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مبعوث األمم المتحدة لسوریا غیر بیدرسون
إحاطة لمجلس األمن

29 نیسان/أبریل 2020
______

السید الرئیس
1- دعا أعضاء مجلس األمن الشھر الماضي "كافة األطراف لضمان فترة مستدامة من الھدوء على كامل األراضي السوریة وأعادوا التأكید على الحاجة إلى التطبیق الكامل
لقرار مجلس األمن 2254".  وقد جاءت ھذه اإلشارة اإلیجابیة من مجلس األمن في الوقت المناسب عقب دعوة األمین العام لألمم المتحدة لوقف إطالق نار فوري في جمیع

أنحاء العالم، والنداء الذي وجھتھ أنا لوقف إطالق نار على المستوى الوطني في سوریا وجھد شامل لمكافحة كوفید 19. وأدعوكم جمیعاً إلى الحفاظ على ھذا الھدف المشترك.
2- انني مقتنع بشكل كامل بأن سوریا بحاجة إلى ترتیبات لوقف إطالق النار تُسفر عن فترة ھدوء مستدامة على المستوى الوطني وال تسمح بشن أي ھجمات جدیدة عبر خطوط

التماس، وتتیح للسوریین النفاذ إلى المعدات والموارد الالزمة لمواجھة الفیروس. وھذا سیبعدنا عن اي توجھ عسكري وباتجاه مسار الحل السیاسي الذي نص علیھ القرار
2254. وال یمكننا تحمل استئناف االعمال العدائیة التي  ستؤدي بالتأكید إلى زیادة جدیدة في أعداد النازحین الذي یشكلون الفئة األكثر ضعفاً، وھو أمر شاھدناه بفزع منذ شھرین

فقط. لم یكن ھذا السیناریو محتمالً قبل الجائحة، وسیكون الثمن اآلن باھظاً أكثر.
السید الرئیس،

3- لقد واصلت على مدار الشھر الماضي اتصاالتي مع األطراف السوریة. كما أجریت اتصاالت مع عدد من وزراء الخارجیة والمسؤولین رفیعي المستوى من عدد من الدول
الرئیسیة، بما في ذلك مؤخراً مع روسیا وتركیا وإیران التي عقد وزراء خارجیتھا مؤخراً اجتماعاً افتراضیاًـ باإلضافة إلى الوالیات المتحدة، واالتحاد األوروبي وعدد من الدول

األوروبیة واألمین العام لجامعة الدول العربیة وعدد من وزراء الخارجیة العرب. انني أثمن انخراط كافة ھذه األطراف مع جھودي لتسھیل التقدم في العملیة السیاسیة والحفاظ
على ترتیبات وقف إطالق النار. وسأواصل اتصاالتي مع ھذه األطراف وغیرھا في األیام واألسابیع المقبلة. 

السید الرئیس،
4- انني أرحب بالھدوء الكبیر الذي ساد سوریا خاصة بالمقارنة بذروة العنف في السنوات السابقة. فلم نشھد أي ھجوم شامل أو موجات جدیدة من النزوح منذ بدایة شھر آذار/

مارس. وقد ترسخت االتفاقات الروسیة-التركیة في شمال غرب سوریا وأرى تحوال  إیجابیاً على االرض مقارنة  باالتفاقات السابقة حیث یظل عدد االنتھاكات منخفض.
5- وقد تم تسییر 6 دوریات روسیة-تركیة مشتركة. وقد واجھت ھذه الدوریات عدد من التحدیات إال أنھ تم التعامل معھا.

6- أدعو كافة األطراف المعنیة إلى التعامل مع المجموعات اإلرھابیة المحظورة دولیاً بشكل یقوم على التعاون واالستھداف بدقة وبحیث ال یشكل ذلك تھدیداً للھدوء القائم
ولجھود االستجابة لكوفید 19، وأیضاً لضمان االحترام الكامل للقانون الدولي اإلنساني وحمایة المدنیین.

7- كما أنني أسجل أن ترتیبات وقف إطالق النار المختلفة بین روسیا وتركیا والوالیات المتحدة في شمال شرق سوریا ما زالت تطبق على نطاق واسع.
8- لكن السید الرئیس ھذا الھدوء ھو ھدوء حذر وھش سواء في شمال غرب أو شمال شرق سوریا. وھناك احتمال دائم للتصعید في سوریا.

9- فباألمس فقط، وقع انفجار في أحد األسواق في مدینة عفرین أسفر عن مصرع أكثر من 40 شخصاً. باإلضافة إلى ذلك، فاألوضاع األمنیة في جنوب سوریا مقلقة. وإعادة
الظھور المقلق لداعش في البادیة وفي مناطق وسط وشرق سوریا مستمرة. وانني قلق ایضاً إزاء التقاریر الواردة حول ھجمات إسرائیلیة في ریف حمص ودمشق، وقد وردت

أنباء عن وقوع الھجمة األخیرة یوم االثنین الماضي.
السید الرئیس،

10- لقد واصلت الحكومة السوریة اتخاذ إجراءات مھمة لمواجھة كوفید 19، وكذلك االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة وسلطات األمر الواقع في المناطق
األخرى خارج سیطرة الحكومة. وقدم المانحون الدولیون تعھدات ومساعدات مالیة وعینیة. وسیقوم نائب األمین العام مارك لوكوك بإحاطتكم ھذا المساء حول جھود األمم

المتحدة لزیادة القدرة على إجراء الفحوصات وتوفیر العالج لكوفید 19 في سوریا.
11- على الرغم من العدد القلیل للفحوصات، فإن اإلحصاءات الرسمیة لحاالت اإلصابة في سوریا ال تزال منخفضة نسبیاً: فھناك 42 حالة في المناطق الخاضعة لسیطرة

الحكومة وحالتین في شمال شرق سوریا وال توجد حاالت في شمال غرب سوریا. السید الرئیس نأمل جمیعاً أن یستمر ھذا العدد المنخفض، ولكن كما ھو الحال في كل الدول،
ھناك خطر حقیقي إلمكانیة تفشي كوفید 19 في سوریا. وستكون متابعة مسار االنتشار في األسابیع القادمة مھمة للغایة باإلضافة إلى ضرورة زیادة القدرة على إجراء

الفحوصات والعالج في كافة مناطق سوریا وأھمیة تبادل المعلومات بین كافة األطراف.  
12-  تواجھ سوریا عدداً من التحدیات التي تعیق جھود االستجابة للجائحھ. فسوریا تعاني أیضاً من نقص في الكوادر الصحیة والمعدات واالمدادات الطبیة. لقد شھد القطاع

الصحي تدھوراً في بعض المناطق وتدمیراً في مناطق أخرى عقب تسع سنوات من الصراع المسلح. ولعلكم جمیعاً اطلعتم على النتائج التي توصلت إلیھا مؤخراً لجنة التحقیق
التي شكلھا األمین العام والتي تعد تذكیراً رھیباً بما حدث خالل ھذا الصراع.

13- دعوني أیضاً أكرر الحاجة لوصول المساعدات االنسانیة بشكل كامل ومستمر دون عوائق باستخدام كافة اآللیات بما في ذلك توسیع نطاق وصول المساعدات عبر خطوط
التماس وعبر الحدود وھو أمر مھم.

14- لقد دعا األمین العام كجزء من الجھود الدولیة لمكافحة الفیروس إلى تعلیق العقوبات التي یمكن أن تھدد قدرة الدولة على ضمان الحصول على الغذاء والمستلزمات الصحیة
األساسیة والدعم الطبي الالزم لمواجھة جائحة كوفید 19. وقد تم التأكید على ذلك في تواصل مباشر مع للحكومة السوریة. فقت قامت األمم المتحدة – وأنا شخصیاً – بالتواصل

بشكل مباشر مع الدول المعنیة بھدف أن تكون كافة اإلعفاءات اإلنسانیة من العقوبات متاحة ومفعلة لمواجھة جائحة كوفید 19. وانني أسجل االستجابة اإلیجابیة من عدد من
الدول للتعاون مع األمم المتحدة في ھذا الشأن والتعامل بشكل سریع.

ً ً ً أ

https://www.ungeneva.org/
https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpHomepages)/6A03113D1857348E80256F04006755F6?OpenDocument
https://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/9b7399fba9b7d1a2c1258559005e66e9?OpenDocument#_Section1
https://www.un.org/un75
https://www.unog.ch/80256EE60057F2B7/(httpHomepages)/5562355D4417A43F80256F04007174DB?OpenDocument


4/29/2020 Where global solutions are shaped for you | News & Media | United Nations Special Envoy for Syria Geir O. Pedersen briefing to the Sec…

https://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/9b7399fba9b7d1a2c1258559005e66e9?OpenDocument&ExpandSection=1… 2/4

ً 15- فیما یتعلق بالوضع االقتصادي، فعقب تسع سنوات من الصراع وعدد من التفاعالت واإلجراءات، تواجھ سوریا أوضاعاً اقتصادیة متردیة للغایة. فقد شھدنا مؤخراً ارتفاعا
في األسعار ونقصاً في المواد ضمن أمور سلبیة أخرى. ھذا باإلضافة إلى أن اإلجراءات المحقة التي اتخذتھا السلطات لمواجھة كوفید 19 كان لھا تأثیراً اقتصادیاً كما ھو الحال

في الدول األخرى.
16- لقد شجعت األطراف دوماً على االفراج بشكل احادي وبأعداد كبیرة عن المعتقلین والمخطوفین واتخاذ خطوات أكثر جدیة لكشف مصیر المفقودین. وتجعل جائحة كورونا
ھذه الضرورة اإلنسانیة أكثر الحاحاً من أي وقت مضى. أنني أواصل حث الحكومة السوریة وكافة األطراف السوریة األخرى على االحتذاء بما قامت بھ حكومات أخرى على

مستوى العالم في االفراج عن المعتقلین. نحن بحاجة إلى حدوث ذلك كجزء من جھود منع تفشي الفیروس في سوریا.
17- لقد وصلتني نفس الرسالة حول أھمیة الجھد الشامل لمكافحة كوفید 19 في سوریا خالل مشاوراتي یوم االثنین مع ممثلي المجتمع المدني في مختلف مناطق سوریا في إطار
غرفة دعم المجتمع المدني. وقد شارك في المشاورات عدد كبیر من منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الصحي وعدد من المنظمات العاملة على األرض. انھم یقومون

بما في وسعھم من أجل رفع الوعي ومساندة المجتمعات المحلیة. لقد عكسوا تعدد وتنوع التحدیات التي تواجھ مناطق كثیرة داخل سوریا وایماناً مشتركاً بأنھ یمكن بل ویجب
القیام بالمزید لمساندة الجھود المبذولة بالفعل.  

18- ومن جانبھ، استمر المجلس االستشاري النسائي في االجتماع عن بعد وبشكل أسبوعي منذ بدایة أزمة كوفید 19. لقد تحدثت مع عضوات المجلس أمس. وقد عبرن عن
تأییدھن لوقف إطالق نار مستدام في كافة أنحاء سوریا ودعم الكوادر الطبیة ودعم توفیر الغذاء والدواء ووصول االمدادات والمعدات الطبیة إلى كافة المناطق في سوریا دون
تأخیر أو إعاقة. وقد أكدن كذلك على أن النساء یقدن المبادرات المحلیة لرفع مستوى الوعي ومنع تفشي كوفید 19، ھذا باإلضافة إلى العبء اإلضافي الواقع على عاتق النساء
في تولي مسؤولیات الرعایة اإلضافیة داخل المنزل في إطار القیود المفروضة على الحركة. كما أكدن أیضاً على زیادة خطورة العنف المنزلي في أماكن العزل والخوف من

تھمیش النساء حیث تدفع مواجھة كوفید 19 بشكل تدریجي بعض النساء إلى ممارسة أدواراً تقلیدیة.  كما أكدن أیضاً على ضرورة إزالة أیھ عقبات تعرقل الدفع بالمسار السیاسي
وفقاً لقرار مجلس األمن 2254.

19- اتصاالً بذلك، لقد ذكرت في احاطتي الشھر الماضي أن الرئیسین المشاركین للجنة الدستوریة توصال إلى اتفاق حول جدول أعمال الدورة القادمة للجنة الدستوریة. وسیكون
من المھم البناء على ذلك من خالل حوارات حول المضمون خالل الدورة القادمة. لقد كان الرئیسان المشاركان واضحین أثناء التعامل معي أن االتفاق خالل الجولة القادمة على
األسس الوطنیة والمبادئ لن یكون شرطاً مسبقاً لالنتقال إلى قضایا أخرى في الدورات التالیة. أنني على تواصل دائم معھما حول ھذه األمور وحول كیفیة استئناف االجتماعات

في جنیف وقتما تسمح الظروف بذلك. كما انني كنت على تواصل أیضاً مع أعضاء اللجنة من ممثلي المجتمع المدني وسوف استمر في ذلك ایضاً.  في عضون ذلك، فإننا ال زلنا
ننظر في إمكانیة القیام بعمل تحضیري عبر وسائل التواصل عن بعد. وأنني أحث كافة األعضاء على االستعداد بشكل جدي الستئناف العمل.

السید الرئیس
20- أكرر ندائي لوقف إطالق نار على المستوى الوطني وجھد شامل لضمان حصول السوریین في كافة مناطق سوریا على المعدات والموارد الالزمة لمكافحة وعالج كوفید

19. انني على استعداد للعمل مع الحكومة والمعارضة وكافة األطراف الفاعلة على األرض، باإلضافة إلى الدول الرئیسیة ذات الثقل والتأثیر. أنني أرى إمكانیة أن تجتمع
األطراف الفاعلة في جھد مشترك لدعم فترة ھدوء متصلة وزیادة الجھود المبذولة لمكافحة الجائحة. ھذا ھو المسار الوحید الذي یعكس قدراً من المسؤولیة.

21- وأعتقد أن ھذا ھو المسار الذي قد یمھد الطریق أیضاً لتحقیق تقدم على المسار السیاسي األوسع لتطبیق قرار مجلس األمن 2254. نتفق جمیعاً على أنھ ال حل عسكري
لألزمة السوریة. یجب أن نعمل على قیمنا اإلنسانیة المشتركة والمساعدة في بناء الثقة بما في ذلك من خالل الخطوات المتبادلة والمضي في اتجاه تسویة سیاسیة تحقق

الطموحات المشروعة للشعب السوري وتمكن من استعادة سوریا لسیادتھا وسالمة أراضیھا واستقاللھا بشكل كامل.
شكراً السید الرئیس.  

AS DELIVERED 

Mr. President, 

1. Last month, you, the members of the Security Council, “called on all parties to ensure a sustained period of calm throughout the country and
reaffirmed the need for the full implementation of UN Security Council resolution 2254”. This signal from the Council was timely, following the
Secretary-General’s call for an immediate global ceasefire, and my appeal for a nationwide ceasefire in Syria and an all-out effort to combat COVID-19.
Let me appeal to you to preserve this common purpose. 

2. I strongly believe that Syria needs a ceasefire arrangement that results in sustained calm and is nationwide in scope – one that does not see new
assaults across lines of contact, and enables Syrians to access equipment and resources necessary to combat COVID-19. We cannot afford hostilities
which would surely lead to another surge in displaced vulnerable communities – something that we witnessed in horror only two months ago. We could
not afford this scenario before the pandemic; the price could only be higher now. 

Mr. President, 

3. This past month, I have maintained active channels with the Syrian parties. I have also spoken with foreign ministers and senior officials from a
range of key players, including Russia, Turkey and Iran – whose foreign ministers recently conferred virtually; the United States; the European Union
and many European states; and the Secretary-General of the League of Arab States and several Arab ministers. I have appreciated the engagement of
all with my efforts to facilitate progress on the political track and to sustain ceasefire arrangements. I will be continuing active engagement with these
and other interlocutors in the days and weeks ahead. 

Mr. President, 

4. I welcome the fact that there has been significant calm in many areas of Syria – especially relative to the apexes of violence of previous years. We
have not witnessed all-out offensives nor further displacements since early March. Russian-Turkish arrangements have taken hold in the northwest,
and I do see a positive difference on the ground, including compared with previous arrangements. The level of incidents is low. 

5. Six Russian-Turkish joint patrols have taken place. They have been challenged -- but there have been responses to those challenges too. 

6. I appeal to all relevant parties to address internationally proscribed terrorist groups in a cooperative and targeted manner, so as not to compromise
the existing calm and the COVID-19 response, and so as to ensure full respect of international humanitarian law and the protection of civilians. 

7. I also note that the different ceasefire arrangements between Russia, Turkey and the US in the northeast also continue to broadly hold. 

8. But, Mr. President, this is an uneasy and fragile calm in both northwest and northeast Syria. And there is the constant risk of escalation in Syria. 

9. Just yesterday, a bomb in a market in Afrin reportedly killed more than 40 people. Security conditions in southern Syria are concerning. A worrying
resurgence by ISIL in desert areas in central and eastern Syria has continued. I am also concerned about reports of Israeli airstrikes in rural Homs and
Damascus, the most recent of which was reported this past Monday. 

Mr. President, 

10. The Syrian Government has continued to take increasingly significant steps to combat COVID-19. So have the Syrian Opposition Coalition-and
other de facto authorities in areas outside government control. International donors have pledged and provided financial and material support. Under-
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Secretary-General Mark Lowcock will brief you this afternoon on the UN family’s efforts to help build capacity to test and treat COVID- 19 in Syria. 

11. While testing remains limited, the officially reported COVID-19 caseload in Syria is comparatively low: 42 reported cases in areas controlled by the
Syrian Government; 1 reported case in the northeast; and no reported cases in the northwest. Mr. President, we all hope that these low numbers will
continue – but as in all countries, the risk of a major COVID-19 outbreak in Syria is there. The trend lines in the coming weeks will be very important.
So will a ramping up of testing and treatment capacity in all parts of Syria, along with information sharing between all parties. 

12. Syria faces many challenges that can hamstring a response to the pandemic. Syria also lacks sufficient health professionals, medical equipment
and supplies. The healthcare system is degraded in some areas and destroyed in others, following nine years of armed conflict. You all saw the recent
findings of the Secretary-General’s Board of Inquiry, a terrible reminder of what has happened in this conflict. 

13. Let me reiterate the need for full, sustained and unimpeded humanitarian access, using all modalities, including scaled-up cross line and cross
border access is important. 

14. As part of the global efforts, the Secretary-General has appealed for the waiver of sanctions that can undermine the capacity of the country to
ensure access to food, essential health supplies and COVID-19 medical support to respond to the pandemic. This has been affirmed in direct
information to the Syrian government. The United Nations, and I personally, have directly engaged concerned States so that all humanitarian
exemptions to sanctions remain available and are fully utilized to combat the COVID-19 pandemic. I note the positive response of different countries to
the United Nations on this aspect. 

15. Turning to the economic situation, after nine years of conflict and a wide range of factors and measures, Syria faces extremely grave economic
conditions. We have recently seen price increases and shortages among other further worsening trends. The measures rightly taken by the authorities
to combat COVID-19 in Syria have – as in all countries – also had an economic impact too. 

16. I have long urged the parties to move to large-scale and unilateral releases of detainees and abductees and more meaningful actions on missing
persons. The pandemic makes this humanitarian imperative more urgent than ever. I continue to urge the Syrian Government and all other Syrian
parties to follow the lead of other governments around the world in releasing detainees. We really need to see this happening as part of all the efforts
to stem the spread of the virus in Syria. 

17. The need for an all-out effort to combat COVID-19 in Syria was conveyed to me on Monday in consultations with civil society actors in all different
parts of Syria via our Civil Society Support Room, which included many medical NGOs and other grass-roots organisations. They are doing all they can
to raise awareness and support local communities. They reflected the diversity of the challenges faced in the various parts of the country, and a
common belief that more can and needs to be done to support the efforts underway. 

18. The Women’s Advisory Board has been convening virtually every week since the risk of a COVID-19 crisis emerged. I spoke with them yesterday.
They expressed support for a sustained ceasefire throughout the country, and support for medical staff and provision of food, medicine, medical
supplies and equipment to access all regions of Syria, without delay or impediment. They emphasised that women are at the forefront of community-
based initiatives to raise awareness and prevent the spread of COVID-19, and explained how they are carrying additional caregiving responsibilities at
home due to the movement restrictions. They also noted heightened risks of domestic violence in isolation settings – and fears of potential
marginalization of women as COVID-19 response gradually pushes some to more traditional roles. They stressed that nothing should come in the way
of the furtherance of the political process in accordance with resolution 2254. 

19. In that regard, I briefed you last month that the agenda for a next session of the Constitutional Committee had been agreed between the co-
chairs. It will be important to build on this with a substantive discussion during a next round. The co-chairs have been clear in their dealings with me
that agreement during a next session on national foundations and principles is not a precondition to moving to other items in subsequent sessions. I
remain in regular contact with them on how to resume the meetings in Geneva as soon as the situation allows – and I have been in touch with the civil
society members of the committee and will further that too. We continue to explore whether any preparatory work can take place in the meantime. I
urge all members to be seriously preparing for renewed work. 

Mr. President, 

20. I reiterate my appeal for a nationwide ceasefire and an all-out effort to ensure that Syrians across the country will have access to the equipment
and resources needed to combat and treat COVID-19. I stand ready to work with the government and the opposition and all relevant players on the
ground, as well as key countries with weight and influence. I see every possibility for relevant players to come together in a common effort to support
sustained calm and scaling up of the response to the pandemic. This is the only responsible path. 

21. And I believe it is the path that also could pave the way for progress on the broader political process to implement Security Council resolution
2254. We all agree: there is no military solution to the Syria crisis. We must act on our common humanity, help build trust and confidence including via
reciprocal measures, and begin to move towards a political settlement that can meet the legitimate aspirations of the Syrian people and fully restore
Syria’s sovereignty, territorial integrity and independence. 

Thank you, Mr. President. 
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