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 النائب دومينيك راب وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية

 السيّد جيمس كليفرلي النائب ، وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 السيد جوناثان هيجريفز ، الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا

 والتنميةفريق سوريا في وزارة الخارجية والكومنولث 

 

  "في سوريا "االنتخاباتما يسمى مموقف المملكة المتحدة 

نيسان أعلن بشار األسد  21أيار، وفي  26جرى في نيسان، أعلن النظام السوري أن االنتخابات الرئاسية في سوريا ست   18في 

رر إجراء هذه اإلنتخابات في خضم صراع من المق القمعي.ترشحه رسميًا لهذه االنتخابات التي تضمن بالتأكيد استمرار حكم األسد 

 ،حيث ينخرط النظام الحاكم بشكل منهجي في حمالت اإلعتقال الجماعي والتعذيب الموثق من قبل األمم المتحدة ومستمر،عنيف 

 العنف الجنسي والتهجير القسري والهجمات المتعمدة على المستشفيات.و واستخدام األسلحة الكيماوية، 

 ات\من قبل عائلة األسد، األمر الذي يحرم السوريين ممنهجالخمسة الماضية، تم تصميم اإلنتخابات السورية بشكل على مدى العقود 

 في سورياالسياسية في المشاركة في انتخابات حرة وشفافة ونزيهة. على الرغم من كونها جمهورية، فقد انتقل الحكم  ن\من حقوقهم

 20سمح لبشار األسد بحكم سوريا ألكثر من  األمر الذيرية سريعة لتعديل قيود السن، من األب إلى اإلبن من خالل عملية دستو

 عاًما.

إجراء انتخابات رئاسيّة شفافة وشرعيّة وديمقراطيّة في سوريا ال يمكن  أنّ ب(، نؤمن SBCالبريطاني )السورّي المجلس في نحن، 

االنتخابات في بيئة آمنة  بما يضمن إجراء هذه، 2254جلس األمن رقم تحقيقه إال إذا تم تحت إشراف األمم المتحدة وفقًا لقرار م

ال ينبغي السماح ألفراد يوجد ضدهم أدلة موثوقة على تورطهم بجرائم كما نؤمن بأنه عن التخويف والتمييز والقمع.  بعيداً  ،ومحايدة

، داخل الحرةاألصوات السورية  ني صوته إلى بقيةالسورّي البريطا المجلس ويَضم، بما في ذلك األسد. لالنتخاباتالحرب بالترشح 

 سوريا وخارجها، في اإلدانة بأقوى العبارات إجراء هذه االنتخابات الزائفة وغير الشرعيّة التي تقّوض العمليّة السياسيّة التي تدعمها

 األمم المتحدة.

قد وصف المبعوث األممي الخاص السابق إلى سوريا، فاستخدم النظام السوري االنتخابات لتخريب العملية السياسية. لطالما 

، 2021 كانون الثاني\ينايرفي وبأنها تغلق "باب مفاوضات جنيف في المستقبل المنظور".  2014األخضر اإلبراهيمي، انتخابات 

يئة آمنة وهادئة وحيادية في لألمم المتحدة إلى سوريا، أنّه لم يتم اتخاذ خطوات لتهيئة ب الحاليّ  ، المبعوث الخاص بيدرسونقال جير 

سوريا، ونتيجة لذلك "يبدو أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقًا لدستور جديد تحت إشراف األمم المتحدة ، على النحو المتوخى في 

 ، بعيد المنال في المستقبل". 2254قرار مجلس األمن 

سّوري البريطاني، كتب وزراء الظل في المملكة المتحدة إلى ، بعد اجتماع مع المجلس ال2020كانون األول \ديسمبرفي الثاني من 

الحكومة يطلبون فيها توضيح موقفها من اإلنتخابات و "ما الذي يتم عمله لضمان عدم تمكن المرشحين لإلنتخابات من استخدام 

ر الشرق األوسط ، جيمس كليفرلي ، العملية االنتخابية من أجل إضفاء الشرعيّة على الجرائم التي وقعت أثناء النزاع؟ " . أكد وزي

عقب اجتماع مع المجلس السّوري البريطاني دعم المملكة المتحدة لعملية سياسيّة تقودها األمم المتحدة. عالوة على ذلك، أوصل 

فقًا للدستور السابق ، مشيًرا إلى أن " إجراء االنتخابات و2021 كانون الثاني\ينايرممثل المملكة المتحدة في األمم المتحدة رسالتنا في 

تتعارض مع العملية السياسيّة لهذا المجلس ولن تعترف المملكة المتحدة بانتخابات ليست حرة وال نزيهة ". كل هذا كان مدعوًما 

، حيث ذكر أن "الشعب السّوري يستحق 2021 آذار\مارس 15بالتصريحات التي أدلى بها وزير خارجية المملكة المتحدة في 

دون التعرض  -إنهم يستحقون  .إنهم يستحقون أال يختنقوا بالغاز من قبل حكومتهم .وغير طائفيّة وتضمينيةداقيّة حكومة ذات مص

 السلطات أو ببساطة العودة إلى ديارهم بسالم ". مساءلةأن يكونوا قادرين على اإلدالء بأصواتهم أو  -لخطر اإلعتقال أو التعذيب 

، ات\الذي يلبي تطلّعات السوريينبالشكل الديمقراطي في سوريا  لالنتقال المستمر لكة المتحدة، وفي إطار دعم الممبناًء على ذلك

يطلب المجلس السّوري البريطاني من حكومة المملكة المتحدة أاّل تدّخر جهداً في إدانة اإلنتخابات الرئاسيّة المقبلة من خالل إصدار 

ا يتعلق بهذه اإلنتخابات ويمارس ضغوطًا على النظام السوري وحلفائه بيان رسمي يشرح بوضوح موقف المملكة المتحدة فيم

 .2254للإللتزام بالمشاركة الهادفة والجادة في العملية السياسية التي تدعمها األمم المتحدة ، بما يتماشى مع قرار مجلس األمن رقم 
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