. والسوريون 
تقسيم  ألي  الشديد  رفضهم  عن  أعلنوا  اخللفيات  مجيع  من 

حيدث يف سوريا - أرضَا وشعبًا. 

لوقف  األساس  تشكل  أن  للتهدئة  ينبغي  السبب،  هلذا 
اطالق النار الفعلي يف مجيع أحناء البالد، وللعمل على اجلبهتني 
اإلنسانية وبناء الثقة - وهي املسائل اليت تناولناها يف الفقرات 
12 إىل 14 من القرار 2254 )2015(. واجلهود املبذولة يف 
أستانا وعمان ينبغي أن تشّكل األساس لتجديد عملية جنيف 
- أي االنتقال من احملادثات التحضريية إىل املفاوضات احلقيقية 
بشأن مستقبل سوريا السياسي، على النحو املتوخى يف القرار 
2254 )2015( الذي يتناول مجيع السالل األربع من اخلطة، 

األمر الذي رحب به اجمللس.

ولقد عملُت مع كال اجلانبني، وكذلك مع مجيع الذين هلم 
تأثري عليهما، خالل افتتاح الدورة الثانية والسبعني للجمعية العامة، 
وكان ذلك مفيداً جداً كاملعتاد. وحضرُت عدداً من االجتماعات 
املتعددة األطراف اليت انعقدت على هامشها، مبا يف ذلك اجتماع 
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عقده االحتاد األورويب - وأريد أن أشكر االحتاد األورويب على تلك 
املبادرة - مع قطاع عريض من اجلهات الفاعلة الدولية. وسنحت 
يل الفرصة أيضًا لزيارة واشنطن، العاصمة، يوم االثنني، يف حني أن 
نائيب، السفري رمزي، زار موسكو يوم أمس، وهو ال يزال موجوداً 
هناك اليوم. وأعتزم احلفاظ على مستوى عاٍل من التواصل مع مجيع 

البلدان واألطراف السورية املعنية يف األسابيع املقبلة.

دعم  غرفة  املشاركني يف  مع مجيع  العمل  نواصل  وسوف 
اجملتمع املدين، واالستفادة من آراء اجمللس االستشاري للمرأة. 
قطاع  توقعات  على  يف كليهما  املشاركون  بشدة  يل  أكد  وقد 
يكون  شامل  سياسي  حل  إىل  بالتوصل  السوريني  من  عريض 
السوريني، ويرتكز على حقوق اإلنسان  انعكاسًا ملصاحل مجيع 
األصوات  إىل  االنتباه  لفت  يواصلون  وهم  والعدالة.  واملساواة 
النساء  أصوات  ذلك  يف  مبا  السياسية،  العملية  تفتقدها  اليت 
ينبغي  إذ  أكثر.  يكن  مل  إن  السكان،  نصف  يشكلن  اللوايت 
أن تتساوى أصواهتن مع غريها من األصوات يف القرارات اليت 

تشكل مستقبل بلدهن.

من  الثامنة  اجلولة  عقد  على  عزمي  اليوم  أؤكد  أن  وأود 
احملادثات بني األطراف السورية يف جنيف بعد حواىل شهر من 
اآلن، األمر الذي ناقشته أمس مع األمني العام. وسوف ُيعلن 

التاريخ احملدد الحقًا. 

وال ينبغي أن يتأخر عقد تلك اجلولة أكثر من هناية تشرين 
األول/أكتوبر أو أوائل تشرين الثاين/نوفمرب. 

مجيع  متكني  بغية  الزمين  اإلطار  هذا  تأكيد  أعيد  إنين 
املعنيني من تسخري الشهر احلاسم، من اآلن وحىت ذلك احلني، 
لتهيئة الظروف املؤاتية لتلك احملادثات لكي تكون جمدية. أدعو 
اجلانبني إىل تقييم احلالة بواقعية وحبس من املسؤولية جتاه الشعب 
حمادثات  يف  جاد  حنو  على  للمشاركة  واالستعداد  السوري، 
جنيف من دون شروط مسبقة. أود أن أشرح بالضبط ما ميكن 

أن نعنيه يف ذلك.

الواقع  يف  بل  مصلحة  لديها  احلكومة  أن  أعتقد  أوال، 
اليت حددها  املعارضة  فصائل  مع  اجلاد  للتفاوض  اآلن  واجب 
ما  اآلن،  وحىت   .)2015(  2254 القرار  يف  باالسم  اجمللس 
برحت احلكومة تشرتط ربط استعدادها لالنتقال من احملادثات 
إىل املفاوضات احلقيقية مبسألة وحدة املعارضة وااللتزام مببادئ 
أساسية معينة. أعلم أيضا مدى أمهية مسألة مكافحة اإلرهاب 
بالنسبة للحكومة. لكن يف هذا الوقت بالضبط، الذي نشهد فيه 
بأعيننا بداية هزمية اإلرهاب يف اجلمهورية العربية السورية، يتعني 
علينا احملافظة على املكاسب اليت حتققت يف امليدان، واحلفاظ 
وشاملة، مسرتشدين  سياسية حقيقية  عملية  من خالل  عليها 

بالقرار 2254 )2015(.

لذلك ينبغي حث احلكومة على أن تبني باألقوال واألفعال 
معا على أهنا تريد حقا إجراء مفاوضات بشأن قضايا رئيسية، 
مفاوضات تتسم باملصداقية وإدارة حكومية تشمل اجلميع، على 
الصعيدين احمللي واملركزي؛ وحتديد جدول زمين وعملية لوضع 
دستور جديد؛ وإجراء انتخابات حتت إشراف األمم املتحدة، 
يف  اإلقليمية،  وسالمتها  ووحدهتا  سورية  سيادة  على  والتأكيد 
ومن  اإلرهاب.  وهزمية  مكافحة  فيه  جتري  الذي  الوقت  نفس 
على  تشجعها  أن  السورية  للحكومة  الصديقة  للدول  املهم 
مضمون  بشأن  ذلك  يف  مبا  قدما،  للمضي  استعدادها  إظهار 
القرار 2254 )2015(، وبرنامج السالل، ليس بعبارات عامة 
فحسب، بل بالتفاصيل، مع تسلسل زمين وطرائق للتنفيذ. نعلم 
أن ذلك لن يكون سهال، ولكن يتعني البدء هبذه العملية، كما 
أن األمم املتحدة ستكون مستعدة جدا لتقوم بدور الوسيط يف 

التمكني من إجراء مفاوضات حقيقية مع املعارضة.

بل  مصلحة  لديها  أن  فنعتقد  جانبها،  من  املعارضة  أما 
على  من  واحد  بصوت  تتكلم  أن  بالفعل  اآلن  واجبها  من 
منرب مشرتك يف مفاوضات حقيقية مع احلكومة بشأن السالل 
األربع، وعن تنفيذ القرار 2254 )2015(. ال أحد يطلب من 
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املعارضة أن تتوقف بصورة مفاجئة عن كوهنا معارضة، بيد أننا 
حنض املعارضة على أن تدرك بأهنا تصبح أكثر مصداقية وفعالية 
عندما تقف صفا واحدا وتظهر استعدادها للتفاوض، مما يعين 

األخذ والعطاء. 

يف هذا الصدد، بصراحة، ال يزال يوجد الكثري من العمل 
الشاق يف مكتبنا حىت اآلن. لقد يسرنا لألعمال التقنية القيمة 
على منابر املعارضة الثالثة يف الفرتة من أيار/مايو إىل متوز/يوليه. 
وينبغي حث املعارضة اآلن على اغتنام الفرصة اليت تتيحها اجلهود 
اليت تبذهلا اململكة العربية السعودية لعقد ما يسمونه مؤمتر الرياض 
2 الذي يشمل اجلميع. وحيدونا األمل والثقة بأن ينعقد يف تشرين 
األستانة.  حمادثات  وقبل  جنيف  حمادثات  قبل  األول/أكتوبر، 
للمعارضة،  بالنسبة  واملكان  الوقت  املؤمتر  هذا  ميثل  أن  وينبغي 
وبتشجيع من اجلهات اليت هلا تأثري عليها، والبعض منها موجود 
هنجا  وتقدم  معا  املعارضة  تأيت  أن  لضمان  القاعة،  هذه  يف 
تزال  ال  اليت  الرؤية  حتقيق  املفاوضات صوب  لعملية  اسرتاتيجيا 
املتحدة  القرار 2254 )2015(. إن األمم  نفسها والواردة يف 
على أهبة االستعداد لدعم هذه الرؤية والنهج بأي طريقة ممكنة.

أود أحذر مجيع األطراف من أوهام النصر أو احللم بسلك 
املتحدة  األمم  عملية  عن  بديل  هناك  ليس  إذ  خمتصرة.  طرق 
اليت حتظى بالدعم الدويل ومقرها جنيف واليت تتبع هنجا يشمل 
احلد  اكتشاف  إعادة  على  السوريني  تساعد  وأيضا  اجلميع، 

األدىن من الثقة والتماسك االجتماعي بعد هذا الصراع املرير.

علينا أن نتذكر أن مقتل مئات اآلالف من الناس ومعاناة 
صراع  عن  نامجة  نفسية  أو  جسدية  جروح  من  منهم  املاليني 
وحشي. فلقد تشرد املاليني، سواء داخل سورية أو خارجها، 
حىت يف الوقت الذي يسعى البعض منهم إىل العودة إىل ديارهم، 
واختفى  اآلالف،  احتجز  لقد  حيدث.  ذلك  نرى  أن  ويسرنا 
يف  تقدم  أي  حيرز  ومل  أثر،  دون  من  منهم  والكثري  اآلالف، 

الكشف عن مصريهم.

إن اهلياكل األساسية، وال سيما اهلياكل األساسية املدنية، 
اإلرهابية  واجلماعات  تصوره،  ميكن  ال  نطاق  على  دمرت  قد 
اليوم،  أعقاهبا  على  رُدت  قد  وإن كانت  دوليا، حىت  احملظورة 
أثبتت قدرهتا على الصمود يف أماكن أخرى من العامل بنجاهتا 
يف ميدان املعركة، وتعمل على عكس مسار هزميتها والنهوض 
مرة أخرى، إن مل يتم التوصل إىل اتفاق سياسي جديد ميٍكن من 
االنتقال إىل مستقبل مشرتك وشامل ودميقراطي. إن احلاجة إىل 
معاجلة املظامل اليت مل تتم تلبيتها والقائمة يف سوريا تبدو واضحة 
يل من جمموعة من أصوات السوريني الذين ال يؤيدون احلكومة 

وال املعارضة، ولكنهم يقولون إن لديهم مظامل. 

جنيف  إىل  العودة  على  للرتكيز  الوقت  حان  فقد  لذلك 
السورية لكي جتري حتت رعاية  احملادثات بني األطراف  وعلى 
األمم املتحدة، وال سيما جملس األمن. هذا هو املنتدى الوحيد 
الذي ميكن أن تتطور فيه العملية السياسية االنتقالية املتوخاة يف 
نفسها،  السورية  األطراف  مع   )2015( اجمللس 2254  قرار 
بدعم  املتحدة،  األمم  توفره  ما  وهذا  الكاملة،  الشرعية  ومع 
من اجملتمع الدويل. لدينا شهر لكي نشرع يف تلك احملادثات، 
ونريد من اجلميع العمل خالل ذلك الشهر. فلنغتنم تلك الفرتة 

لإلعداد اجليد للمحادثات املقبلة.

ميستورا  دي  السيد  أشكر  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
على إحاطته اإلعالمية. أعطي الكلمة اآلن للسيد لوكوك.

الرئيس،  سيدي  باإلنكليزية(:  )تكلم  لوكوك  السيد 
يشرفين أن أخاطبكم بعد ظهر هذا اليوم للمرة األوىل منذ أن 

توليت منصيب بوصفي منسقا لإلغاثة يف حاالت الطوارئ. 

إن مجيع أعضاء اجمللس اجلالسني حول هذه الطاولة على 
بينة من اآلثار املدمرة للصراع على املدنيني يف سورية. أين أقدر 
اجلهود املضنية اليت ُبذلت من أجل تعزيز إحراز حتسن يف احلالة 
اإلنسانية. وأعرف أن اجمللس يعمل بصورة مجاعية من أجل زيادة 
تزال  وال  املدنيني.  ومحاية  اإلنسانية  املساعدات  إيصال  إمكانية 
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يف  شهدنا  الدويل، كما  اجملتمع  برنامج  صدارة  يف  املسألة  هذه 
املاضي. وال تزال  العامة يف األسبوع  العامة يف اجلمعية  املناقشة 
االحتياجات اإلنسانية واحتياجات احلماية كبرية وماسة يف مجيع 
أرجاء سورية. أتعهد بالعمل مع جملس األمن ومع مجيع األطراف 
السكان  إىل  املعونة  وصول  وتيسري  احلماية  حتسني  أجل  من 

احملتاجني.

أرحب باستمرار التقدم يف وقف التصعيد يف أعقاب اتفاق 
4 أيار/مايو الذي وقعته روسيا وتركيا وإيران. وهذه التطورات 
كان هلا أثر إجيايب على املدنيني يف أحناء معينة من جنوب غرب 
إدلب.  ويف  ويف مشال غرب محص  دمشق،  ريف  ويف  سوريا، 
فإن  املبعوث اخلاص، ستافان دي ميستورا،  قال زميلي،  وكما 
اجلولة األخرية من احملادثات اليت جرت يف أستانا مهدت لتحقيق 
املزيد من تقليص العنف. ومع ذلك، ما زلنا نتلقى تقارير عن 
أطراف  مجيع  جانب  من  الدويل  اإلنساين  للقانون  انتهاكات 
النزاع، وشأين يف ذلك شأن ستيفان، أشعر بالقلق إزاء التقارير 
الواردة عن القتال األخري والضربات اجلوية يف إدلب ومحاة واليت 
أسفرت عن وقوع عدد كبري من الوفيات واإلصابات وأحلقت 

أضرارا كبرية بالبنية التحتية املدنية احليوية. 

منطقة  على  باألمس  جوية  غارة  شن  عن  التقارير  تفيد 
وادي الذئاب يف ريف محاة ورمبا أدت إىل مقتل 80 شخصا من 
الفارين من تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش(. 
التقارير  تفيد  اليت  اجلوية  الغارات  إزاء  القلق  شديد  ويساورين 
بأهنا تضرب أطفال املدارس واملستشفيات يف إدلب. وقد أخربنا 
املاضي  األسبوع  اإلنسانية  املساعدات  تقدمي  الشركاء يف جمال 
وتقع  للخدمة،  صاحلة  غري  أصبحت  مستشفيات  ثالثة  بأن 
وهي  وهيش،  نبل، خان شيخون،  املستشفيات يف كفر  تلك 
مقاطعات فرعية، وترك ذلك التعطيل ما يزيد على نصف مليون 
شخص من دون إمكانية احلصول على الرعاية الطبية. إن هذه 
جراء  املباشرة  اإلنسانية  املعاناة  يف  فقط  تتسبب  ال  اهلجمات 

ووفيات  تبعية  مبعاناة  تتسبب  أيضا  ولكنها  نفسها،  اهلجمات 
الطبية  الرعاية  على  احلصول  من  الناس  حبرمان  هلا  ال ضرورة 

حلاالت ميكن عالجها يف انعدام هذه اهلجمات.

على حنو أبعد باجتاه شرق البلد، تدور رحى معارك ضد 
تنظيم الدولة اإلسالمية يف حمافظيت الرقة ودير الزور تؤدي إىل 
السورية  الدميقراطية  القوات  أما  العنف.  أعمال  زيادة كبرية يف 
فتواصل تقدمها داخل مدينة الرقة، مما حيملين على القلق على 
املدنيني احملاصرين هناك والذين يقدر عددهم بنحو 000 14 
شخص، وهم حمصورون يف منطقة تتقلص مساحتها باستمرار. 
إن املدنيني حباجة إىل املرور اآلمن والوصول إىل املساعدة املنقذة 

للحياة.

أن  مفادها  تقارير  وردت  فقد  الزور،  دير  حمافظة  يف  أما 
مقتل  إىل  أدت  األخرية  األيام  يف  ُشنت  اليت  اجلوية  الغارات 
العشرات من املدنيني، يف حني أفادت تقارير بأن تنظيم الدولة 

اإلسالمية يستخدم املدنيني كدروع بشرية. 

بلدات  100 شخص من  أن زهاء 000  التقارير  وتفيد 
احملافظة الواقعة على طول هنر الفراتُشرِّدوا بسبب القتال العنيف 
منذ 25 آب/أغسطس. فقد شرد أكثر من 000 50 شخص 
التوجه  على  منهم  العديد  وأجرب  وحده.  املاضي  األسبوع  يف 
حنو مناطق أخرى خاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ال ميكن أن 
الفرار  من  الذين متكنوا  وأولئك  اإلغاثة،  منظمات  إليها  تصل 
من القتال يف تلك املدن بالتوجه مشاال إىل املناطق الواقعة حتت 

السيطرة الكردية، ال يزالون يواجهون قيودا على التنقل.

إمكانية  أيضا  تتغري  األمامية،  اخلطوط  تغري  استمرار  ومع 
وصول املساعدات اإلنسانية إىل احملتاجني. وبعد ثالث سنوات 
من احلصار من قبل تنظيم داعش، كما قال ستافان دي ميستورا 
للتو، متكنت قوات احلكومة السورية يف أوائل أيلول/سبتمرب من 
الوصول إىل مدينة دير الزور. وقد جرى فتح طرق جتارية وممرات 
إنسانية جديدة نتيجة لذلك. وقد متكنت األمم املتحدة، عن 
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طريق شريكنا اهلالل األمحر العريب السوري، من الوصول برا إىل 
املنطقة، وهذا يعين أننا متكنا من إهناء عمليات اإلنزال اجلوي اليت 
قامت بإيصال أكثر من 030 6 طنا مرتيا من الغذاء واإلمدادات 
للمحتاجني داخل املدينة، من خالل 309 عمليات تناوب على 

ارتفاع عاٍل منذ نيسان/أبريل من العام املاضي.

رفع  جيري  املتحدة،  األمم  أجرته  شامل  استعراض  وبعد 
مدينة دير الزور وسكاهنا البالغ عددهم 500 93 نسمة، من 
قائمة احملاصرين. وال يزال حنو 920 419 شخص، معظمهم 
لليونيسيف، حماصرين اآلن يف 10 مواقع يف  من األطفال وفقا 
مجيع أحناء سورية. و 95 يف املائة من هؤالء، حتاصرهم احلكومة 
اجلماعات  حتاصرهم  وكفريا  فوعة  يف  املائة  يف   2 و  السورية؛ 
الريموك  خميم  يف  املائة  يف   3 و  للدولة؛  التابعة  غري  املسلحة 
حتاصرهم اجلماعات املسلحة من غري الدول وحكومة سورية. يف 
حني أنه قد مت ختفيض األعداد، فإن حمنة أولئك احملاصرين ال تزال 

شديدة. وجيب رفع عمليات احلصار تلك.

اليت  املساعدة  على  يعتمدون  شخص  مليون  من  وأكثر 
تقدم عرب خطوط املواجهة. وما زلنا غري قادرين على الوصول 
إىل الغالبية العظمى منهم بانتظام مبا فيه الكفاية. وحىت أيلول/

سبتمرب، مت الوصول إىل 000 9 شخص يف البلدات الثالث 
احملاصرة: الفوعة وكفريا والريموك، وإىل 000 25 شخص يف 
خطة  إطار  ويف  عموما،  ولكن  ومديرا،  ومسرابا  حرستا  شرق 
آب/أغسطس - أيلول/سبتمرب، مل نصل سوى إىل 500 280 

شخص من الـــ 1.23 مليون شخص الذين طلبوا املساعدة.

املاضية،   18 الــ  األشهر  خالل  فرتات  هناك  لقد كانت 
وصلت خالهلا األمم املتحدة إىل أكثر من 000 300 شخص 
يف أسبوع واحد. وأود أن أرى تكرارا بإمكانية بلوغ مثل هذا 
التغلب  ذلك  يتطلب  وسوف  املستقبل.  يف  جتاوزه  أو  العدد 
البريوقراطية  والعقبات  التأخري  النامجة عن حاالت  القيود  على 
األولني  االجتماعني  بأن  وأنوه  األطراف.  مجيع  جانب  من 

لآللية الثالثية املؤلفة من األمم املتحدة وحكومة سورية واالحتاد 
الروسي قد عقدا يف دمشق لتوفري منتدى يعاجل املسائل اإلدارية 
واألمنية. وتلك تطورات عملية ميكن أن حتسن حياة السوريني. 
إىل ماليني  للوصول  اجملال  داخل سورية  العادية  الربامج  وتتيح 
الناس يف كل شهر من عرب أقصر الطرق. وداخل سورية، تصل 
الربامج العادية إىل أكثر من 4 ماليني شخص شهريا ومتدهم 

بالغذاء والدواء واملواد األساسية األخرى.

ونصل، من خالل الربجمة العابرة للحدود من األردن وتركيا، 
القرار 2165  اختاذ  ومنذ  األشخاص.  من  أخرى  ماليني  إىل 
)2004(، أرسلت األمم املتحدة أكثر من 000 16 شاحنة 
 15 من  يقرب  ما  لعالج  تكفي  لوازم صحية  بإيصال  قامت 
أربعة  من  يقرب  ملا  غذائية  غري  مواد  وكذلك  مليون شخص، 
ماليني شخص، واملياه ومواد الصرف الصحي والنظافة الصحية 
مليون  لقرابة  غذائية  مساعدة  تقدمي  ومت  نسمة.  ماليني  لثالثة 
آخر  العام يف  األمني  يقول  املتوسط. وكما  شخص شهريا يف 
تكمل  العمليات  هذه  فإن   ،)S/2017/794( الشهرية  تقاريره 
السورية  احلكومية  غري  املنظمات  تؤديه  الذي  احلاسم  الدور 
املنظمات  تلك  تقدم  املعونة،  تقدمي  إىل  فباإلضافة  والدولية. 

اخلدمات األساسية الضرورية، مبا يف ذلك التعليم والصحة.

وال يزال الوضع حمفوفا باملخاطر بالنسبة للعاملني يف اجملال 
أو  املتحدة  اإلنساين يف سورية، سواء كانوا من موظفي األمم 
خماطر  يواجهون  الذين  لنا،  الشريكة  احلكومية  غري  املنظمات 
العنف كل يوم. وكما أبلغ األمني العام يف آخر تقرير شهري له، 
قتل العشرات من العاملني يف اجملال اإلنساين منذ بداية النزاع. 
اهلالل  متطوعي  ومن  املتحدة،  األمم  من  موظفون  فيهم  مبن 
األمحر العريب السوري ومجعية اهلالل األمحر الفلسطيين. وال يزال 
أكثر من 50 من موظفي األمم املتحدة، ووكالة األمم املتحدة 
قيد  األدىن،  الشرق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة 
االحتجاز أو يف عداد املفقودين. وحيدد القانون الدويل اإلنساين 
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والقانون الدويل حلقوق اإلنسان مسؤوليات األطراف املتحاربة 
لضمان احلماية الالزمة جلميع املنظمات اإلنسانية، مبن يف ذلك 
أعول على دعم  إنين  األخرى.  اإلغاثة  واملرافق وأصول  األفراد 
اجمللس ويقظته لتأمني احلماية الالزمة جلميع العاملني يف اجملال 

اإلنساين يف سورية.

واملنطقة،  سورية  مستقبل  دعم  بشأن  بروكسل  مؤمتر  ويف 
باليني   6 بــ  بالتربع  التعهد  مت  نيسان/أبريل،  يف  عقد  الذي 
دوالر من أكثر من 40 حكومة لتلبية االحتياجات اإلنسانية 
املضيفة  واجملتمعات  للسوريني  األجل  الطويلة  واالحتياجات 
داخل سورية ويف املنطقة، لكن خطة األمم املتحدة لالستجابة 
اإلنسانية لعام 2017 ال تزال تعاين من نقص حاد يف التمويل. 
أن  املسألة وكفالة  لتناول هذه  وأدعو اجمللس إىل جتديد دعمه 
التمست  وقد  مسامهات.  إىل  بالتربع  التعهدات  تتحول كل 
موافقة السلطات على زيارة سورية من أجل رؤية احلالة بنفسي، 
ودعم إعداد خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2018، مث الدعوة 

لتوفري املوارد الالزمة هلا.

يزال  وال  وشاقة،  حتديات كبرية  تواجه  سورية  تزال  وال 
جيب كسرها.  عنف  دوامة  براثن  يف  عالقا  السوري  الشعب 
وسأعمل بشكل علين وشفاف مع مجيع األطراف إلجياد حلول 
تضع الناس يف صميم تركيزنا اجلماعي. وإنين أتطلع إىل العمل 
مع اجمللس للحصول على املزيد من املساعدة هلم وتوفري محاية 

أفضل هلم.

على  لوكوك  السيد  أشكر  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
إحاطته اإلعالمية.

أعطي الكلمة اآلن ألعضاء جملس األمن الذين يرغبون يف 
اإلدالء ببيانات.

أن  نود  باإلسبانية(:  )تكلم  )أوروغواي(  روليلي  السيد 
نعرب عن امتناننا للمبعوث اخلاص دي ميستورا، ووكيل األمني 

الطوارئ  حاالت  يف  اإلغاثة  ومنسق  اإلنسانية  للشؤون  العام 
السيد لوكوك على إحاطتيهما اإلعالميتني الشاملتني. يسعدين 
رؤية السيد دي ميستورا هنا مرة أخرى. ونرحب بالسيد لوكوك 
يف جملس األمن للمرة األوىل. ونتمىن له النجاح يف االضطالع 
أحناء  مجيع  يف  الناس  ماليني  على  تأثري كبري  هلا  اليت  بواليته، 

العامل.

لقد أخربنا سلفه السيد ستيفن أوبراين بانتظام، إنه بصدد 
مهمة صعبة تتمثل يف تقدمي إحاطة إعالمية لنا بشأن حاالت 
أليمة وتقييم أثرها على هذه األزمة. كما أبلغنا بصراحة بشأن 
والنزاعات  األزمات  ملختلف  والبشرية  اإلنسانية  التداعيات 
املسلحة اليت يكون فيها السكان املدنيون، الضحايا الرئيسيني ء 
دائما. ويف هذا السياق، ويف العديد من احلاالت، متثل التضحية 
العاملني يف اجملال  الشجاع من آالف  بالنفس واملثابرة والعمل 
اإلنساين التابعني ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومن شركائهم 
احملليني، الفرق بني احلياة واملوت بالنسبة للمدنيني احملاصرين يف 
براثن تلك النزاعات، وال سيما أشد الفئات ضعفا من السكان، 

مثل النساء واألطفال.

العامني املاضيني، وبوصف وفد بلدنا عضوا  وعلى مدى 
غري دائم يف جملس األمن، فإنه يأخذ الكلمة يف كثري من األحيان 
يف هذه اجللسات املفتوحة ألنه يرى أهنا تتيح لنا فرصة إلبالغ 
الدول األعضاء اليت انتخبتنا مبوقف وآراء حكومة بلدنا بشأن 
شىت املسائل املعروضة على اجمللس. ومبا أن هذه هي املرة األوىل 
للسيد لوكوك يف اجمللس، فإننا نريد له أن يعرف مباشرة، على 

أقل تقدير، آراء حكومة بلدي.

على مدى العامني املاضيني، انصب الرتكيز الرئيسي لعمل 
الدويل  والقانون  املدنيني  حبماية  يتعلق  ما  على كل  أوروغواي 
على  قيود  فرض  عدم  إىل وجوب  باستمرار  ودعونا  اإلنساين، 
إمكانية الوصول وتوزيع املعونة يف مجيع أحناء األراضي السورية، 
مبا يف ذلك املناطق احملاصرة واملناطق اليت يصعب الوصول إليها. 
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يف  للعاملني  واألمن  احلماية  توفري  مستمرة  بصورة  طلبنا  كما 
اجملال اإلنساين الذين يضطلعون مبهامهم.

ونظرا ألن هناك اآلن رئيسا جديدا ملكتب تنسيق الشؤون 
السيد  إىل  دعوة  توجيه  أن  على  جمددا  نؤكد  فإننا  اإلنسانية، 
البلد من شأنه أن يكون إمياءة إجيابية للغاية من  لوكوك لزيارة 
جانب احلكومة السورية. فهي ستتيح إقامة عالقة أكثر سالسة 
بشكل  اإلنسانية  املعونة  إيصال  تيسري  بغية  املتحدة  األمم  مع 

طبيعي.

وال بد أن أؤكد على أن عملية أستانا واملبادرات اإلقليمية 
اآلخرى اليت أطلقت يف األشهر القليلة املاضية إلهناء األعمال 
العدائية احمللية قد أدت إىل ختفيض كبري يف مستوى القتال يف 
البلد، من خالل تنفيذ العديد من مناطق ختفيف التوتر. ونشدد 
املناطق مؤقتة من أجل  الضروري أن تكون تلك  على أن من 
احلفاظ على وحدة اجلمهورية العربية السورية وسالمة أراضيها. 

وللشهر اخلامس على التوايل، علينا أن نعرب عن قلقنا حيال 
كوننا مل نتلق بعد أية معلومات عن تطبيق مذكرة أستانا املؤرخة 4 
أيار/مايو. وبالرغم من التقدم الكبري احملرز، من الضروري ضمان 
إىل  عائق  بدون  اإلنسانية  املعونة  وإيصال  املتحدة  األمم  وصول 
تلك املناطق، وكفالة حرية دخول الناس إىل تلك املناطق ومغادرهتا 
مبلء إرادهتم. ومن شأن ذلك أن يقدم بعض الضمان بأنه جيري 

احرتام املبادئ األساسية للقانون اإلنساين الدويل.

ونرحب بكونه يف أعقاب االجتماع السابق لعملية أستانا، 
أصدرت البلدان الضامنة الثالثة بيانا مشرتكا شددت فيه على 
يف  أنشئت  اليت  التوتر  ختفيف  مناطق  من  االستفادة  ضرورة 
اإلنسانية بصورة  املساعدات  إيصال  إمكانية  أيار/مايو إلتاحة 
تدعو  اليت  األمور  من  وباملثل،  عوائق.  وبدون  ومأمونة  سريعة 
إىل التشجيع أن البيان يشري أيضا إىل ضرورة قيام أطراف النزاع 
األشخاص  اإلفراج عن  منها  بوسائل  الثقة،  بناء  تدابري  بوضع 
الذين مت اعتقاهلم أو اختطافهم، وتسليم رفات املوتى وحتديد 

هوية املفقودين، من أجل هتيئة الظروف املفضية بصورة أكرب إىل 
جناح العملية السياسية والتوصل إىل وقف دائم إلطالق النار.

يتعلق بإمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية، فإننا  وفيما 
نشعر باالنزعاج ألننا ال نزال أبعد ما نكون عن استيفاء متطلبات 
التأثري  البلدان ذات  الشؤون اإلنسانية. ونناشد  تنسيق  مكتب 
على احلكومة السورية، وعلى وجه اخلصوص احلكومة السورية 
نفسها، ضمان إيصال املعونة اإلنسانية بصورة سلسة ومأمونة 
وبدون عائق. وحتقيقا لتلك الغاية، على سوريا أن تكفل التنفيذ 
الكامل خلطط مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لفرتة الشهرين، 
السورية مسؤولة  احلكومة  إن  الالزمة.  التصاريح  بإصدار مجيع 
على  بالذات  من حصول سكاهنا  التأكد  عن  األوىل  بالدرجة 

الغذاء واملياه واألدوية واللوازم إىل أن ينتهي النزاع.

النزاع  العدل ملئات اآلالف من ضحايا  إقامة  وستكتسي 
األبرياء أمهية بالغة لتحقيق السالم الدائم يف سوريا ولكفالة أن 
يتمكن السكان قاطبة من جتاوز األخطاء اليت ارتكبت خالل 
هذه احلرب اليت دامت طويال. كما أهنا ستهيئ ملستقبل مشرق 
ومتنع املسؤولني عن اجلرائم اخلطرية اليت ارتكبت خالل األعوام 

السبعة املاضية من اإلفالت من العقاب.

ويف كانون األول/ديسمرب العام املاضي، أيدت أوروغواي 
التحقيق  يف  للمساعدة  ومستقلة  حمايدة  دولية  آلية  إنشاء 
يف  خطورة  اجلرائم  أشد  عن  املسؤولني  األشخاص  وحماكمات 
من  السورية  العربية  اجلمهورية  يف  املرتكبة  الدويل  القانون  نظر 
آذار/مارس 2011، مبا يف ذلك اجلرائم اليت تعترب جرائم حرب، 
ذلك  ويف  املدنيني.  ضد  الكيميائية  األسلحة  استخدام  مثل 
الصدد، نؤيد الطلب الذي قدمه األمني العام أنطونيو غوترييش 
من أجل إحالة اجلرائم اليت ارتكبت يف سوريا إىل احملكمة اجلنائية 

الدولية واحملاكمة عليها أمام هذه احملكمة. 

ويف الشهر املقبل، ستنشر آلية التحقيق املشرتكة نتائج حتليلها 
للحادثتني، اللتني أكدت فيهما منظمة حظر األسلحة الكيميائية 
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استخدام األسلحة الكيميائية يف سوريا. وتقع على عاتق اجمللس 
مهمة حتديد التدابري الالزم اختاذها ملعاقبة األشخاص الذين تثبت 
مسؤوليتهم. وإذا مل يكن األمر كذلك، فإن اجمللس خياطر بفقدان 

املصداقية القليلة اليت احتفظ هبا بعد إدارته لألزمة السورية. 

إجياد  األولويات يف سوريا قد حددت بوضوح: وهي  إن 
حل سياسي إلهناء احلرب؛ واالخنراط يف عملية انتقال سياسي 
وكفالة  احمللية،  النار  إطالق  وقف  عمليات  وتوطيد  سلمي، 
إيصال املساعدات اإلنسانية إىل ماليني من احملتاجني يف املناطق 

احملاصرة واملناطق اليت يصعب الوصول إليها.

نود  بالروسية(:  )تكلم  الروسي(  )االحتاد  نيبزنيا  السيد 
بدورنا أن نتكلم يف هذه اجللسة املفتوحة، وليس جمرد أن نتبادل 

رأينا بشأن احلالة الراهنة يف سوريا مع أعضاء جملس األمن.

ونشكر السيد ستافان دي ميستورا على إحاطته اإلعالمية. 
ونتمىن للسيد لوكوك كل النجاح على املسار اإلنساين السوري. 
وحنن على ثقة بأنه سيعاجل احلالة بصورة حمايدة وسيكسب ثقة 

األطراف.

الدويل  االجتماع  عقد  أيلول/سبتمرب،   15 و   14 ويف 
حقيقية  خطوة  إيضا  وكان  أستانا.  يف  سوريا  بشأن  السادس 
األعمال  وقف  نظام  لتعزيز  وتركيا  وإيران  روسيا  اختذهتا  أخرى 
وحددت  سوريا.  يف  العامة  احلالة  استقرار  ولتحقيق  القتالية، 
معايري مجيع مناطق ختفيف التوتر األربع. وحيافظ على اهلدوء يف 
جنوب غرب سوريا بالتعاون البناء مع الواليات املتحدة واألردن. 
ويتواصل اخنفاض مستوى العنف. وما فتئنا نشدد على الطابع 
املؤقت ملناطق ختفيف التوتر. ومن غري املقبول التهكن بأن تلك 
املناطق حماولة مسترتة لتقسيم سوريا إىل مناطق نفوذ. ونعترب تلك 

االدعاءات مسعى للتشكيك يف مصداقية عملية أستانا. 

إن مساحة األرض اخلاضعة لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية 
اجلوية  القوات  وتواصل  التناقص.  يف  آخذة  والشام  العراق  يف 

الروسية تقدمي الدعم إىل احلكومة السورية ملكافحة ذلك التهديد. 
وعقب حصار دير الزور على يد املتمردين لسنوات عديدة، فإن 
احلصار رفع عنها. ومع ذلك، نشهد حماوالت لعرقلة العمل على 
يتعارض مع  املدينة. وذلك  املقاتلني ودفعهم إىل خارج  حماكمة 
اهلدف املعلن املتمثل يف القضاء الكامل على آفة تنظيم الدولة 
اإلسالمة يف األرض السورية ومرة أخرى، فإننا حنذر بأنه ينبغي أال 
يسمح لإلرهابيني بأن تكون هلم اليد العليا. ولن يتسىن القضاء 
على بؤر اإلرهاب، إال بالتعاون الصريح، وبدون اخلطط اخلفية. 

النصرة  جبهة  مبواجهة  أيضا  يتعلق  باملناسبة،  وذلك، 
أعضاء  اختذ  األخرية،  اآلونة  منها. ويف  املستنسخة  والكيانات 
التوتر  ختفيف  مناطق  إنشاء  لتقويض  إجراءات  النصرة  جبهة 
يف إدلب وملنع القوات احلكومية من شن هجوم يف دير الزور. 
وبالتايل لن يتسىن، يف ظل تلك الظروف، إنشاء نقاط مراقبة 
ونقاط تفتيش يف منطقة إدلب قبل طرد القوات الرئيسية جلبهة 
النصرة. وجتري حاليا مواجهة ذلك التحدي بفعالية. ونشري إىل 
تلو  أنه جيري قصف مستشفى  مفادها  اليت  اإلعالمية  التقارير 
األخرى يف إدلب. وبث تلك املعلومات الكاذبة من املسلحني 

ورعاهتم أسلوب معروف جيدا ومستخدم يف النزاع السوري. 

إن عملية أستانا - وهي منرب تفضلت بتوفري كازاخستان - 
بعث حياة جديدة يف احملادثات فيما بني األطراف السورية، اليت 
تعقد حتت رعاية األمم املتحدة. ونرى أن هذه احملادثات وفرت 
الزخم لعملية جنيف، حتت إشراف السيد ستافان دي ميستورا. 
ونتطلع إىل بدء احملادثات املباشرة بني األطراف. وستتوقف أمور 
املواقف  املعارضة على حتقيق وحدهتا وجتنب  قدرة  على  كثرية 

املتشددة وأخريا، الشروع يف حوار بناء.

ومصر  السعودية  العربية  اململكة  يف  شركاؤنا  تعهد  وقد 
أن  ونأمل  النجاح.  هلم  ونتمىن  العسرية،  املهمة  تلك  بتسهيل 
تنجح اجلولة املقبلة من حمادثات جنيف للسالم، املقرر إجراؤها 

يف هناية تشرين األول/أكتوبر. 
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البلدان  تغفل  مل  أستانا،  اليت جرت يف  احلوارات  وخالل 
العوائق  من  واخلايل  اآلمن  اإلنساين  الوصول  مسائل  الضامنة 
أيضًا  األعمال  جدول  ويتضمن  ذلك.  إىل  وما  األلغام  وإزالة 
أو  احتجازهم  مت  الذين  األشخاص  عن  اإلفراج  مثل  مواضيع 

اختطافهم، واقرتاح خطوات متبادلة لكل أطراف النزاع.

إىل  التوصل  املستحيل  أنه سيكون من  ونكرر مرة أخرى 
ومن  املناقشة.  يف  سوريا  حكومة  إشراك  بدون  فعالة  حلول 
أنه مل ُيدع ممثلون سوريون إىل احلدث السوري الذي  املؤسف 
نظمه االحتاد األورويب خالل األسبوع الرفيع املستوى للجمعية 
العامة. وقد اختذت خطوة هامة بإنشاء آلية ثالثية تضم روسيا 
وسوريا واألمم املتحدة، ونأمل أن متكننا من إجياد حلول للعديد 
سبيل  فعلى  اإلنسانية.  باألنشطة  املتصلة  املعقدة  املسائل  من 
املثال، نتوقع اختصار عملية منح تصاريح القوافل إىل يومني أو 
ثالثة أيام. ومع ذلك، نكرر أن اإلمدادات العابرة للحدود جيب 
أن ترتاجع تدرجييا مع توسع نطاق وصول املساعدات اإلنسانية. 
وينبغي أن نؤكد مرة أخرى أننا ال ميكن أن نعزو مجيع املشاكل 
للتنسيق.  إجراءات  إىل عدم وجود  اإلنساين  بالوصول  املتعلقة 
وينبغي أن تتخذ قرارات بشأن التوقيت والطرق، مع وضع احلالة 
احلاالت  ندرك  بعينها. وحنن  حالة  االعتبار يف كل  األمنية يف 
اليت تعرضت فيها القوافل اإلنسانية للتهديد بسبب أخطاء يف 

ترتيباهتا حتديداً.

وال ميكن أن نعول على املخاطرة حبياة العاملني يف اجملال 
تستبعد  أن  املتحدة  لألمم  ينبغي  أنه  بيقني  ونعتقد  اإلنساين، 
مثل  إرهابيون،  حيتلها  اليت  املناطق  إىل  قوافل  إرسال  إمكانية 
جوبر يف العاصمة وإدلب. ويف هذا السياق، يصعب فهم املغزى 
من عبور القوافل اإلنسانية مؤخراً من خالل نقطة تفتيش باب 

اهلوى، اخلاضعة لسيطرة النصرة.

وهناك مشكلة أخرى طويلة األمد تتمثل يف التوزيع العادل 
للمعونة اإلنسانية. وحنن نعلم على وجه اليقني أهنا يف كثري من 

بيعها يف  تنتهي يف أيدي أمراء احلرب احملليني، ويعاد  األحيان 
السوق السوداء واستخدامها كعملة لشراء والء السكان احملليني. 
هتديدات  تلقوا  السوري  العريب  األمحر  اهلالل  ممثلي  أن  ونعلم 
وحتذيرات بشأن التدخل يف مسائل التوزيع. ومما يؤسف له أن 
ممثلي األمم املتحدة ليس لديهم يف كثري من األحيان علم بشأن 

مآل املساعدة اإلنسانية اليت يقدموهنا، وهذا أمر غري مقبول.

ونعرف أيضًا، وعلى وجه اليقني، أن احلاجة إىل املساعدة 
يبالغ  وأحيانا  صحيحة  غري  بصورة  حُتسب  ما  اإلنسانية كثريا 
املعارضة  اليت تسيطر عليها  األراضي  تقديرها عندما تكون  يف 
أو اإلرهابيون هي املعنية. ولذلك، ينبغي أن نكفل قيام جلان 
االحتياجات  حتديد  يف  رئيسي  بدور  احمللية  الوطنية  املصاحلة 
احلقيقية للسكان. وهي موجودة يف كل مناطق التهدئة وتضم 
ممثلني عن احلكومة والسلطات احمللية للمعارضة املسلحة واملدنيني 
احملرتمني كرجال الدين واملهندسني واملعلمني. ويشارك الضباط 
الروس أيضا يف اللجان بصفة مراقبني. وحنن مستعدون لتنظيم 
مشاركة ممثلي األمم املتحدة مع اللجان لضمان ختطيط أفضل 
للعمليات اإلنسانية. وإن إنشاء أي سلطات موازية يف املناطق 

اخلاضعة لسيطرة اإلرهابيني سيكون أمراً غري مقبول.

لتبادل  أيضًا  اللجان  هذه  إمكانات  استخدام  وميكن 
احملتجزين والسجناء. وقد مت بالفعل اطالق سراح حواىل 100 
شخص من قبل احلكومة واملعارضة ىف منطقة التهدئة اجلنوبية. 
وتعمل جلان املصاحلة الوطنية احمللية حاليا على حتسني تنسيقها، 
ومثة خطط لعقد مؤمتر شعيب سوري ميكن أن يؤدي دوراً هامًا يف 
عملية التفاوض يف جنيف إىل جانب منصة املعارضة املوحدة.

مقرتنًا  سوريا،  من  أجزاء كثرية  يف  االستقرار  حتقق  ما  وإذا 
بعودة النازحني على نطاق واسع، يتعني تكثيف اجلهود اإلنسانية 
املواد  جللب  السريع  التنظيم  هو  اآلن  واملطلوب  اخلارجية. 
احلياة  واستعادة  البلد  بناء  إلعادة  الالزمة  واملعدات  والتكنولوجيا 
املدنية. جيب أن ُيعطى السوريون شعوراً بأن السالم قادم. وحنث 



S/PV.8058

1730053 12/19

27/09/2017الالة ش الير  األولا

األمم املتحدة على زيادة املساعدة اإلنسانية يف مجيع أحناء سوريا 
دون أي تباطؤ ناجم عن االستماع إىل حجج أولئك الذين حياولون 
تسوية  إىل  التوصل  أجل  من  اإلنسانية  املعونة  قضية  استغالل 
ال تزال  العواصم  بعض  أن  واحلقيقة  اخلاصة.  بشروطهم  سياسية 
يف  بالتقدم  األلغام،  إزالة  ذلك  يف  مبا  اإلنسانية،  املساعدة  تربط 
عملية االنتقال السياسي، وحنن نعرف حق املعرفة أن هناك ضغوطًا 
متارس على األمم املتحدة وكياناهتا بعدم التحرك بسرعة كبرية لبدء 
جهود التعمري. وعالوة على ذلك، ال يزال السوريون مستهدفني 
جبزاءات أحادية، وجيب أن تتوقف تدابري العقاب اجلماعي هذه.

وحنن نتفق مع الرأي القائل أن من الضروري تقدمي املساعدة 
ومع  الالجئني.  من  املاليني  استقبلوا  الذين  سوريا،  إىل جريان 
ذلك، نعتقد أيضا أن هذا الوضع مؤقت، وإن صرف أموال كثرية 
مستصوب.  غري  أمر  هلم  املضيفة  البلدان  يف  الالجئني  إلقامة 
بالطبع، ميكن بناء مدارس لألطفال السوريني يف تركيا واألردن، 
غري أن املساعدة يف استعادة النظام التعليمي يف سوريا نفسها 

ستكون أفضل بكل تأكيد.

إننا نشعر بقلق عميق إزاء احلالة اإلنسانية يف الرقة. فعشرات 
االالف من االشخاص ظلوا حماصرين شهوراً واالهداف املدنية 
تتعرض للقصف بشكل منتظم ويتم ضرهبا باملدفعية الثقيلة وال 
األمم  تدرج  مل  معروفة،  غري  وألسباب  انسانية.  ممرات  توجد 
احملاصرة.  املناطق  قائمة  يف  هذه  الطوارئ  منطقة  بعد  املتحدة 
ونرى أنه ينبغي أال تكون هذه املسألة أقل أمهية بالنسبة لألمم 
وبصفة  اليوم.  الطوارئ  منسق  أثارها  اليت  املسائل  من  املتحدة 
عامة، نود أن نطلب إىل وكيل األمني العام أن يستند يف تقييماته 
إىل املعلومات اليت مت التحقق منها، وهو ما قلناه يف السابق عدة 
مرات. ونثق أن زيارته املقبلة إىل سوريا ستمكنه من فهم احلالة 

اإلنسانية يف البلد على حنو أفضل. 

)تكلمت  األمريكية(  املتحدة  )الواليات  هيلي  السيدة 
باإلنكليزية(: أود أن أشكر السيد ستافان دي ميستورا والسيد 

الفرصة  وأغتنم  اإلعالميتني،  إحاطتيهما  على  لوكوك  مارك 
للرتحيب بالسيد لوكوك يف جملس األمن. إن تفانيه يف معاجلة 
األزمة اإلنسانية يف سوريا أمر ملهم. وسأغدو ممتنة لو أطلعنا يف 
وقت ما على ما إذا كان النظام السوري قد منحه تأشرية بعد 

طول االنتظار.

األسبوع  يف  عقد  الذي  املستوى  الرفيع  االجتماع  كان 
مثمراً  اإلنسانية يف سوريا  االحتياجات  تلبية  أجل  من  املاضي 
للغاية. ونشكر االحتاد األورويب على دعوته إىل تركيز االهتمام 
وقد  السوري.  النزاع  عن  نتجت  الىت  املستمرة  األزمة  على 
أعلنت الواليات املتحدة عن تقدمي 697 مليون دوالر يف إطار 
املساعدات اإلنسانية اجلديدة للضحايا واجملتمعات املضيفة اليت 
على  قطعت  أخرى  دواًل  أن  السوريني. كما  الالجئني  تدعم 

نفسها التزامات تشتد احلاجة إليها.

سورية،  يف  الشيء  بعض  العنف  تراجع  من  الرغم  وعلى 
فإن الوقت مل حين بعد لكي نشعر باالرتياح. وإن مل ير الشعب 
السوري عملية سياسية تسري بالتوازي مع جهودنا الرامية للتهدئة، 
فسُيستأنف العنف. وستكون أي مكاسب ضد تنظيم الدولة 
اإلسالمية يف العراق والشام جمرد مكاسب مؤقتة. ولن تنجح أي 
السوري  الشعب  أستانا. وسيظل  الورق يف  ُتربم على  اتفاقات 
ضعيفا ومنقسما على نفسه إن مل تكن هناك عملية سياسية 

ميكنه املشاركة فيها حبسن نية إىل جانب النظام. 

غري أن النظام السوري يرفض اجللوس إىل طاولة املفاوضات 
حبسن نية. وبدال من ذلك، ال يزال يرفض إيصال املساعدات 
اإلنسانية إىل من هم يف حاجة إليها. وتواجه اخلطط التشغيلية 
الشهر،  هذا  خطة  ذلك  يف  مبا  املتحدة،  لألمم  الشهرية 
من  التماس  خلطوط  العابرة  القوافل  تتمكن  فلم  “معوقات”. 
من  املوافقة  على  احلصول  رغم  األخرية،  األسابيع  يف  التحرك 
احلكومة السورية يف البداية. وعلى حنو ما أفادت جلنة التحقيق 
الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية، فإن القوات 
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الكيميائية  األسلحة  استخدام  تواصل  السورية  العربية  املسلحة 
ضد املدنيني واستهداف املستشفيات واملوظفني الطبيني. 

ففي األسبوع املاضي، وردت تقارير عن شن غارات جوية 
يف حمافظيت إدلب ومشال محاة. وقتلت الغارات ما ال يقل عن 
ثالثة من املوظفني الطبيني وأحلقت ضررا بعدد من املرافق الطبية 
ومراكز الدفاع املدين. وباألمس حتديدا، وردت تقارير عن هجوم 
مزعوم للنظام على مركز للمعاقني يف مديرا. وإذا ثبتت صحة هذه 
التقارير، فإن هذا اهلجوم أمر مستهجن. وهذه اهلجمات تندرج 
واملوظفون  الطبية  املرافق  فيه  تكون  متاما  مألوف  منط  إطار  يف 
للغارات  ضحايا  خيدموهنم،  الذين  املدنيون  وكذلك  الطبيون، 
الروس يدعون  الروس. إن  النظام السوري وحلفاؤه  اليت يشنها 
توسيع  يف  الرغبة  ويدعون  السوري.  النظام  على  تأثريا  هلم  أن 
نطاق املساعدة اإلنسانية لتصل إىل مناطق معينة، لكن حليفهم 
األسد هو من يرفض إيصال املساعدة اإلنسانية إىل العديد من 
األشخاص احملتاجني، وذلك يف مستوى جديد من التدين، حىت 
بالنسبة إىل األسد. ويأذن نظام األسد بوصول قوافل املساعدات 
املنقذة  املساعدات  إيصال  مينع  مؤيديه يف حني  إىل  اإلنسانية 
للحياة إىل السوريني اآلخرين. وُنذكر أصدقاءنا الروس بكالمهم 
عندما قالوا إهنم سيتوصلون إىل حل لتلك املشاكل اإلنسانية إذا 

استمرت شراكتهم مع إيران واألسد. 

إن الواليات املتحدة ملتزمة بإجياد حل يف سورية. وجيب 
احملاصرة  املناطق  إىل  اإلنسانية  املساعدات  وصول  زيادة  علينا 
واجملتمعات احمللية اليت تعاين. وجيب أن حنمل النظام املسؤولية 
يف  الدائم  الوحيد  احلل  أن  غري  املساعدة.  إيصال  منع  عن 
سورية والسبيل الوحيد إلهناء العنف ودحر اإلرهاب يتمثل يف 
عملية انتقال سياسي ال تسمح باالستعاضة عن تنظيم الدولة 
وإذا  اإليراين.  بالنفوذ  السلطة  يف  األسد  وجود  أو  اإلسالمية 
تؤدي  ولن  الناس  من  املزيد  سيعاين  األهلية،  احلرب  استمرت 
سوى  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  ضد  حققناها  اليت  املكاسب 

إىل  الساعية  األخرى  املتطرفة  اجلماعات  أمام  الباب  فتح  إىل 
االستفادة من النزاع. ونشكر كل اجلهات اليت لبت نداء املأساة 
أال  ولكننا جيب  هلا،  احرتامنا  ونعرب عن  اإلنسانية يف سورية 
ننسى، ولن ننسى، ما هو مطلوب من أجل حل األزمة حقا: 
بدء عملية سياسية حقيقية يكتسب الشعب السوري من خالهلا 

القدرة على ضمان سالمته وتقرير مستقبله.

أود  باإلنكليزية(:  )تكلم  )كازاخستان(  السيد عمروف 
يف البداية أن أهنئ السيد لوكوك على إحاطته اإلعالمية األوىل 
أمام جملس األمن بشأن سورية. إنه جيلب خربة أكثر من 30 
عاما إىل املنصب، حيث قاد وأدار استجابات ألزمات إنسانية 
جمال  يف  حكيم  اسرتاتيجي  قائد  وهو  العامل،  أحناء  مجيع  يف 

التنمية الدولية. 

كما نعرب عن االمتنان للمبعوث اخلاص إىل سورية السيد 
دي ميستورا، على عرضه املفيد آلخر التطورات. ونشيد به على 
السالم يف  أجل  السعي من  االستثنائي وتصميمه على  التزامه 
للتوصل  األوجه  املتعددة  بالدبلوماسية  بالتزامه  ونرحب  سورية، 

إىل حل لألزمة.

ال تزال كازاخستان ملتزمة بسيادة سورية واستقالهلا ووحدهتا 
ونالحظ  الدولة.  مؤسسات  وباستمرارية  أراضيها،  وسالمة 
اجتماعات  يف  السياسية  اجلبهة  على  احملرز  التدرجيي  التقدم 
العسكري  النشاط  تراجع  إىل  االنتباه  ونوجه  وأستانا،  جنيف 
وحتسن احلالة اإلنسانية يف مناطق التهدئة األربع. وتؤكد أستانا 
لتحقيق  السياسية  العملية  تعزيز  ملواصلة  استعدادها  من جديد 
السالم واالستقرار يف سورية. وأود أن أشدد على أن منرب أستانا 

يكمل منصة جنيف وال ُيقصد منه أن حيل حملها.

ويف سياق البحث عن اسرتاتيجية للخروج، ينبغي النظر يف 
اتباع هنج أصلي باعتباره وسيلة فعالة للغاية للتخفيف من حدة 
احلالة ومنع املزيد من التدهور. ولذلك، تدعو كازاخستان مجيع 
جملموعة  االنضمام  إىل  واخلليج  األوسط  الشرق  منطقيت  دول 
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الدول الضامنة لكفالة احرتام مجيع األطراف لنظام وقف إطالق 
النار والتقيد به. وإذا كنا نأمل يف أن نرى مزيدا من التقدم، من 
املهم مواصلة دعم أهداف ومكاسب مفاوضات أستانا وجنيف 

والضامنني الثالثة.

وتقدر  باهتمامنا.  وجديرة  خطرية  اإلنسانية  احلالة  إن 
كازاخستان أميا تقدير األنشطة اليت يقوم هبا العاملون يف اجملال 
اإلنساين ومن موظفي األمم املتحدة املتمركزين يف سورية، وهم: 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنظمة الصحة العاملية ومجعية 
اهلالل األمحر العريب السوري. وندعو احلكومة السورية والبلدان 
اجملاورة إىل عدم إعاقة وصول املساعدات اإلنسانية إىل خميمات 
املناطق  إىل  إنسانية  ممرات  فتح  على  سورية  وحنث  الالجئني، 

احملاصرة. 

وبعد استعراض شامل أجرته األمم املتحدة، يسرنا أن نعلم 
 93 عدد سكاهنا 500  البالغ  الزور،  دير  مدينة  رفع  أنه جيري 
هناك  يزال  ال  ذلك،  ومع  احملاصرة.  املناطق  قائمة  من  نسمة، 
419920 شخصا حماصرين يف 10 مواقع يف مجيع أحناء سورية. 
ويشجعنا أن موظفي املساعدة اإلنسانية يف األمم املتحدة ومكتب 
السوري وبرنامج  العريب  الشؤون اإلنسانية واهلالل األمحر  تنسيق 
األغذية العاملي سيقومون بإيصال مساعدات إنسانية إىل دير الزور 

للمرة األوىل منذ مطلع هذا الشهر. 

وينبغي أن حيظى االنسحاب اآلمن للمدنيني من مناطق 
احلرب ومحايتهم باألولوية يف مجيع العمليات. ونؤيد زيارة وكيل 
األمني العام لوكوك إىل سورية يف املستقبل القريب لالطالع على 
الوضع على أرض الواقع بنفسه. وينبغي ألطراف النزاع والبلدان 
الداعمة هلا أن تتفق على اإلفراج عن الرهائن ونقل املوتى وتبادل 

املعلومات عن األشخاص املفقودين.

القانونية  بواجباته  الوفاء  األمن  جملس  على  جيب  أخريا، 
باختاذ تدابري أكثر فعالية وتعاونية حلل األزمة السورية يف أقرب 

وقت ممكن.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
اجلمهورية العربية السورية.

السيد اجلعفري )اجلمهورية العربية السورية(: أود بداية أن 
أهنئكم، سيدي الرئيس، على ترؤس بالدكم الصديقة ألعمال 
اجتماعاته  إدارة  وعلى جناحكم يف  الشهر،  هلذا  األمن  جملس 

وأنشطته حبكمة واقتدار.

قدمها بعض  اليت  اإلحاطات  إىل بعض  االستماع  إن جمرد 
الزمالء للتو، جمرد املقارنة بني هذه اإلحاطات أو هذه البيانات، 
تشري بشكل واضح إىل أن البعض يعرف عما يتحدث وعما جيري 
يف سورية حبكم وجوده على األرض واخنراطه السياسي يف متابعة 
األوضاع يف سورية. يف حني أن البعض اآلخر الذي حتدث ليس 
موجودا على األرض وال يعرف ماذا جيري يف سورية ويستند بشكل 
رئيسي إىل أقوال وادعاءات ومهاترات إعالمية واستخباراتية تعطي 
االنطباع بأن ما جيري يف سورية ال عالقة له مبكافحة اإلرهاب، 

وأن هناك أزمة إنسانية سببها فقط احلكومة السورية.

يدرك  لكي  حديثي  بداية  يف  جدا  مهمة  املقارنة  هذه 
أنه بعد سبع سنوات من بداية احلرب اإلرهابية  الزمالء  بعض 
املفروضة على بالدي، آن األوان للتوقف عن املزايدات والكذب 

والتضليل.

العام  اهتمام إىل إحاطة وكيل األمني  لقد استمعت بكل 
اجلديد للشؤون اإلنسانية، السيد مارك لوكوك، وأمتىن له النجاح 
يف أداء مهمته اإلنسانية والنبيلة على رأس مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية، مؤكدا يف هذا الصدد أننا على أمت االستعداد للتعاون 
مع أي جهد صادق ملعاجلة تداعيات الوضع اإلنساين يف بالدي 
طاملا أن اهلدف منه هو مساعدة الشعب السوري مساعدة نزيهة 
بعيدا عن تسخري آالمه لصاحل أجندات تدخلية سياسية مرفوضة.

لقد حرصت احلكومة السورية، ومنذ بداية احلرب اإلرهابية 
املفروضة على بالدي، على التعاون مع األمم املتحدة والوكاالت 
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املختلفة التابعة هلا إليصال املساعدات اإلنسانية إىل مستحقيها، 
استنادا إىل املبادئ الناظمة للعمل اإلنساين ال سيما قرار اجلمعية 
العامة 46/182، ويف مقدمتها مبدأ احرتام السيادة السورية، 
اخلاصة  األمن  جملس  قرارات  عليه كافة  أكدت  الذي  األمر 
بسورية وهو أمر، موضوع السيادة، مبنتهى األمهية ألن البعض 
ينسى يف حديثه هذا املوضوع. وبكل الود واحملبة، أقول لزميلي، 
عندما  اخلطيئة  اليوم هذه  ارتكب  قد  إنه  لوكوك،  مارك  السيد 
مل يأت يف حديثه على اإلطالق على ذكر التعاون مع احلكومة 
السورية وكأن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يتعامل مع أشباح 

يف سورية وليس مع حكومة موجودة.

نعتقد أن الوقت قد حان، بعد صدور تقرير األمني العام 
يف  اإلنساين  الوضع  عن   )S/2017/794( واألربعني  الثالث 
سورية، لالنتقال من حالة اإلنكار إىل حالة اإلقرار بأن السبب 
اإلرهابية  التنظيمات  وانتشار  بروز  هو  األزمة  هلذه  اجلذري 
املسلحة، وعلى رأسها تنظيما داعش وجبهة النصرة واجملموعات 
املرتبطة هبما واستقدام عشرات اآلالف من اإلرهابيني األجانب 
املدعومني خارجيا وانتشارهم يف األحياء والقرى واملدن واختاذهم 
من املدنيني هناك دروعا بشرية ونشر فكر التوحش، األمر الذي 
الدعم  فريق  أعده  الذي   )S/2015/358 )انظر  التقرير  أكده 
األمن  جملس  بقرار  عمال  املنشأ  اجلزاءات  ورصد  التحليلي 
انتهاك  ويف  الدول،  بعض  فرض  وكذلك   .)2004(  1526
أحادية  قسرية  اقتصادية  إجراءات  الدولية،  للقوانني  صارخ 
اجلانب مجاعية على الشعب السوري بشكل أدى إىل تضييق 
سبل العيش على السوريني ومفاقمة معاناهتم يف كافة النواحي 

االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية والصحية. 

إن  قليل،  قبل  املتحدة  الواليات  سفرية  زميليت،  قالت 
على  لصرفها  دوالر  مليون   860 خصصت  قد  حكومتها 
الالجئني السوريني يف الدول املضيفة، أي األردن وتركيا ولبنان. 
أمل يكن األحرى حبكومتها أن تصرف هذه األموال على إعادة 

املدارس  بناء  الالجئني إىل وطنهم األم، سورية، إلعادة  هؤالء 
واملشايف والطرق بدال من الضغط الستمرار بقاء هؤالء السوريني 

خارج بالدهم؟

لقد التقينا قبل عدة أيام مع السيد لوكوك حيث نقلنا إليه 
بشكل واضح شواغل احلكومة السورية ومالحظاهتا على أداء 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية خالل املرحلة السابقة، انطالقا 
من أن احلكومة السورية حريصة على بناء عالقة مهنية شفافة 
وموضوعية تؤدي إىل حتقيق الغاية األساسية لنا ولكم، أال وهي، 
مساعدة الشعب السوري يف تلبية متطلباته وتقدمي املساعدات 
اإلنسانية جلميع احملتاجني وإعادة تأهيل البىن التحتية مبا ميكن 
األمن  إعادة  متت  أن  بعد  مناطقهم  إىل  العودة  من  املهجرين 
واالستقرار إليها جبهود الدولة السورية والقوى احلليفة والصديقة.

املتحدة  األمم  مع  حتقيقها  إىل  نطمح  اليت  العالقة  إن 
ووكاالهتا اإلنسانية املختلفة هي: أوال، عالقة قانونية حترتم املبادئ 
الناظمة للعمل اإلنساين. ثانيا، عالقة أخالقية قائمة على عدم 
تسييس امللف اإلنساين وعدم استغالله كورقة سياسية للضغط 
على احلكومة السورية. ثالثا، عالقة شراكة وتعاون تقر باجلهود 
اليت تبذهلا احلكومة السورية إليصال املساعدات إىل مستحقيها 
وبالعوائق اليت تعرتضها يف هذا اجملال. رابعا، عالقة واقعية تعرتف 
اإلرهاب  هو  السوري  الشعب  ملعاناة  احلقيقي  السبب  بأن 
الدويل، إضافة إىل التدابري االقتصادية القسرية اجلماعية أحادية 
املتحدة واالحتاد األورويب ودول  الواليات  اليت تفرضها  اجلانب 
أخرى على الشعب السوري. خامسا، عالقة ذات مصداقية تقر 
بأن األعمال غري القانونية ملا يسمى بالتحالف الدويل تزيد من 
معاناة الشعب السوري من خالل قتلها آالف املدنيني وتدمري 
ميكن  ال  بأنه  تقر  مصداقية  ذات  عالقة  املدنية،  التحتية  البىن 
باجملموعات  ترتبط  مصادر  أو  مشبوهة  مصادر  على  االعتماد 
اإلرهابية املسلحة ورعاهتا يف تقييمها لواقع الوضع اإلنساين يف 
بأن  تقر  السوريني  بآالم  لالجتار  سورية. سادسا، عالقة رفض 
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مؤمترات املاحنني ما هي إال مؤمترات استعراضية. وبالتايل، رفض 
استغالل بعض الدول املاحنة الوضع اإلنساين يف سورية لتنفيذ 
تتجاوز  مل  حيث  بالتزاماهتا  للوفاء  ودعوهتا  السياسية  أجنداهتا 
أيضا  تقر  فقط، عالقة  املائة  اآلن 33 يف  التمويل حىت  نسبة 
بأن ربط بعض الدول متويل العمل اإلنساين يف سورية بشروط 
اإلنساين  العمل  وقواعد  مبادئ  مع  يتعارض  أمر  هو  سياسية 

ويقوض دور األمم املتحدة يف هذا اجملال.

يسمى  ما  طريان  أن  إىل  اجمللس  انتباه  لفت  سنتني،  قبل 
بالتحالف الدويل، وأقصد بذلك الطائرات األمريكية، قد قصفت 
مدرسة يف الرقة لألطفال املعوقني فقتلت العشرات منهم. أفاجأ 
اليوم حبديث زميليت األمريكية واهتامها للطريان السوري بأننا قصفنا 
مدرسة لذوي االحتياجات اخلاصة يف نفس املنطقة. هذه العالقة 
اليت أحتدث عنها جيب أال يكون هدفها الوحيد رفع املعاناة عن 
على  تقوم  آخر، عالقة  ابتزازي  أي شيء  السوري وال  الشعب 
على  وليس  واملصداقية  واملهنية  واحلوار  والتعاون  والشراكة  الثقة 

أساس فرض شروط وإمالءات بشكل ينتهك السيادة السورية.

يسمى  ما  بداية  منذ  جهدا  السورية  احلكومة  تأل  مل 
باألزمة لالخنراط يف أي جهد صادق، يؤدي إىل حتسني وصول 
املساعدات اإلنسانية إىل مستحقيها. وعلى سبيل املثال، فقد 
وافقت مؤخرا حكومة بالدي على مقرتح املنسق املقيم إنشاء 
الروسي  آلية ثالثية تضم ممثلني عن احلكومة السورية واجلانب 
العاملة  األطراف  بني  التنسيق  تعزيز  هبدف  املتحدة  واألمم 
اإلنسانية  الربامج  لتنفيذ  سورية  يف  اإلنساين  للعمل  والداعمة 
القوافل  وخطة  اإلنسانية  االستجابة  خطة  ضمن  عليها  املتفق 
املشرتكة وكذلك استعراض وتنفيذ خطوات إيصال املساعدات 
اآللية  هذه  عقدت  حيث  التوتر  خفض  مناطق  إىل  اإلنسانية 

الثالثية أول اجتماعاهتا يف دمشق بتاريخ 19 أيلول/سبتمرب.

إرسال  اقتصار  السورية على ضرورة عدم  احلكومة  تشدد 
املساعدات اإلنسانية على املناطق غري املستقرة، بل ينبغي أن 

السوري  العريب  اجليش  حيررها  اليت  املناطق  تلك  أيضا  تشمل 
حمافظة  يف  سيما  ال  اإلرهاب،  من  والصديقة  احلليفة  والقوى 
دير الزور واجلزء الشرقي من حمافظة حلب وغريمها. ونقدر عاليا 
روسيا  حكوميت  من  املقدمة  اهلامة  املساعدات  اجملال  هذا  يف 
حيارب  أن  يريد  البعض  اإلسالمية.  إيران  ومجهورية  االحتادية 
روسيا يف سورية وحيارب إيران يف سورية وحيارب القوات احلليفة 
قواعد  خيالف  ألنه  ومعيب  مشني  الكالم  .هذا  سورية  يف  لنا 

القانون الدويل وينتهك أحكام امليثاق.
اإلعالمية  اإلحاطة  إىل  أيضا  باهتمام  استمعت  لقد 
دي  ستافان  السيد  العام،  لألمني  اخلاص  املبعوث  قدمها  اليت 
رئيس جملس  نائب  السيد  أن  إىل  هنا  أشري  أن  وأود  ميستورا، 
الوزراء ووزير اخلارجية قد أكد قبل أيام أمام اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة )انظر A/72/PV.19( على أن سياسة الدولة السورية قد 
قامت، منذ بداية احلرب اإلرهابية املفروضة عليها، على ركيزتني 
أساسيتني مها؛ حماربة اإلرهاب والعمل اجلاد واملتواصل هبدف 
إجناز حل سياسي يوقف النزيف ويعيد االستقرار، واالستمرار 
يف إجناز املصاحلات الوطنية اليت أثبتت جناحها ومكنت عشرات 
مناطقهم  إىل  العودة  من  والالجئني  النازحني  من  اآلالف 
وأسهمت بشكل كبري يف حتسني ظروف معيشة أعداد كبرية من 

السوريني الذين عانوا ما عانوه من جرائم اإلرهاب. 

أستانا  مبساري  والتزاما  جدية  بلدي  حكومة  أبدت  لقد 
وسبع  أستانا  يف  جوالت  سبع  اآلن  حىت  حضرنا  وجنيف. 
جوالت يف جنيف، وما زال البعض يقول أن احلكومة السورية 
غري جادة يف االخنراط يف العملية السياسية. إذن ماذا كنا نفعل؟ 
بلدي  إن  جنيف.  وسبع جوالت يف  أستانا  يف  سبع جوالت 
ينظر بإجيابية إىل مسار أستانا وما جنم عنه من حتديد مناطق 
ختفيف التوتر أمال يف التوصل إىل وقف فعلي لألعمال العدائية 
والنصرة وغريمها، عن  اإلرهابية، كداعش  للمجموعات  وفصل 
تلك اجملموعات اليت وافقت على الدخول يف مسار أستانا. ما 
هو الغلط يف هذا الكالم؟ أال ينسجم مع قرارات جملس األمن؟ 
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ويف نفس السياق، فإن حكومة بلدي جتدد التزامها بعملية 
وفد  شارك  حيث  األمام  إىل  قدما  هبا  للدفع  والسعي  جنيف 
جنيف  حمادثات  جوالت  يف كافة  السورية  العربية  اجلمهورية 
مع  مفيدة  جولة  مؤخرا  أجرينا  وقد  ومسؤول  جدي  بشكل 
فيها على موضوعني  الرتكيز  املبعوث اخلاص وفريقه، حيث مت 
القانونيني  اخلرباء  واجتماعات  اإلرهاب  مكافحة  مها  رئيسيني 

الدستوريني. 

بلدي على االستمرار يف حماربة  اخلتام، تؤكد حكومة  يف 
اإلرهاب الدويل بال هوادة، على كامل أراضي اجلمهورية العربية 
السورية - أعيد على كامل أراضي اجلمهورية العربية السورية - 
مشددة على موقفها الثابت واملتمثل يف أن حل األزمة يف سورية 
هو حل سياسي أساسه احلوار السوري - السوري بقيادة سورية 

من دون تدخل خارجي ومن دون شروط مسبقة. 

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: طلبت ممثلة الواليات املتحدة 
األمريكية الكلمة لإلدالء ببيان آخر. 

)تكلمت  األمريكية(  املتحدة  )الواليات  هيلي  السيدة 
أثريت حىت  اليت  النقاط  بعض  على  أرد  أن  أود  باإلنكليزية(: 

نضع األمور يف نصاهبا. 

إن تأكيد روسيا بأنه ينبغي لنا أن نرى هناية للمساعدات 
عرب احلدود ألنه قد مت حتقيق مكاسب تأكيد خاطئ. فقد قدم 
السيد لوكوك إحاطة إعالمية إىل جملس األمن يف آب/أغسطس 
بأن األمم املتحدة مل تتمكن من الوصول سوى إىل 500 280 
شخص بالقوافل املشرتكة بني الوكاالت - من أصل 1.3 مليون 
شخص طلب إيصال املساعدة إليهم. وال ميثل ذلك سوى 21 
يف املائة. ويف الوقت نفسه، فإن األمم املتحدة تصل إىل أكثر 
من مليون شخص عرب احلدود كل شهر. أي أن مليون شخص 
سيرتكون من دون أي شيء إذا أوقفنا تقدمي املعونة عرب احلدود. 
وعالوة على ذلك، يواصل النظام السوري إزالة املواد الطبية من 
هذه  إن  مصطنعة.  بصورة  املستفيدين  أعداد  وخيفض  القوافل 

األعمال ال متثل برهانا على حسن النوايا من احلكومة، وال هم 
ميثلون حكومة ميكننا أن نثق فيها. والوقت اآلن ليس هو الوقت 
فقد عاىن  احملتاجني.  إىل  للوصول  أدواتنا  للتقليل من  املناسب 
السوريون ملا يقرب من سبع سنوات. باختصار، جيب أن تستمر 
الناس من  إنقاذ املاليني من  املساعدات عرب احلدود من أجل 

املوت والدمار. 

وأود أيضا أن أقول إن الكثريين منا يريدون أن يروا هناية 
لألزمة السورية. فقد شهدنا كلنا الكثري من الناس يعانون، وقد 
اجتمعنا كلنا يف جملس األمن مرات عديدة ملناقشة احلالة. غري 
أنين أود أن أوضح لنظرينا السوري أن الالجئني مل يغادروا سورية 
بسبب اإلرهابيني فحسب. لقد ذهبت إىل هناك وحتدثت إىل 
الالجئني يف األردن. وحتدثت إىل الالجئني يف تركيا. ومجيعهم، 
هو  ما خيشوه  أكثر  إن  قالوا  ال،  أم  املخيمات  سواء كانوا يف 
النظام. والسبب يف مغادرهتم سورية هو أهنم غادروها خوفا من 

اإلرهاب ولكن كذلك خوفا من حكومتهم يف حد ذاهتا. 

املبلغ  الواقع،  يف  املعونة.  عن  اجلعفري  السيد  تكلم  لقد 
املخصص البلدان املضيفة هو 697 مليون دوالر. وحنن نعطي 
هذه األموال إىل البلدان املضيفة ألننا نعلم أهنا تعتين بشعوهبا. 
لقد رأينا ما يثبت أهنا تعنيت بشعوهبا. إننا نود أن نعطي تلك 
األموال لسورية. ونود أن نعطي هذه األموال إىل حكومتها — 
إذا استطعنا أن نرى الدليل على أهنا تعتين بشعبها. فالثقة جيب 
أن تكتسب. ويتعني أن توضع الثقة بناء على حسن النية وطيب 
السمعة. غري أننا مل نر ذلك. مل نيأس من رؤية ذلك، ولكن 
ال ميكن أن تأيت إىل هذا اجمللس وتتكلم عن أن هناك من يفعل 
شيئا من الناحية السياسية يف هذه احلالة. ألن حقيقة األمر هي 
أن الشيء السياسي الوحيد الذي نريده هو أن يتمكن السوريون 
من العودة إىل ديارهم والعيش يف ظل حكومة تعتين بشعبها. 
فلتقدموا لنا الدليل على أنكم تعتنون بشعبكم. قدموا لنا الدليل 
بأن السوريني سيكونون أفضل حاال بعودهتم إىل سورية ال يف 
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تركيا واألردن، ألهنم اآلن يتلقون عناية أفضل يف األردن وتركيا 
مما كانوا يتلقونه يف أي وقت مضى يف سورية. وهم يستحقون 
العودة إىل ديارهم. ويستحقون أن يشعروا باألمان. ويستحقون 

أن يقيموا يف بلد تعتين حكومته هبم. 

الروسي  االحتاد  ممثل  طلب  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
الكلمة ليديل ببيان آخر. 

إنين  بالروسية(:  )تكلم  الروسي(  )االحتاد  نيبزنيا  السيد 
إىل  التوصل  إىل  الدخول يف جمادالت، ولكننا حباجة  ال أعتزم 
الذين  املتعلقة بعدد األشخاص يف سورية  حقيقة اإلحصاءات 
حيصلون على املساعدة اإلنسانية والسكان الذين تلقوا املساعدة 
من األمم املتحدة. وأعتقد أن هذا هو أحد التحديات اليت يتعني 
على وكيل األمني العام اجلديد التعامل معها. إنين أتذكر أن آخر 
املساعدات  إيصال  وإمكانية  السورية  املسألة  فيها  ناقشنا  مرة 
اإلنسانية يف غرفة املشاورات مع ممثل عن مكتب تنسيق الشؤون 
األشخاص  عدد  عن  مقنعة  بيانات  لنا  قدم  الذي  اإلنسانية، 
الذين يتلقون املساعدة اإلنسانية. بفضل املساعدة اليت قدمتها 
حكومة اجلمهورية العربية السورية - إال إذا كنت خمطئا - فإن 
احلكومة  تعاون  بفضل  املساعدة،  يتلقون  الذين  األشخاص 
مئات  ليسوا  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب  مع  السورية 
اآلالف، بل 5 ماليني شخص. ال أريد أن أطعن يف األرقام، 
التوصل إىل حقيقة اإلحصاءات.  نتمكن من  أن  أريد  ولكنين 
وأود أن أطلب من السيد لوكوك أن يتناول هذه املسألة. لنضبط 

- إذا جاز التعبري - ساعاتنا بشأن هذه املسألة.

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: طلب ممثل اجلمهورية العربية 
السورية الكلمة لإلدالء ببيان آخر. أعطيه الكلمة اآلن.

أعتذر  السورية(:  العربية  )اجلمهورية  اجلعفري  السيد 
ويكيليكس  وثائق  ثانية. كشفت  مرة  الكلمة  أخذ  طلب  عن 
احلكومة  نوايا  عن  الرئيس،  السيد   - ويكيليكس  فضيحة   -
األمريكية بقلب نظام احلكم يف بلدي منذ العام 2006. وثائق 

ويكيليكس مطبوعة يف أمريكا والكتاب متوفر يف موقع أمازون 
اإللكرتوين ملن يريد أن حيصل عليه. فالكتاب متاح. يتم تبادل 
برقيات سرية بني وزارة اخلارجية األمريكية يف واشنطن والسفري 
األمريكي يف دمشق منذ العام 2006 فيها خطة لقلب نظام 

احلكم يف بلدي. هذا أوال.

ثانيا، مذكرات السيدة هيالري كلينتون اليت اعرتفت فيها 
وجبهة  داعش  تنظيم  خلقت  اليت  هي  األمريكية  اإلدارة  بأن 
تأليفها، داخل  اليت مت  الكتب  النصرة والقاعدة، اخل. عشرات 
الواليات املتحدة ويف أوروبا، وهي كلها حتدثت عن التالعب 
تقويض  أجل  من  حتديدا  اإلسالموي،  السياسي  باإلرهاب 

احلكومات يف منطقتنا العربية والشرق أوسطية.

ثالثا، هل هناك من ينسى ماذا حدث يف العراق؟ هل ميكن 
أن ننسى فضيحة غزو العراق وما أدى إليه ذلك من مصائب 
يف منطقتنا، ويف العراق؟ رابعا، من الذي دعا وخول ما يسمى 
القوات  تفعل  بلدي وماذا  الدويل إىل دخول  التحالف  بقوات 
وطننا، سورية؟ هل  تراب  من  أجزاء  فوق  العسكرية  األمريكية 
هناك تربير لذلك؟ كيف يتم انتهاك سيادة بلدي، عسكريا، يف 
عدة مناطق، يف خمالفة فظيعة وفجة وفظة للقانون الدويل؟ ماذا 
تفعل القوات األمريكية فوق أرض بلدي، ومن الذي دعا هذه 

القوات إىل احلضور؟

األمريكية،  املتحدة  الواليات  أنشأت  ملاذا  خامسا، 
البنتاغون، غرفة عمليات يف عمان، األردن، منذ بداية األزمة 
إىل  احلدود  وإرساهلم عرب  اإلرهابيني  لتدريب  أليس  بلدي؟  يف 
قد  السابقة  األمريكية  اإلدارة  أن  ننسى  هل  سادسا،  بلدي؟ 
صرفت 500 مليون دوالر على تدريب 39 إرهايب فقط، 39، 
النظام  من  سورية  لتحرير  دوالر،  مليون   500 عليهم  صرفت 
احلاكم؟ وانتهى األمر بـ 39 إرهايب أن انضموا إىل داعش وجبهة 

النصرة مع أسلحتهم األمريكية. 
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سابعا، من الذي ضرب جبل الثردة، موقع اجليش السوري 
أيلول/سبتمرب 2016،  الزور يف 17  دير  الثردة، يف  يف جبل 
أليس  اجمللس.  يف  املوضوع  هذا  عن  وحتدثنا  متاما؟  سنة  قبل 
الطريان األمريكي هو الذي قصف موقع اجليش العريب السوري 
املرابط يف دير الزور، والذي كان حيمي 000 300 مدين يف 
أن  النتيجة  النتيجة؟ كانت  ماذا كانت  الزور من داعش؟  دير 
الثردة  القصف األمريكي ملوقع اجليش العريب السوري يف جبل 
الزور على مدار  مسح لداعش بأخذ املوقع وقصف مدينة دير 
سنة بكاملها. وتكرر األمر، مؤخرا، يف يوم 21 أيلول/سبتمرب 

اجلاري، أعلنت

أعلنت وزارة الدفاع السورية ووزارة الدفاع الروسية أن مدينة 
أسبوع. كان  غضون  يف  داعش  من  تتحرر  سوف  الزور  دير 
الروسي  الطريان  وقضى  الزور.  دير  مدينة  أبواب  على  جيشنا 
دير  يف  قتلهم  مت  داعش،  من  إرهابيا   850 على  والسوري 
الزور. انسحب اإلرهابيون واستعاد اجليش السوري مدينة دير 
الزور واملواقع احمليطة هبا. ختيلوا ماذا حدث بعد ذلك. أوقف 
التحالف الدويل الذي تقوده الواليات املتحدة األمريكية عملياته 
يسمى  ما  بقوات  وزج  داعش،  تنظيم  معقل  وهي  الرقة،  يف 
سورية الدميقراطية اليت يدعمها يف دير الزور، اليت كان جيشنا 
حيررها، وكأن األمريكيني يسابقون اجليش السوري للوصول إىل 

دير الزور، بدال من حماربة داعش يف معقله الرئيسي، الرقة.

طبعا، كان هناك صور جوية التقطها أصدقاؤنا وحلفاؤنا 
الروس، األقمار الصناعية، تظهر وحدات أمريكية مع داعش، 
وطائرات  قتال.  بدون  املواقع  ويتبادلون  يتنابون  قتال،  بدون 
هليكوبرت تنقل قيادات من داعش إىل مكان ما. ما أريد أن أقوله 

بعد هذه املداخلة هو أن السلوك األمريكي واألورويب، حتديدا، 
اآلن جتاه ما جيري يف بلدي هو سلوك خيالف كل قراراتكم اليت 
تبنيتموها منذ بداية األزمة السورية. كل القرارات ذات العالقة 

مبكافحة اإلرهاب وذات العالقة بالوضع السياسي يف سورية.

جيب على حكومة الواليات املتحدة األمريكية أن تعرف 
وتدرك أننا دولة ذات سيادة، مثل الواليات املتحدة األمريكية 
املتحدة،  الواليات  أن حنارب  نريد  أننا  ندعي  نفسها. حنن ال 
سياساهتا  تغري  أن  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  نريد  لكن 
اخلاطئة جتاهنا. ماذا يفيدنا حنن كشعب سوري أن يبقى ماليني 
من  هربوا  السوريني  إن  قالت  زميليت  سورية؟  خارج  السوريني 
مرأى  على  اآلن  لكم  أقول  وأنا  السورية،  احلكومة  ممارسات 
الدول  من  تريد  السورية  احلكومة  أن  اجلميع،  من  ومسمع 
املضيفة لالجئني أن تعيدهم إىل بلدهم. ويكون يعود املاليني 
من السوريني إىل بلدهم مكرمني معززين، ينبغي رفع اإلجراءات 
القسرية أحادية اجلانب، لكي جيد هؤالء املاليني من السوريني 
عمال ومعامل وفرصا للعمل والعيش الكرمي، بدال من إبقائهم 

يف الدول اجملاورة.

هذا هو معىن ما نقوله دائما من أن هناك ابتزاز للحكومة 
السورية، إما أن تقدموا تنازالت أو أن هذا الوضع، من الالجئني 
واملعارضة، ما يسمى باملعارضة املعتدلة املعدلة وراثيا، كما نتكلم 
مع السيد دي ميستورا، ستستمر. ابتزاز فضاح. احلل السياسي 
ال يكون هكذا؛ احلل السياسي ينبغي أن يقوم على مساعدتنا، 
كحكومة، ال العمل ضدنا كحكومة، واستغالل العامل اإلنساين 

وسيلة للضغط علينا. 

رُفعت اجللسة الساعة 16/40.


