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احلالة يف الشرق األوسط.
تقرير األمني العام عن تنفيذ قرارات جملس األمن  )2014( 2139و )2014( 2165
و  )2014( 2191و  )2015( 2258و  )2016( 2332و  )2017( 2393و
)S/2018/724( )2018( 2401
يتضمن هذا احملضر نص اخلطب والبيانات امللقاة بالعربية وترمجة اخلطب والبيانات امللقاة باللغات األخرى.
وسيطبع النص النهائي يف الوثائق الرسمية لمجلس األمن .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص
باللغات األصلية .وينبغي إدخاهلا على نسخة من احملضر وإرساهلا بتوقيع أحد أعضاء الوفد املعين إىل:
).Chief of the Verbatim Reporting Service, Room U-0506, (verbatimrecords@un.org
املصوبة إلكرتونيا يف نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة ).(http://documents.un.org
وسيعاد إصدار احملاضر َّ
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كان توافق اآلراء بني ممثلي الدول األعضاء الذين تكلموا يف
افتتحت اجللسة الساعة .10/10
ذلك اليوم واضحا  -جيب محاية األطفال أثناء احلرب .وانعكس
إقرار جدول األعمال
هذا الشعور يف الدعم غري املسبوق من الدول األعضاء للقرار
أُ َّقر جدول األعمال.
 .)2018( 2427وقد حان الوقت لكي ينتقل جملس األمن
الحالة في الشرق األوسط
من األقوال إىل األفعال .وهلذا السبب اقرتحنا أن يركز اجتماع
تقرير األمين العام عن تنفيذ قرارات مجلس األمن اليوم بشأن احلالة اإلنسانية يف سورية على آثار األزمة اإلنسانية
 )2014( 2139و  )2014( 2165و  2191على األطفال.
( )2014و  )2015( 2258و 2332
أعطي الكلمة اآلن للسيد لوكوك.
( )2016و  )2017( 2393و )2018( 2401
السيد لوكوك (تكلم باإلنكليزية) :يسرين أن أكون هنا
(.)S/2018/724
مع املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والنزاع املسلح.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :وفقاً للمادة  37من النظام إن املعاناة املروعة اليت تسببت هبا هذه احلرب ألطفال سورية
الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو ممثل اجلمهورية العربية السورية ال ميكن تصورها حبق .ومع ذلك فإن األطفال يف سورية هم
إىل املشاركة يف هذه اجللسة.
مستقبل البلد .وجيب أن يكمن ضمان احرتام حقوقهم يف
وفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس ،صميم مجيع اجلهود اليت نبذهلا.
أدعو مقدمي اإلحاطات اإلعالمية التالية أمساؤهم إىل املشاركة
لقد قدم مبعوث األمني العام إحاطة إعالمية بصورة شاملة
يف هذه اجللسة :السيد مارك لوكوك ،وكيل األمني العام للشؤون إىل جملس األمن يف مشاورات مغلقة يوم األربعاء بشأن األعمال
اإلنسانية ّ
ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ،والسيدة فريجينيا العدائية يف جنوب غرب سورية .وإنين أتفق مع كل ما ذكر،
غامبا ،املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والنزاع وال أعتقد أنين حباجة إىل تكرار ذلك .وما أود قوله هو أن
املسلح.
األمم املتحدة وشركاؤها قاموا حبشد استجابة تصل إىل عشرات
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
أعماله.

أود أن أوجه انتباه أعضاء اجمللس إىل الوثيقة ،S/2018/724
اليت تتضمن تقرير األمني العام عن تنفيذ قرارات جملس األمن
،)2014( 2191 ،)2014( 2165 ،)2014( 2139
)2017( 2393 ،)2016( 2332 ،)2015( 2258
و .)2018( 2401
لقد اجتمعنا يف هذه القاعة يف  ٩متوز/يوليه إلجراء مناقشة
مفتوحة بشأن األطفال والنزاع املسلح (انظر  .)S/PV.8305لقد
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اآلالف من الناس يف معظم أحناء اجلنوب الغريب .وقد استند
ذلك إىل جهود متواصلة لتأمني اإلمدادات من خالل عمليات
إيصال املساعدات عرب احلدود ،ويستند اآلن إىل الربجمة من
داخل سورية ،ويُنفذ عن طريق اهلالل األمحر العريب السوري
باالتفاق مع احلكومة .ومشل ذلك تقدمي الغذاء من برنامج
الغذاء العاملي حلوايل  200 000شخص يف مجيع أحناء حمافظة
درعا يف األسابيع األخرية .وقد ذهب موظفو األمم املتحدة ،يف
 12متوز/يوليه ،إىل بلديت الكحيل والسهوة يف حمافظة درعا من
أجل تقييم االحتياجات وتقدمي الغذاء.
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ويف  15متوز/يوليه ،شارك موظفو األمم املتحدة يف بعثة
رفيعة املستوى زارت نصيب وأم املياذن يف درعا كذلك .ومع
ذلك ،ال يزال هناك عدد يقدر بنحو  110 000من املشردين
حديثا يف حمافظة القنيطرة يف مناطق مت عزهلا إىل حد كبري عن
املساعدات اإلنسانية املستمرة .وقد نفدت اآلن اإلمدادات
املعدة بشكل مسبق من مواد املأوى واملواد املنزلية األساسية،
هلؤالء األشخاص .وهذا يرتك املشردين عرضة لدرجات
احلرارة املرتفعة والرياح الصحراوية .ويشكل احلصول على املياه
وخدمات الصرف الصحي أيضا مصدر قلق متزايد ،حيث
مت اإلبالغ بالفعل عن حاالت وفاة نامجة عن اجلفاف واملياه
امللوثة .وبالتايل ،جيب أن يتم اإلسراع بتوسيع نطاق االستجابة
عرب اجلنوب الغريب ،وال سيما يف القنيطرة.
ومنذ تشرين الثاين/نوفمرب  ،2017ازداد العدد اإلمجايل
لألشخاص احملتاجني إىل املساعدة يف حمافظيت حلب وإدلب مبا
يقارب الـ ـ  600 000ليصل اجملموع إىل  4.2ماليني شخص.
ونصف هؤالء األشخاص يف حاجة ماسة بسبب حاالت التشرد
اجلديدة ،والتعرض للنزاع املستمر ،وتدين فرص احلصول على
الغذاء أو املاء ،وعوامل أخرى .إن وصول آالف األشخاص
الذين مت إجالؤهم مؤخرا من اجلنوب الغريب يتبع منطاً شوهد يف
أماكن أخرى يف وقت سابق من هذا العام ،وأدى إىل تشريد
ما يقرب من  120 000شخص إىل الشمال الغريب يف الفرتة
املمتدة من آذار/مارس إىل أيار/مايو .ومع استمرار العنف،
وخطر حدوث املزيد من التصعيد الذي يلوح يف األفق ،فإن
التوفري املسبق للمعونة ،باإلضافة إىل اجلهود الرامية إىل توسيع
نطاق استجابتنا املستمرة لالحتياجات العاجلة ،يتسم بأمهية
حامسة بصورة متزايدة.
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اتفاق إلخالء البلدتني بواسطة ما يقرب من  120حافلة لنقل
هؤالء الناس إىل خميم احملاجل يف حلب .ومل تكن األمم املتحدة
طرفاً يف االتفاق ،ومل يُتح لنا إمكانية الوصول إىل األشخاص
الذين مت إجالؤهم .ومع ذلك ،تتواصل اجلهود الرامية إىل توفري
الدعم يف حاالت الطوارئ ،بالتنسيق مع اهلالل األمحر العريب
السوري واملنظمات احمللية األخرى.
وتواصل األمم املتحدة وشركاؤها تلبية احتياجات األشخاص
الذين مت هتجريهم من منطقة عفرين يف ناحية تل رفعت ،وبلديت
ُنـبُل وزهراء ،ويف اجملتمعات احمللية احمليطة .وال تزال احلماية
تشكل شاغال رئيسيا يف أحناء املنطقة ،مبا يف ذلك فيما يتعلق
حبرية احلركة للراغبني يف العودة إىل ديارهم ،وبشكل ذو عالقة
التأكد من ضمان احرتام حقوق السكن واألراضي واملمتلكات
بشكل كامل .كما نالحظ التقارير املقلقة عن انعدام األمن
يف بلدة عفرين ذاهتا ،مبا يف ذلك انفجار جهازين من األجهزة
املتفجرة اليدوية الصنع احملمولة على مركبة أواخر الشهر املاضي،
مما أسفر عن مقتل  15مدنياً وجرح  23آخرين.

وال تزال االحتياجات اإلنسانية كبرية يف الغوطة الشرقية،
وإن كانت هناك أيضا تقارير عن بدء العمل مرة أخرى يف
األسواق ،وبعض األنشطة األخرى للعودة إىل احلالة الطبيعية.
وأفادت األنباء أن ما يقرب من  10 000شخص من الغوطة
الشرقية  -معظمهم من الرجال الذين ترتاوح أعمارهم بني 15
و  65عاماً  -ما زالوا يف يف مواقع النازحني الواقعة يف ريف
دمشق .ويف الشمال الشرقي ،استمرت العودة إىل مدينة الرقة
رغم املخاطر املتصلة بارتفاع مستويات التلوث باملتفجرات
اخلطرة .وهناك أيضا شواغل جدية للغاية إزاء املدنيني احملاصرين
يف املناطق اليت يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
قدمت إىل اجمللس إحاطات عديدة بشأن املعاناة والشام يف اجلزء الشرقي من حمافظة دير الزور ،والتقارير عن
لقد
ُ
الرهيبة اليت يعيشها الناس يف الفوعة وكفريا ،الذين حاصرهتم سقوط ضحايا مدنيني يف غارات جوية على بلديت الباغوز فوقاين
اجلماعات املسلحة لسنوات .ويف  16متوز/يوليه ،مت التوصل إىل والسوسة يف وقت سابق من هذا الشهر ،واملئات من حاالت
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مرض اإلسهال ،مبا يف ذلك ما ال يقل عن  12حالة وفاة ناجتة وأصحاب املصلحة اآلخرين يف هذا الصدد إلبداء الطابع القائم
عن شرب مياه ملوثة .وال تزال عملية إزالة األلغام لألغراض على املبدأ جلهودنا اجلماعية ،وضمان وصولنا إىل أكرب عدد
اإلنسانية يف مدينة الرقة ودير الزور من األولويات الرئيسية ،ممكن من الفئات األشد ضعفا يف مجيع أحناء البلد.
إىل جانب اجلهود اجلارية لتوسيع نطاق املساعدات اإلنسانية.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيد لوكوك على
وال تزال احلالة اإلنسانية يف ركبان ،على احلدود األردنية السورية ،إحاطته اإلعالمية.
مرتدية ،حيث وردت تقارير عن حاالت إسهال وجفاف يف
أعطي الكلمة اآلن للسيدة غامبا.
املخيم .وما زالت املناقشات املتعلقة بنشر قافلة مساعدات يف
السيدة غامبا (تكلمت باإلنكليزية) :أوال ،أود أن أشكر
املنطقة مستمرة .
الرئيس احلايل جمللس األمن ،السويد ،على إتاحة الفرصة يل
وما فتئت املنظمات اإلنسانية تصل إىل ماليني األشخاص
لتقدمي إحاطة إعالمية للمجلس اليوم ولتبادل آخر ما استجد
يف مجيع أحناء سورية .ويف الشهر املاضي تلقى أكثر من 3
من معلومات عن حالة األطفال املتضررين من النزاع املسلح
ماليني شخص مساعدات غذائية ،لكن االحتياجات استمرت
يف اجلمهورية العربية السورية .وأؤيد البيان الذي أدىل به من
يف الزيادة يف العديد من املناطق ،ال سيما يف اجلنوب الغريب
فوره زميلي ممثل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،السيد مارك
والشمال الغريب ،وكذلك يف الرقة .إن جهودنا الرامية إىل مواكبة
لوكوك.
التطور السريع للحالة تتوقف على الدعم املقدم من العديد من
إن آلية الرصد واإلبالغ ،اليت أنشئت عمال بالقرار
الدول األعضاء .ويشمل ذلك املسامهات املالية يف املشاريع يف
خطة اإلغاثة اإلنسانية لسورية ،واملعونة املقدمة من حكومات  )2005( 1612املتحذ يف عام  ،205جتمع املعلومات عن
البلدان اجملاورة ،والتربعات العينية مثل تلك اليت قدمتها فرنسا ،االنتهاكات اجلسيمة الستة اليت ترتكب ضدا ألطفال يف حاالت
بتيسري من االحتاد الروسي يف وقت سابق من هذا األسبوع ،النزاع املسلح .وأُنشئت آلية اإلبالغ يف سوريا يف عام 2013
بعد إدراج احلكومة السورية يف قائمة اجلزاءات بسبب عمليات
ووزعت يف دوما أمس.
قتل األطفال وتشويههم واهلجمات على املدارس واملستشفيات.
ومن املؤسف أن النداء الذي وجهته األمم املتحدة من
ويف كل عام منذ ذلك احلني ،كانت هناك زيادة هائلة يف مجيع
أجل سورية هذا العام ،ال يزال يعاين من نقص حاد يف التمويل.
االنتهاكات اجلسيمة اليت ترتكبها مجيع أطراف النزاع.
إن تعزيز ثقة اجلهات املاحنة واحلفاظ على هذه الثقة ،يتوقف
وهذه اآللية بالذات فريدة يف تشكيلها ،إذ أهنا تعمل
على قدرة األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية اليت نعمل معها
على إجراء تقييم مستقل لالحتياجات أوالً؛ وثانيا ترتيب بوصفها آلية إقليمية ،وجتمع املعلومات من داخل سوريا
أولويات االستجابات؛ وثالثا ،توفري الضمانات واألدلة اليت وأيضا من البلدان اجملاورة ،وتتيح نطاقا أوسع لرصد وتسجيل
تساعد يف الوصول إىل أشد الناس احتياجا .وهذا بدوره يتطلب االنتهاكات املرتكبة يف مجيع أحناء سوريا ،يف وقت ال ميكن
الوصول بشكل آمن ومستمر ودون عوائق ،مبا يتماشى مع لألمم املتحدة الوصول إىل أجزاء كبرية من البلد .ومع ذلك،
التزامات أطراف النزاع مبوجب القانون الدويل اإلنساين .وال تزال جيب أن أؤكد على أنه ،بالرغم من أن احلاالت اليت توثقها اآللية
األمم املتحدة ملتزمة التزاما كامال بالعمل مع السلطات السورية
4/33
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تتحقق منها األمم املتحدة ،فإن هذه احلاالت ال متثل سوى
جمرد جزء من االنتهاكات اليت ترتكب يف سوريا حىت اليوم.
ومنذ بداية األزمة السورية يف آذار/مارس  ،2011حتققت
األمم املتحدة من خالل اآللية من أن أكثر من  7 000طفل
فقدوا حياهتم أو تعرضوا للتشويه من جراء هذا النزاع .وال بد يل
من التأكيد على أن هذا ليس سوى العدد الذي مت التحقق منه
؛ فالتقارير اليت مل يتم التحقق منها تعكس أعدادا تتجاوز بقدر
كبري  20 000من اخلسائر يف صفوف األطفال .ومتيز اآللية
بني احلاالت املبلغ عنها واحلاالت املتحقق منها .فاحلاالت
املتحقق منها وحدها هي اليت تؤدي إىل إدراج األطراف .إن
منهجية التحقق مصاغة بعناية وتتطلب تثليثا دقيقا إلجراءات
مجع املعلومات ،مما جيعلها آلية صارمة للغاية جتمع بيانات تبدو
أقل من األرقام اليت ترد يف مبادرات وآليات الرصد األخرى
التابعة لألمم املتحدة .وما فتئت اهلجمات العشوائية وغري
املتناسبة من جانب مجيع األطراف ،اليت حنصي منها اآلن أكثر
من  - 88مبا يف ذلك استخدام األسلحة احملظورة مبوجب
القانون الدويل ،واهلجمات اجلوية ،وقذائف اهلاون والصواريخ
والقصف العشوائي واألجهزة املتفجرة املرجتلة  -تستخدم ضد
املناطق املدنية واهلياكل األساسية املدنية وأحلقت خسائر فادحة
يف األرواح يف صفوف األطفال.
وكما يعلم أعضاء اجمللس ،فإن اآللية تقدم التقارير عن ستة
انتهاكات جسيمة هي :التجنيد واالستغالل ،والقتل والتشويه،
واالغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي ،واهلجمات على
املستشفيات واملدارس ،وعمليات االختطاف ،ومنع وصول
املساعدات اإلنسانية .وعلى مر األعوام يدرج األمني العام يف
مرفقات تقريره السنوي عن األطفال والنزاع املسلح سبعة أطراف
ترتكب انتهاكات جسيمة ضد األطفال يف سوريا.
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األطفال .ومن ضمن هذه ،قتل أكثر من  600طفل أو شوهوا،
وجند أكثر من  180طفال أو استخدموا ،وتعرضت أكثر من
 60مدرسة للهجوم ،مع وقوع أكثر من  100هجوم على
املستشفيات واملرافق الطبية أو موظفيها مت التحقق منها مجيعا.
ووقعت معظم هذه االنتهاكات اجلسيمة اليت مت التحقق منها
يف األشهر الستة املاضية يف سياق الطفرات العسكرية لألطراف
املختلفة يف مناطق عفرين ومحاة وإدلب والغوطة الشرقية ودرعا.
وأسفرت كل واحدة من هذه الطفرات عن تشريد مئات اآلالف
من األشخاص ،نسبة كبرية منهم من األطفال.
ومع احتدام احلرب ،ازداد بشكل مطرد احتجاز األطفال
الرتباطهم املزعوم باجلماعات املسلحة والقوات املسلحة .ففي
عام  2018وحده ،أُبلغ عن احتجاز األطراف ألكثر من
 1 300طفل يف اجلزء الشمايل الشرقي من سوريا ،مل تتمكن
اآللية من التحقق سوى من سبع حاالت منها منذ بداية العام
بسبب عدم إمكانية الوصول إىل املنطقة واجلهات الفاعلة ذات
الصلة .ويف أجزاء أخرى من سوريا ،أبلغ أيضا عن احتجاز
األطفال ،ومتكنت اآللية من التحقق من أكثر من  300حالة
منذ عام .2014
وتعكس األرقام الناشئة من األشهر الستة األوىل لعام
 2018زيادة كبرية ،باملقارنة مع الفرتات املماثلة املشمولة
بالتقارير السابقة .فعلى سبيل املثال ،يف الربع األول من عام
 ،2018كانت هناك زيادة بنسبة  25يف املائة يف جتنيد األطفال
واستخدامهم ،وزيادة بنسبة  348يف املائة يف القتل والتشويه،
مقارنة مع كلتا نسبيت الزيادة يف الربع السابق .ويف الواقع ،فإن
العدد اإلمجايل لالنتهاكات اجلسيمة يف الربع األول ميثل زيادة
بنسبة  109يف املائة عن االنتهاكات يف الربع األخري لعام
.2017

ويشري إسناد املسؤولية عن هذه االنتهاكات إىل أن مجيع
ومنذ بداية عام  2018وحده  -فرتة ستة أشهر -
حتققت اآللية من أكثر من  1 200حالة انتهاك مرتكبة ضد أعمال التجنيد واالستخدام يف عام  2018ارتكبتها جهات
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فاعلة من غري الدول ،يف حني تعزى معظم األرقام املتعلقة ضائقة نفسية  -اجتماعية حادة .وهم ال يعرفون معىن لفظة
بأعمال القتل والتشويه إىل احلكومة السورية والقوات املوالية “السالم”.
للحكومة .وبالرغم من أن األرقام املتعلقة ببداية عام 2018
وبكل بساطة إن العنف الذي تعرض له األطفال السوريون،
تشمل حاالت قليلة من أعمال العنف اجلنسي واالختطاف وال يزال يتعرضون له  -فضال عن اآلالم اليت واجهوها هم
املتحقق منها ،فإن هذه انتهاكات يبلغ عنها يف مجيع األعوام منذ وأسرهم طوال هذه السنوات لألزمة -أمر غري مقبول .وبالنظر
إنشاء اآللية يف سوريا .فعلى سبيل املثال ،ظل الفتيان والفتيات للديناميكيات واالنتهاكات اليت حتدث ضد األطفال هذا العام،
يتعرضون لالعتداء واالستغالل اجلنسيني ،ويباعون كرقيق جنسي فإنين أشعر بالقلق بوجه خاص حيال حرمان األطفال من
ويزوجون قسرا للمقاتلني يف تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق حريتهم وظروف احتجاز األطفال الذين يزعم أهنم مرتبطون
والشام .وما فتئ االغتصاب يستخدم وسيلة للتعذيب ،ال سيما بأطراف النزاع .فهؤالء األطفال جيب أن يعاملوا بالدرجة األوىل
حينما يكون األطفال حمرومني من حريتهم .وبالرغم من نقص بوصفهم ضحايا النتهاكات القانون الدويل.
اإلبالغ ،فإن حاالت العنف اجلنسي ضد األطفال يف سوريا
إنين أدعو مجيع األطراف املعنية بالنزاع يف سوريا إىل األمتثال
تعكس أيضا الطابع البغيض هلذا النزاع
لاللتزامات املنطبقة مبوجب اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا
وظلت اهلجمات على املدارس واملرافق الطبية إحدى االختياري بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة وإىل منح
السمات املستمرة للنزاع يف سوريا .ويقدر أن واحدة من كل اجلهات الفاعلة املدنية املعنية حبماية الطفل فرص الوصول إىل
ثالث مدارس خارج اخلدمة  -إما ألهنا تضررت أو دمرت أو األطفال احملرومني من احلرية بسبب االرتباط أو االرتباط املزعوم
استخدمت مأوى أو ألغراض عسكرية .ويقدر أن  2.1ماليني بالقوات واجلماعات املسلحة .وأدعو أيضا مجيع أطراف النزاع يف
طفل غري ملتحقني باملدارس داخل سوريا ،بسبب جمموعة من سوريا إىل اختاذ تدابري فورية لضمان أن جترى عملياهتا العسكرية
العوامل من بينها انعدام األمن ،واالفتقار إىل املرافق والتعليم يف امتثال تام للقانون الدويل ،مبا يف ذلك باحرتام مبادئ التمييز
اجليد ،والفقر والتشرد.
والتناسب واحليطة .وال بد من منح إمكانية إيصال املساعدات
ويف األشهر املقبلة ،سينشر التقرير القطري عن األطفال اإلنسانية إىل مجيع األطفال يف مجيع األماكن يف سوريا ،مبا يف
والنزاع املسلح يف سوريا املقدم من األمني العام بتكليف من ذلك من خالل تنفيذ املمرات اإلنسانية وفرتات اهلدوء إليصال
جملس األمن ،الذي سيغطي مخسة أعوام من النزاع تقريبا .إن املساعدة اإلنسانية اليت ال غىن عنها لبقائهم على قيد احلياة
النتائج اليت توصلت إليها اآللية خالل تلك الفرتة من الوقت وتنميتهم ،بدون أي متييز .وهذا املعيار ينبغي أن ينطبق أيضا
تبعث على القلق متاما .وأشعر بانزعاج شديد من قصص على العائدين.
األطفال الذين يولدون وينشأون خالل هذا النزاع ،واألطفال
وأود أن أختتم بياين بالتأكيد على أن األطفال ال يزال
الذين مل يشهدوا السالم يف سوريا إطالقا ،واألطفال الذين عانوا يتضرورن على حنو غري متناسب من النزاع املسلح يف سوريا .ومن
مرارا وتكرارا من مجيع أنواع االنتهاكات يف بيوهتم وجمتمعاهتم الضروري أن يفعل جملس األمن كل ما يف وسعه ملمارسة الضغط
احمللية ومدارسهم ومراكز احتجازهم ويف أوضاع اللجوء والتشريد على أطراف النزاع لكي متتثل اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل
الداخلي .وعلينا أن نفكر يف أن هؤالء األطفال يعاونون من
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ولكي تضمن أال يكون األطفال بعد اآلن عرضة لالنتهاكات
اجلسيمة حلقوقهم.
وجيب على أطراف النزاع اختاذ إجراءات ملموسة وفعالة
على الفور بغية منع سقوط الضحايا من األطفال أثناء األعمال
العدائية ،مبا يف ذلك عن طريق الوقف الفوري الستخدام
وسائل القتال وأساليبه العشوائية أو غري املتناسبة ،وضمان
معاملة األطفال احملرومني من حريتهم أساسا بوصفهم ضحايا
انتهاكات القانون الدويل.
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لقد حان الوقت ألن يؤمن أطفال سورية بأن مثة مستقبال
أمامهم وألن يعرفوا معىن السالم .لقد آن األوان ألن يستعيدوا
طفولتهم اليت سلبت منهم .لقد حان الوقت أن يتوقفوا عن
كوهنم ضحايا وأن يضعوا هم القواعد الالزمة الستعادة احلياة
الطبيعية يف ظل مناخ يسوده السالم والعدالة .فقد طال أمد
تعرضهم لالستغالل وسوء املعاملة من جراء هذا النزاع املسلح
ألجل طويل.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيدة غامبا على
ومن الواضح أنه ال بديل سوى السالم لوقف تزايد إحاطتها.
وأعطي الكلمة اآلن ألعضاء اجمللس الذين يرغبون يف
االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال يف سورية .ولذا جيب إعطاؤه
األولوية .وجيب أن نكفل أثناء سعينا لتحقيقه أن يأيت األطفال اإلدالء ببيانات.
يف صميم مجيع املناقشات اليت تنطوي عليها مفاوضات السالم.
السيد العتيبي (الكويت) :سيدي الرئيس ،نشكر الرئاسة
فمن األمهية مبكان أن ننظر لألطفال على أهنم جزء ال يتجزأ من على مقرتح تركيز جلسة اليوم على وضع األطفال يف سورية.
عمليات السالم يف النزاع السوري أكثر من أي مكان آخر يف وأتقدم بالشكر كذلك لوكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية،
العامل .وسيكون هناك مئات اآلالف من األطفال ممن حيتاجون السيد مارك لوكوك .وأشكر كذلك السيدة فرجينيا غامبا،
إىل املساعدة .وعليه ،جيب أن نعد العدة لتلبية احتياجاهتم.
املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والنزاع املسلح ،على
إن املعاناة من احلرب ألجل طويل ترتتب عنها آثار مباشرة إحاطاهتما وعلى اجلهود احلثيثة اليت يقوم هبا العاملون يف اجملال
وضارة إىل حد كبري على الرفاه النفسي واالجتماعي لألطفال .اإلنساين يف كافة بؤر النزاع.
وإذا تركت دون معاجلة ،سيكون هلا عواقب سلبية طويلة األجل
وسأركز يف كلميت على نقطتني أساسيتني :مها الوضع
وتؤثر عليهم طيلة حياهتم .يف هذا الصدد ،وإذ نشري إىل القرار اإلنساين وأطفال سورية.
املتخذ مؤخرا  ،)2018( ٢٤٢٧ستتوفر لألطفال املتضررين من
بالنسبة للوضع اإلنساين ،مع دخول األزمة السورية
النزاع برامج محاية وضعت لتلبية احتياجاهتم على حنو متكامل
عامها الثامن ،يعيش أشقاؤنا السوريون كارثة إنسانية وأوضاعا
وشامل للصحة العقلية والدعم النفسي ،مبا يف ذلك االحتياجات
اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية .فيتعرض يوميا اآلالف منهم
اخلاصة لألطفال ذوي اإلعاقة .وجيب على اجملتمع الدويل إعطاء
ألبشع االنتهاكات الصارخة لكافة املبادئ األساسية للقانون
األولوية لتمويل التعليم اجليد وإتاحته جلميع األطفال على مجيع
الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان نتيجة الستمرار دوامة
املستويات ،من املراحل األوىل لنمو الطفل وصوال إىل التدريب
العنف اليت حصدت إىل اآلن ما ال يقل عن  ٤٠٠ ٠٠٠قتيل،
املهين للشباب .وجيب عدم السماح بتخلف أحد عن الركب،
مبن فيهم عدد كبري من النساء واألطفال.
وال سيما األشخاص الذين حرموا من أهم سنوات مراحل النمو
ألسباب خارجة عن إرادهتم.
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لقد تابعنا بقلق كبري التصعيد العسكري يف جنوب غرب واحتجاز واختطاف وجتنيد وتعذيب وغريها من مآسي .كما
سورية خالل األسابيع املاضية ،الذي أدى إىل نزوح ما يقارب طالت تلك املعاناة ما يقارب مليونني طفل مل يتلقوا تعليما
 300 000شخص وتفاقم وتدهور األوضاع اإلنسانية مؤسسيا ،مما يهدد بضياع جيل كامل ُحرم من حق التعليم.
للمدنيني األبرياء ،منهم النساء واألطفال والشيوخ .وعلى الرغم
لقد شهد عام  ،2017كما ذكرت أيضا السيدة غامبا قبل
من اخنفاض هذا العدد بعد عودة جزء من النازحني إىل ديارهم ،قليل ،استهداف  67مدرسة وأكثر من  108مرافقطبية كما
ال تزال هناك نسبة كبرية منهم حباجة إىل مساعدات إنسانية ورد يف التقرير عن األطفال والنزاع املسلح .وإننا ندين وبشدة
عاجلة .ونشاطر هنا األمني العام قلقه البالغ إزاء وقف العمليات االستهداف املمنهج للمرافق احليوية واألساسية ،مبا يف ذلك
اإلنسانية عرب احلدود يف جنوب غرب سورية نتيجة هلذا التصعيد املدارس واملستشفيات واملرافق الصحية ،فهي تعترب خطا أمحر،
األخري .ونؤكد على أمهية وصول املساعدات اإلنسانية إىل كما أكد عليه قرار جملس األمن  .)٢ ٠١٨( ٢٤٢٧وإن هذا
احملتاجني يف جنوب غرب سورية بأسرع وقت ممكن ،وإزالة القرار ،الذي مت اعتماده يف بداية الشهر اجلاري باإلمجاع والذي
كافة القيود على عمل املنظمات والوكاالت الدولية ،ووصول أيدته الكويت مع  ٩٧دولة من أعضاء األمم املتحدة ،هو
املساعدات إىل احملتاجني يف مجيع مناطق سورية.
قرار صريح وواضح يف إدانة اهلجمات اليت تستهدف املدارس
لقد خلفت احلرب منذ عام  ٢٠١١أكرب أزمة الجئني يف
تارخينا املعاصر ،حيث مل يرتك هلذا الشعب خيار غري اهلروب أو
العيش حتت وطأة النزاع املسلح ،نتج عنها أكثر من  5ماليني
الجئ سوري يف اخلارج ،منهم مليونا طفل ،وكذلك ما يقارب
 6ماليني نازح داخليا ،منهم  2.5مليونطفل ،مبجموع أكثر
من  ١١مليون سوري .وإذ نؤكد هنا أن عودة هؤالء الالجئني
والنازحني إىل ديارهم جيب أن تكون آمنة وطوعية وكرمية.
بدون أدىن شك ،يدفع أطفال سورية الثمن األكرب نتيجة
احلرب الدائرة منذ مثاين سنوات يف بلدهم ،سلبت منهم براءهتم
وأحالمهم وحقهم األصيل يف احلياة والعيش الكرمي .فمعاناة
أطفال سورية تعترب وصمة عار يف جبني اجملتمع الدويل .فاملاليني
منهم مل يعرف إال احلرب منذ أن خرجوا إىل هذه الدنيا .فهم
يظلون األكثر ضعفا واألكثر حاجة إىل احلماية .ولذا ،جيب أال
خنذهلم ،فهم مستقبل األوطان ومستقبل سورية.

واملستشفيات ،ويدعو مجيع أطراف النزاع املسلح إىل عدم عرقلة
سبل حصول األطفال على التعليم واخلدمات الصحية .وحنث
كافة األطراف يف األزمة السورية على االمتثال هلذا القرار.
كما يأيت القرار  )٢ ٠١٨( ٢٤٠١مثاال آخر على انتهاك
صريح لقرارات جملس األمن رغم أنه اعتمد باإلمجاع ودعا إىل
وقف إطالق النار دون تأخري والسماح بدخول املساعدات
اإلنسانية للمناطق احملاصرة .ولكن هذا القرار اإلنساين مل جيد،
مع األسف ،طريقه للتنفيذ.

ختاما ،جتدد دولة الكويت تأكيدها على أنه ليس هناك حل
عسكري لألزمة السورية .وعلينا مجيعا مضاعفة اجلهود إلهناء
معاناة شعب بأكمله  -هذا الشعب الشقيق ،الغين يف تارخيه
وثقافته وحضارته .وجيب علينا إهناء تبعات هذه األزمة املدمرة
على املنطقة والعامل بأسره ،وذلك من خالل دعم احلل السياسي
وفقا لقرارات جملس األمن ذات الصلة ،وبشكل خاص القرار
وهناك أكثر من  5ماليني طفل يف سورية حباجة إىل  ،)2015( ٢٢٥٤وبيان جنيف لعام ،S/2012/522( ٢٠١٢
مساعدات إنسانية .ومسعنا قبل قليل من السيدة فريجينيا غامبا املرفق) من أجل التوصل إىل تسوية شاملة تتوافق عليها مجيع
عما يتعرض له أطفال سورية بسبب استمرار النزاع من قتل
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مكونات الشعب السوري وحتقق طموحاته املشروعة ،وحتافظ ومن احملزن أن أكثر من  13مليون شخص يف سورية ال يزالون
حباجة إىل املساعدة اإلنسانية ،منهم ما ال يقل عن  6مليون
على وحدة واستقالل وسيادة سورية.
السيد كوهين (الواليات املتحدة األمريكية) :أود أن أشكر طفل.
ويف جنوب غرب سورية ،أدت اهلجمات العسكرية
وكيل األمني العام لوكوك واملمثلة اخلاصة غامبا على إحاطاتيهما
املفصلتني واملثريتني للقلق عن العمل اهلام الذي يضطلعان به اليت شنها النظام منذ  17حزيران/يونيه إىل تشريد أكثر من
 325 000من املدنيني ،نصفهم تقريبا من األطفال .ومع
بشأن سورية.
وتدين الواليات املتحدة اهلجوم الذي وقع يف وقت سابق ذلك ،فإن العاملني يف اجملال اإلنساين عاجزون إىل حد كبري عن
من هذا األسبوع يف حمافظة السويداء يف سورية ،والذي أعلن الوصول إىل تلك الفئات الضعيفة من السكان وهناك تناقص
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام مسؤوليته عنه .فقد يف اإلمدادات .أما األمر األكثر إثارة للقلق فهو أن فقدان
أسفر هذا اهلجوم الوحشي عن مقتل عشرات املدنيني الذين إمكانية وصول املساعدات اإلنسانية يف جنوب غرب سورية
يشمل وقف إيصال معونة األمم املتحدة عرب احلدود اليت طالب
نبعث بتعازينا إىل أسرهم.
هبا اجمللس ،وكان آخرها يف القرار  .)2017( 2393ومل يتغري
وال يزال املدنيون ،وال سيما األطفال ،يتحملون وطأة
شيء خبصوص فشل النظام يف تيسري وصول املساعدة اإلنسانية
العنف املستمر يف سورية .ويف كل شهر ،يقدم لنا السيد لوكوك
منذ اجتماع اجمللس الشهر املاضي (انظر  .)S/PV.8296فبدال
إحاطة بشأن املدنيني اليائسني احملاصرين يف اهلجمات العسكرية
من أن يضع النظام احتياجات سكانه يف الصدارة ،يواصل
واآلالف من احملرومني من إمكانية احلصول على املستلزمات
استخدام املساعدة اإلنسانية كسالح ومنع وصوهلا كأداة لفرض
األساسية ،مبا يف ذلك املساعدات املنقذة للحياة .ومتثل احلملة
املصاحلة يف املناطق اليت كانت تسيطر عليها املعارضة املسلحة
العسكرية األخرية يف اجلنوب الغريب فصال مظلما آخر يف قصة
سابقا.
سورية املأساوية .ويف هذا الشهر ،قدمت لنا املمثلة اخلاصة
وندعو النظام السوري وحلفائه الروس إىل السماح لألمم
غامبا نظرة أقرب على هذا البؤس .إنه من الواضح أن أطفال
سورية قد واجهوا مستوى ال ميكن تصوره من املعاناة والصدمات املتحدة باستئناف القوافل العابرة للحدود من األردن وتيسري
تقدمي املساعدة عرب خطوط املواجهة من دمشق إىل احملتاجني،
اليت سنتحملها معهم لبقية حياهتم.
متشيا مع قرارات اجمللس السابقة بشأن هذه املسألة .إننا حباجة
وينبغي أال يساء تفسري اإلحصاءات املذكورة هنا ويف
إىل مواصلة عمليات األمم املتحدة إلنقاذ حياة 800 000
التقارير الشهرية عن سورية .نعم ،لقد اخنفض عدد املناطق
شخص يعتمدون على املساعدات املنقذة للحياة عرب احلدود.
احملاصرة إىل الصفر ،لكن ليس ألن النظام قد رفع احلصار .بل
وفيما يتعلق بإدلب ،فقد واصل النظام السوري وداعميه
ألنه واصل بال رمحة محلة التجويع أو االستسالم .وباملثل ،فإن
عدد السوريني الذين يعيشون يف مناطق يصعب الوصول إليها أعماهلم العدوانية ،ويقومون ببناء قواهتم العسكرية لشن اهلجوم
اخنفض من أكثر من مليوين شخص يف الشهر املاضي إىل  1.5الكبري املقبل .لقد كانت حتذيرات األمم املتحدة اخلطرية واضحة
مليون شخص يف متوز/يوليه  -ال ألن نظام يتيح وصول املزيد وجلية بشأن أن قيام النظام السوري حبملة عسكرية يف إدلب،
من املساعدات ،بل ألنه استوىل على املزيد من األراضي بالقوة .على حنو ما شهدناه يف الغوطة الشرقية وحلب ،سيؤدي إىل
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حدوث أزمة إنسانية كارثية .واجمللس حباجة ماسة إىل اختاذ
تدابري حلماية املدنيني وكفالة وصول املساعدات اإلنسانية يف
إدلب ،حيث يتعرض مئات اآلالف من الناس للخطر.

وأسرهم يف اثنتني من املناطق احملاصرة يف إدلب قد متكنوا أخريا
من مغادرهتا والوصول إىل مناطق أكثر أمنا ،ومل يعودا يواجهون
احلرمان من العناصر األساسية للبقاء .واآلن ،جيب أن جند
طريقة حلماية األطفال اآلخرين يف إدلب يف األسابيع واألشهر
املقبلة.

ميوهلا التحالف بإزالة أكثر من  200 000من األجهزة املتفجرة
من  15.5مليون مرت مربع من األراضي يف منبج والطبقة والرقة،
ودربت أكثر من  300مواطن سوري على إجراء عمليات
الوسم واملسح والتطهري وفقا للمعايري الدولية اإلنسانية املتعلقة
باأللغام .إن املهمة ليست سهلة ،ولكن من األمهية مبكان
ضمان أن يتمكن السوريون من العودة إىل ديارهم بأمان.

ال يزال املدنيون يشكلون ضحايا وأهداف لالسرتاتيجية
العسكرية للنظام .وتعد استعادة جنوب غرب سورية حلقة أخرى
يف الكارثة اإلنسانية اليت ما برحت تتكشف يف سورية منذ عام
 .2011فما الذي تبقى من منطقة ختفيف التوتر وااللتزامات
اليت تعهدت هبا الدول الضامنة لوقف إطالق النار من أجل
احلد من العنف وضمان احرتام القانون الدويل اإلنساين؟

وستسجل الواليات املتحدة مرة أخرى أن قوافل األمم
املتحدة لتقدمي املساعدات اإلنسانية موضع ترحيب يف أي وقت
السيد دوالتر (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :أود أن أشكر
يف الركبان .ونرحب بتلك املساعدة وحنن مستعدون للقيام بكل
السيد مارك لوكوك والسيدة فريجينيا غامبا دي بوتغيرت على
ما يف وسعنا لتيسريها.
ويف الرقة ،متثل إزالة الذخائر غري املنفجرة إحدى أولوياتنا إحاطتيهما اإلعالميتني اللتني دائما ما تتسمان بالتنوير ،إال
العليا؛ إهنا خطوة أوىل بالغة األمهية للمساعدة اإلنسانية وحتقيق أهنما لألسف قامتتان ،وكذلك على اجلهود الدؤوبة اليت يبذالهنا
االستقرار .وحىت اآلن ،قامت أفرقة إزالة األجهزة املتفجرة اليت مها واألفرقة التابعة هلما.

ففي إدلب ،يشكل هتديد النظام بشأن اهلجوم الذي أعلنه
بشار األسد مأساة تلوح يف األفق بالنسبة للسكان املوجودين
هناك والبالغ عددهم  2.2مليون شخص .كما سيمثل هذا
اهلجوم مصدرا للمزيد من عدم االستقرار ال يف مشال سورية
وتركيا فحسب ،وإمنا للمنطقة بأسرها ،خاصة نتيجة انتشار
املقاتلني اإلرهابيني الذي سيؤدي حتما إىل إثارته .وسيؤدي شن
هجوم دموي جديد يف إدلب إىل فتح الفصل الثاين من املأساة
السورية ،أي حدوث انتشار إقليمي للنزاع.

وتواصل الواليات املتحدة دعم عمليات عودة الالجئني
عندما تكون آمنة وطوعية وكرمية .وتقيم مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني أن الوضع ال يزال غري آمن لعودة الالجئني
على نطاق واسع يف سورية .كما نذكر اجمللس بأن وقف العنف
يشكل عنصرا حامسا لنجاح التخطيط لعودة الالجئني على
نطاق واسع .وال تزال روسيا غري متمسكة بالتزامها باحلفاظ
على منطقة ختفيف التوتر يف جنوب غرب سورية .وإذا كانت
روسيا جادة بشأن اهتمامها بالالجئني وغريهم من املشردين
السوريني ،ينبغي هلا أن تعمل مع النظام السوري لوقف العنف
ويف هذا السياق ،أود أن أسلط الضوء على األولويات
والسماح بوصول املساعدات اإلنسانية دون عوائق إىل املدنيني الرئيسية الثالث اليت ينبغي أن تكون مبثابة دليال ملا نتخذه من
احملتاجني.
إجراءات ،وهي :محاية الفئات الضعيفة من السكان ،وضمان
وختاما ،فإن التطورات اإلجيابية قليلة ومتباعدة ،ولكن وصول املساعدة اإلنسانية ،والتوصل إىل حل سياسي دائم يف
جيب علينا أن جند األمل أينما نتمكن .ويسرنا أن األطفال سورية بدعم من األمم املتحدة.
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تتمثل األولوية األوىل يف محاية مجيع الفئات السكانية
الضعيفة .وأود أن أكرر املالحظات اليت أدلت هبا السيدة غامبا
وأن أشدد على خطورة االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال يف
سورية ،اليت جعلت البلد هو األكثر خطورة على األطفال عام
 .2018لقد تعرض عشرات اآلالف من األطفال للقتل أو
اجلرح منذ اندالع النزاع جراء القصف العشوائي من قبل النظام.
وهناك جيل بأكمله مل يلتحق باملدرسة ،مع ما يرتتب على
ذلك من آثار من حيث اإلدماج االجتماعي واملهين واحتمالية
التطرف .وال يزال جتنيد األطفال واستخدامهم آخذ يف الزيادة،
ال سيما من جانب اجلماعات اإلرهابية ،مثل داعش .وهناك
 5.3ماليني طفل حاليا حباجة إىل املساعدة اإلنسانية .ومثة
تدابري عملية وملموسة ندعو مجيع أطراف النزاع إىل اعتمادها
بشكل عاجل .ومن املهم االمتناع عن استهداف املدارس
واهلياكل األساسية املدرسية ،ومحاية املدنيني واملناطق السكنية
خالل سري العمليات.
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وفيما يتعلق بالالجئني ،مل تتحقق الظروف املواتية للعودة
اآلمنة والكرمية والطوعية .وسالمتهم غري مكفولة نظرا الستمرار
النظام يف انتهاك مجيع اتفاقات وقف إطالق النار .ويتعرض
الكثري منهم لتجاوزات أو يتم جتنيدهم قسرا يف جيش النظام
عند عودهتم.
ّ
ويشكل القانون رقم  ١٠الذي جيعل من تشرد السكان
أمرا ال رجعة فيه جزءا من اسرتاتيجية اهلندسة الدميوغرافية للنظام
وعقبة رئيسية أمام عودة الالجئني واملشردين .ونطالب بإلغائه
على غرار االحتاد األورويب ،فضال عن تقدمي التعويضات وبذل
جهود كبرية فيما يتعلق باسرتداد املمتلكات وجرب األضرار
النامجة عنه .وأود أن أشري إىل أن هذه املسألة ال تقتصر على
أي نص قانوين ألن القانون رقم  10ليس أكثر من إضفاء طابع
رمسي على ممارسات النظام ويقنن استمرارها.
ثانيا ،أود أن أشدد على أولوية تقدمي املساعدات اإلنسانية،
اليت ما تزال متدهورة يف سوريا .ويواصل النظام السوري وضع
عقبات غري مقبولة حتول دون إيصال املعونة يف انتهاك للقانون
الدويل اإلنساين .وإن من التزام مجيع األطراف السماح بوصول
املعونة إىل مجيع أحناء البلد ،وخاصة إىل املناطق اليت يصعب
الوصول إليها .ومن من غري املقبول أن حيرم السكان من املعونة
احليوية اليت يفتقرون إليها إىل حد كبري ،سواء يف إدلب أو يف
الغوطة الشرقية أو القنيطرة.

كما أود إعادة النظر يف احلاجة امللحة لضمان أمن العاملني
يف اجملال اإلنساين .فمن املهم التأكد من محاية العاملني يف
اجملال اإلنساين يف املناطق اليت مت استعادهتا ومن استمرار تقدمي
اخلدمات اإلنسانية للناس يف تلك املناطق .وقد أسعدنا جناح
عملية إنقاذ عدد من ذوي اخلوذ البيض ،الذين أنقذوا حياة
الكثريين وخاطروا بأنفسهم ،وما برح النظام السوري يستهدفهم
باستمرار .ومل يتم إجالء مجيع ذوي اخلوذ البيض ويتعرض
ويساورنا القلق بشكل خاص إزاء احلالة يف جنوب البلد،
الباقون يف سورية اآلن حتت لتهديد خطري .وجيب علينا تأمني
حيث مل يتم الرتتيب لدخول أي قافلة إىل هناك عرب احلدود مع
ضمانات السالمة هلؤالء األفراد وأسرهم واحلرص على أال يكونوا
األردن منذ  ٢٥حزيران/يونيه .وال تتوفر سوى املعونة القادمة
هدفا لالنتقام من قبل النظام.
من دمشق اليت توزع حصريا يف املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام
وأود أيضا أن أثري مسألة محاية الصحفيني احملاصرين يف فحسب .ولذلك ،فإننا ندعو اجلهات الفاعلة ذات النفوذ على
سورية وأسرهم .وكما يعلم اجمللس ،فإن هذه املسألة متثل أولوية النظام لضمان استئناف إرسال القوافل العابرة للحدود عرب
من أولويات فرنسا .وأدعو إىل مزيد من التعبئة اجلماعية لتحقيق
حبرية
األردن يف أقرب وقت ممكن .وجيب السماح جلميع القوافل ّ
تلك الغاية.
1824156
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التنقل بأمان ودون عوائق يف مجيع أحناء البلد ،وفقا لقرارات
جملس األمن ذات الصلة وأحكام القانون الدويل اإلنساين.
ومن الضروري أن حيصل مجيع السكان احملتاجني على
املساعدات اإلنسانية على أساس تقييم حمايد ألوضاعهم من
جانب األمم املتحدة .وفرنسا على استعداد تام ملواجهة ذلك
التحدي .آخذين بذلك اهلدف يف االعتبار ،قرر الرئيسان
ماكرون وبوتني معا تنفيذ مشروع مشرتك إليصال املعونة
اإلنسانية إىل دوما يف الغوطة الشرقية حيث تظل احتياجات
السكان كبرية لعدة أشهر بعد انتهاء القتال .ونُقلت بالفعل
أربعة وأربعني طنا من املعدات الطبية والضروريات األساسية من
فرنسا إىل سوريا على منت طائرة روسية يف ليلة  21-20متوز/
يوليه .ومت توزيع املواد غري الغذائية للمستفيدين باألمس ٢٦
متوز/يوليه بالتعاون مع األمم املتحدة ،يف حني تلقّى مركز دوما
الصحي األدوية واملعدات الطبية.
وأثين يف ذلك السياق ،على عمل مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة ،حيث مل يدخر
كالمها جهدا لضمان تلقي السكان يف الغوطة تلك املساعدة
يف ظل أفضل الظروف املمكنة .وال تزال تلك النتيجة متواضعة
باملقارنة إىل حجم االحتياجات ،إال أهنا حتدث تغيريا حقيقيا يف
حياة السكان الذين يعيشون يف منطقة منكوبة حقا ،ومل يكن
ممكنا إيصال املعونة إليها بدون تلك الطريقة بالتأكيد .ومع
ذلك ،فال يزال هناك الكثري مما يتعني القيام به ،كما أشار مارك
لوكوك إىل ذلك حبق.
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عوامل زعزعة االستقرار اإلقليمي وعقبة أمام العودة الطوعية
لالجئني واألشخاص املشردين يف ظروف آمنة وكرمية ،ومتويل
جهود اإلعمار من قبل اجلهات املاحنة املتعددة األطراف،
واملصاحلة الوطنية اليت ّ
متكن من القضاء على اإلرهاب ،عالوة
على وجود امليليشيات األجنبية واستمرار عقلية احلرب األهلية.
وفيما يتعلق هبذه النقاط املختلفة ،فسوف يستمر هذا املأزق
ما مل حيرز تقدم يف العملية السياسية.
ويف ذلك الصدد ،فإن استمرار النظام يف اتّباع اسرتاتيجيته
العسكرية سيقوض اجلهود اليت يبذهلا املبعوث اخلاص لألمني
العام هبدف التقريب بني األطراف وإعادة إطالق العملية
السياسية استنادا إىل تشكيل اللجنة الدستورية .ومن الضروري
أن ميارس مناصرو النظام الضغط الالزم عليه لضمان توفر بيئة
مواتية ملواصلة املشاورات اليت أطلقها املبعوث اخلاص.
وأكرر هنا وعلى املنوال نفسه أمام اجمللس ،أننا لن نشارك
يف إعادة بناء سوريا ما مل تنفذ عملية االنتقال السياسي
بصورة فعالة وتقرتن بعملية دستورية وانتخابية حقيقية .وذلك
أمر ال غىن عنه لتحقيق االستقرار يف البلد وملسامهتنا يف متويل
جهود إعادة اإلعمار .وخبالف ذلك ،فليس مثة سبب اللتزام
فرنسا واالحتاد األورويب بتمويل إعادة اإلعمار .وألجل ضمان
االستقرار الطويل األجل عن طريق حل سياسي تفاوضي ،فإننا
لن ندخر جهدا لتشجيع التقارب امللموس بني األطراف الرئيسية
يف النزاع ،وخاصة املقيمني منهم يف أستانا واجلماعة املص ّغرة.
السيد فان أوستيروم (هولندا) (تكلم باإلنكليزية):
أشكركم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه اجللسة بشأن هذا
املوضوع اهلام للغاية مبشاركة مقدمي اإلحاطات الرائعني.
ونشكر وكيل األمني العام لوكوك ،واملمثلة اخلاصة لألمني العام
غامبا ،على إحاطاتيهما املتعقمتني.

ثالثا ،لن يتسىن التصدي للحالة اإلنسانية بطريقة مستدامة
دون حتقيق تقدم سريع يف العملية السياسية اليت تتوىل قيادهتا
األمم املتحدة .وعلى الرغم من أن النظام قد جنح يف استعادة
سيطرته على الكثري من املناطق ،فإنه مل حيقق سوى انتصارات
فشلت يف حتقيق السالم .وكما يشري القرار )2015( 2254
ولكي أكون صرحيا ،فقد صدمت لسماعي مرة أخرى عن
فبدون حتقيق االنتقال السياسي ستظل سوريا عامال دائما من املعاناة الرهيبة لألطفال السوريني .وجتب محاية األطفال ،مبا يف
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ذلك يف أوقات احلرب ،إال أن هذه احلماية ال وجود هلا متاما يف
النزاع السوري .ونعرب عن تأييدنا القوي لوالية املمثلة اخلاصة
املعنية باألطفال والنزاع املسلح .ونعرب عن امتنانا للعمل القيّم
للغاية الذي اضطلعت به وفريقها فيما يتعلق بسوريا  -وهو
كذلك على الرغم من عدم تعاون النظام السوري .ومن املؤسف
أن يتجاهل النظام السوري التزاماته الدولية ،حىت عندما يتعلق
األمر حبماية األطفال .ونتوقع أن يتناول التقرير القطري املقبل
هذه املسائل بعبارات واضحة ،ونؤيد فكرة زيادة وترية تقدمي
التقارير القطرية .ومع أننا نتحدث اليوم عن احلالة اإلنسانية يف
سوريا ،فإن علينا أال ننسى مصري الـ  6.5مليون الجئ الذين
اضطروا إىل الفرار من بلدهم.
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وجيب على النظام السوري احرتام القانون الدويل اإلنساين
والسماح باستمرار وصول اجلهات الفاعلة اإلنسانية ،فضال عن
توفري احلماية جلميع األشخاص احملتاجني ،مبن فيهم املشردون
داخليا املقيمون بالقرب من حدود اجلوالن .وندعو مجيع
األطراف إىل السماح مبرور القوافل اإلنسانية عرب احلدود مع
توفري الضمانات األمنية الالزمة هلا ،مبا يف ذلك اجلهات الضامنة
ملنطقة ختفيف التوتر،كماكانت تسمى يف ذلك الوقت .وال يزال
تقدمي املعونة العابرة للحدود يكتسي أمهية قصوى ،وجيب تيسريه
حيثما كان بأكرب قدر من الفعالية أو لكونه السبيل الوحيد
للوصول إىل احملتاجني.

وأود الرتحيب بالعملية اإلنسانية اليت أدت إىل إجالء
و سأتناول يف بياين ثالث نقاط :أوال ،احلالة يف جنوب جمموعة من ذوي اخلوذ البيض وأفراد أسرهم من جنوب سوريا.
سوريا .ثانيا ،احلالة يف إدلب .وثالثا ،استمرار انتهاك القانون
إن مملكة هولندا تنظر حاليا يف إمكانية اإلسهام يف خطط
اإلنساين واملبادئ اإلنسانية يف سوريا.
إعادة التوطني.
أوال ،نعرب عن شعورنا بالقلق الشديد إزاء العنف يف
جنوب سوريا .فقد اتسمت األعمال العدائية خالل األسابيع
القليلة املاضية بوقوع اخلسائر يف صفوف املدنيني وشن اهلجمات
على املدارس واملستشفيات وتسارع تشريد السكان حىت بلغ
عددهم  180 000شخص .وندين بشدة سلسة اهلجمات
االنتحارية اليت شنها مؤخرا تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام .وكما أخربنا السيد ستافان دي ميستورا يوم األربعاء،
فقد أصبح  180 000من املدنيني مشردين داخليا نتيجة
للهجمات الربية واجلوية من جانب النظام السوري وحلفائه يف
اجلنوب الغريب من البلد .وال يزال بعض املشردين داخليا ممن
يقيمون بالقرب من القنيطرة بال مأوى ويتعرضون للشمس يف
وهذا يقودين إىل نقطيت الثانية ،أي احلالة يف أدلب .يف
درجات حرارة تصل إىل  40درجة مئوية ،ومل يسمح للشركاء
الوقت الراهن ،فإن منطقة إدلب حماطة متاما بقوات النظام
يف اجملال اإلنساين بالوصول إليهم من مقرهم يف دمشق بسبب
السوري .ونشعر ببالغ القلق إزاء مصري  2.3مليون من املدنيني
عدم حصوهلم على املوافقات الالزمة من قبل النظام .و ُعلّقت
يف إدلب ،من بينهم حنو  1.3مليون من املشردين من أماكن
يف الوقت نفسه العمليات اإلنسانية عرب احلدود.
أخرى يف سوريا .إهنم يرزحون حتت التهديد املستمر للهجمات
نشيد بالعمل املتفاين لذوي اخلوذ البيض يف مجيع أحناء
سوريا ،الذين أنقذوا عددا كبريا جدا من أرواح املدنيني السوريني.
أود أن أؤكد أنه ينبغي على مجيع أطراف النزاع أن تقبل مجيع
العاملني يف جمال تقدمي املعونة وتوفر هلم احلماية .مما يبعث على
االنزعاج الشديد أن نرى ،بدال من ذلك ،أن العديد منهم
خيشون على حياهتم بسبب زحف القوات السورية وحلفائها.
ومن املؤسف أن ذوي اخلوذ البيض يستهدفون بشكل خاص يف
امليدان وهنا يف األمم املتحدة ،بكيل اهتامات تشهريية ضدهم.
امسحوا يل أيضا أن أشدد على النقطة اليت أثارها زميلنا الفرنسي
بشأن احلاجة إىل ضمان سالمة الصحفيني يف حاالت النزاع.
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اجلوية واألعمال القتالية الدائرة بني اجلماعات املسلحة .أما
اهلجمات اليت يشنها النظام السوري فستؤدي إىل كارثة إنسانية
ذات عواقب إقليمية خطرية.
أود أن أشدد على أن املدنيني يف إدلب ليسوا إرهابيني،
وال مقاتلني .وال بد من محاية املدنيني أثناء النزاعات املسلحة.
كذلك حتتاج املرافق الطبية إىل احلماية ،كما شدد اجمللس
بوضوح على ذلك يف القرار  .)2016( ٢٢٨٦تقع على
اجلهات الضامنة يف األستانة مسؤولية خاصة عن العمل بشأن
الرتتيبات الالزمة ملنع وقوع املزيد من املعاناة اإلنسانية ،ومحاية
املدنيني ،وتوفري اخلروج غري املتسم بالعنف من هذه املأساة
املتزايدة .ويف رأينا ،ينبغي للمجلس أن يبعث بإشارة قوية جدا
إىل النظام وحلفائه تفيد بعدم اهلجوم على إدلب .ومن أسف
أننا مل نتمكن من االتفاق على هذه اإلشارات يف جلستنا اليت
عقدناها يوم األربعاء املاضي.

27/07/2018

إىل تلك املناطق من دون أي عوائق وبشكل مستدام .وإذا
ما واصل النظام عرقلة قدرة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف
دمشق على العمل بشكل ف ّعال ،فإنه حيول على حنو ثابت دون
إمكانيات العمل اإلنساين املبدئي يف اجلمهورية العربية السورية.
ونتيجة لذلك ،يلحق الضرر بالكثري من األبرياء وباملزيد من
األطفال األبرياء.
يف اخلتام ،أود أن أشدد على ضرورة املساءلة عن اجلرائم
املرتكبة يف سوريا بشكل مستمر من جانب مجيع األطراف.
وسنواصل جهودنا يف ذلك الصدد داخل اجمللس وخارجه.
وهنيب مبن لديهم نفوذ يف هذا الصدد كفالة وصول مساعدة
األمم املتحدة إىل السوريني احملتاجني .وعالوة على ذلك ،ينبغي
إقناع النظام بإعادة النظر يف القانون رقم  ،١٠كما أكد زميلنا
الفرنسي .ال يزال من األساسي االمتثال للقانون اإلنساين
الدويل ،وتوفري إمكانية وصول املساعدات اإلنسانية لتحسني
ظروف املدنيني السوريني والتخفيف من معاناهتم .وينطبق ذلك
بصفة خاصة على معاناة األطفال السوريني ،كما بيّنت بوضوح
فرجينيا غامبا .إن احرتام القانون اإلنساين الدويل عنصر أساسي
هنا إذا ما أردنا أن مننع تكرار ما حدث يف شرق حلب والغوطة
الشرقية ودرعا.

وهذا يقودين إىل نقطيت الثالثة ،أال وهي استمرار انتهاكات
القانون اإلنساين واملبادئ اإلنسانية يف سوريا .إن سنوات من
القصف واحلصار واحلرمان من جانب النظام السوري قد أدت
يف الشهور املاضية إىل استيالء النظام على عدة مناطق حلقت
هبا أضرار شديدة .وحىت اآلن ،ما برح النظام مينع األمم املتحدة
أخريا ،ندعو إىل تقدمي ضمانات على استمرار توفري احلماية
من الوصول إىل تلك املناطق .وكثريا ما حيظر على املنظمة
تسيري القوافل املشرتكة بني الوكاالت ،مما يعين عرقلة جهود للعاملني يف جمال تقدمي اخلدمات اإلنسانية للناس يف املناطق اليت
األمم املتحدة يف التنسيق والرصد وتوزيع املعونة .ونتيجة لذلك ،شهدت مؤخرا تغريا يف السيطرة عليها.
ال جيري تسليم املعونة إىل من هم بأمس احلاجة إليها.
السيد تينيا (بريو) (تكلم باإلسبانية) :نرحب بالدعوة إىل
أود أن أضرب مثاالً على ذلك .يف الفرتة بني كانون عقد هذه اجللسة ونشكر مارك لوكوك وفرجينيا غامبا ،على
الثاين/يناير ونيسان/أبريل ،مل يتم إيصال سوى  ٢٢يف املائة العمل املهم اللذين يضطلعان به وعلى املعلومات املقلقة للغاية
من املعونة إىل من هم بأمس احلاجة إليها يف األراضي اخلاضعة اليت قدماها إلينا من فورمها .إن الصورة اليت رمساها قامتة .وال يزال
لسيطرة النظام السوري .وهذا ببساطة أمر غري مقبول .لذلك ،النزاع السوري يؤدي إىل وقوع الضحايا يف صفوف املدنيني
ندعو النظام السوري ،واالحتاد الروسي وإيران إىل العمل فورا ويتسم بسيناريوهات تنطوي على خماطر تصعيد جديد يثري
من أجل متكني مجيع اجلهات الفاعلة اإلنسانية من الوصول
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اجلزع .واملساعدة اإلنسانية حمدودة جدا .وال يزال جيري انتهاك
القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل.

العام ( ،)S/2018/724حدث يف عام  ٢٠١٧وحده ،حنو ٠٠٠
 ٣انتهاك جسيم حلقوق األطفال ،أي أكثر من السنة السابقة.
بلغت نسبة احلاالت اليت مت التحقق منها فيما يتعلق بتجنيد
األطفال واستخدامهم ألغراض عسكرية  ١٣يف املائة ،معظمها
يف حلب ومحاة وإدلب.

األمم املتحدة والوكاالت األخرى ذات الصلة.

أود أن أختتم بياين بالتشديد على املسؤولية اخلاصة
للمجلس ،وفقا للقرار األخري  )2018( ٢٤٢٧بشأن األطفال
والنزاع املسلح .نشدد تشديدا خاصا على احلاجة إىل تعزيز
أعمال إعادة التأهيل لألطفال اجملندين ،هبدف تيسري إعادة
إدماجهم يف اجملتمع ،وبناء السالم املستدام يف سوريا.

تأسف بريو بشدة لكون احلالة تبعث على بالغ القلق إزاء
ضعف املشردين داخليا والالجئني ،ال سيما يف اجلنوب الغريب
من البلد .ونالحظ أن أكثر من  ١٣مليون شخص حباجة إىل
يف ضوء ذلك ،نود أن نربز تشديد الرئاسة السويدية الذي
املساعدة اإلنسانية يف سوريا ،ومن بينهم أكثر من  ٥ماليني
جاء يف أوانه على املسؤولية عن توفري احلماية هلم .وهذا يعين
طفل.
نشدد على االلتزام األخالقي والقانوين للسلطات السورية توفري بيئة سلمية هلم للتعايف وهتيئة حياة خالية من مجيع ضروب
واجلهات املؤثرة األخرى يف امليدان بتيسري إمكانية الوصول العنف ،كجزء من اسرتاتيجية شاملة لتسوية النزاع واحلفاظ على
الفوري والكامل وبدون عوائق للمساعدة اإلنسانية اليت تقدمها السالم.
نشدد أيضا على احلاجة إىل تيسري العودة الطوعية واآلمنة
للمواطنني السوريني إىل ديارهم وأشغاهلم ،وفقا للمعايري املتفق
عليها دوليا .ويتطلب ذلك اإلرادة السياسية وبناء الثقة وتوفر
املوارد الالزمة .ونعتقد أنه ال مندوحة عن دعم اجملتمع الدويل
ومشاركة األمم املتحدة.

السيد إيسونو مبينغونو (غينيا االستوائية) (تكلم
باإلسبانية) :نرحب بالدعوة إىل عقد هذه اجللسة .وأغتنم هذه
الفرصة لإلعراب عن امتناننا لوكيل األمني العام ،لوكوك ،واملمثلة
اخلاصة ،غامبا على املعلومات املستكملة والنرية اليت قدماها عن
احلالة اإلنسانية يف سوريا وأثر الصراع احلايل على األطفال.

ونالحظ مع القلق اآلثار السلبية النامجة عن تنفيذ القانون
رقم  ١٠على ماليني النازحني وعلى بناء السالم املستدام يف
سوريا .وباملثل ،نشعر باجلزع إزاء خطر تصعيد العنف يف إدلب،
األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل جحيم جديد على األرض .ونرى
نغتنم هذه اجللسة املفتوحة لكي ندين بأشد العبارات
أنه يف غاية األمهية منع وقوع مأساة إنسانية جديدة ،ونشدد
على أن مكافحة اإلرهاب ال تربر بأي حال من األحوال انتهاك سلسلة اهلجمات االنتحارية اليت شنها تنظيم الدولة اإلسالمية
صباح  ٢٥متوز/يوليه على العديد من القرى يف حمافظة السويداء
حقوق اإلنسان أو القانون اإلنساين الدويل.
من املهم أن يؤخذ يف احلسبان أن األطفال عرضة للخطر إن تلك اهلجمات األخرية اليت جنم عنها مقتل أكثر من مائيت
بوجه خاص .فالوفيات واليتم ،وسوء التغذية ،واإلصابة ،شخص ،وإصابة املئات جبروح ،جيب أال تقوض اجلهود الرامية
واملرض ،والصدمة ،واإلمهال وتدمري املدارس ،كلها من عواقب إىل العودة إىل السالم واالستقرار الدائمني يف سوريا.
إن على القوات احلكومية وامليليشيات احمللية ،اليت تسيطر
العنف الذي يلم مباليني األطفال يف سوريا .إذ أن العديد منهم
ال يعرف سوى الصراع والتشريد القسري .ووفقا لتقرير األمني على جزء كبري من البلد ،وال سيما يف املنطقة اجلنوبية ،تعزيز
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وجودها على طول كامل احلدود اإلدارية الشرقية للسويداء
واختاذ تدابري للرقابة املؤقتة فيما يتعلق باملواطنني الذين يصلون
إىل هذه املنطقة .ومع ذلك ،تود حكومة بلدي أن تعرب
للمجلس عن قلقها البالغ من حالة انعدام األمن السائدة يف
اجلزء اجلنويب الغريب من البلد ،نظرا إىل أن االشتباكات ،اليت
وقعت يف أعقاب املنطق العنيد للعمليات العسكرية ،تؤدي
إىل سقوط مئات القتلى واجلرحى ،فضال عن التشريد اجلماعي
للمدنيني ،وهي أيضا متنع كيانات األمم املتحدة من إرسال
اإلمدادات اإلنسانية عرب احلدود بسبب انعدام األمن.

27/07/2018

كبريا على األطفال يف مجيع أحناء البلد وميكنه أن يسبب عارض
اإلجهاد الالحق للصدمة النفسية وعارض اإلجهاد املضر ،األمر
الذي ميكن أن يؤدي إىل أضرار بدنية ونفسية طويلة األجل إذا
مل تعاجل على النحو املناسب.

كما أن الغارات اجلوية على املدارس والعاملني يف جمال
التعليم واستخدام املدارس لألغراض العسكرية يؤثر تأثريا كبريا
على األطفال ،مما يزيد من خطر املعاناة والوفاة بسبب أمراض
ميكن الوقاية منها بالتطعيم .ومن أجل معاجلة هذه احلالة ،جيب
على أطراف النزاع أن تتقيد باستمرار بالتزامها حبماية حقوق
وتشهد على احلالة اإلنسانية غري املستقرة مجيع الغارات األطفال.
اجلوية على املرافق الطبية والتعليمية والعاملني يف إدلب ،وارتفاع
إن املعلومات اليت قدمتها السيدة غامبا هامة للغاية ،وينبغي
مستويات التلوث الناجم عن املتفجرات يف الرقة ،ووجود العديد أن تدفع مجيع أطراف النزاع إىل التفكري بشكل عميق للغاية.
من األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع والعدد الكبري من املدنيني لقد قلنا يف مناسبات عديدة إنه ال ميكن إجياد حل عسكري
الذين ال يزالون يف خميمات املشردين يف الغوطة الشرقية .ولذلك هلذا النزاع .ولكن حىت لو كان هناك إصرار على عدم التوصل
من األمهية احليوية مبكان أال تدخر وكاالت األمم املتحدة إىل اتفاق ،فإن على األطراف على األقل أن حترتم القانون
اإلنسانية وشركاؤها وسعا إلجياد أوجه تآزر لتقدمي املساعدة إىل اإلنساين وتستخدم القوة بصورة متناسبة من أجل إنقاذ حياة
أكرب عدد ممكن من احملتاجني ،وأن تضمن أطراف النزاع إمكانية الفئات األشد ضعفا ،أي األطفال.
وصول القوافل املشرتكة بني املؤسسات بصورة آمنة ومستمرة
وأود أن أختتم بياين باإلعراب عن دعم مجهورية غينيا
وبدون عوائق ،امتثاال للقرار .)2018( 2401
االستوائية القوي للمبادرة املشرتكة األخرية لالحتاد الروسي
وبالنظر هلذه احلالة من الدمار واألسى ،ال يسع غينيا واجلمهورية الفرنسية اليت هتدف إىل تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل
االستوائية سوى أن تشارك من يدعون إىل الدفاع عن حقوق سكان الغوطة الشرقية ودوما .وتأيت هذه املبادرة نتيجة الجتماع
األطفال يف النزاعات املسلحة ومحاية هذه احلقوق ،وال سيما يف تنسيقي بني قادة كال البلدين عقد يف أيار/مايو ،يف سانت
سوريا ،وهي املسألة اليت حنن بصدد معاجلتها اليوم .وأصبح هذا برتسبورغ ،ويهدف إىل إيفاد أفرقة طبية لتقدمي اإلسعافات
واضحا باختاذ القرار  )2018( 2427خالل املناقشة املفتوحة األولية ألكثر من  500شخض من املصابني إصابات خطرية
اليت عقدت يف  9متوز/يوليه (انظر  .)S/PV.8305وتقوم حاجة واإلمدادات الطبية لعالج  15 000من املصابني جبروح
إىل معاجلة عوامل مثل االفتقار إىل املساعدة اإلنسانية ،األمر طفيفة .وهذا يكمل املساعدة اليت تستهدف تلبية االحتياجات
الذي يعرض األطفال السوريني إىل مزيد من خماطر العنف اإلنسانية العاجلة لسكان الغوطة الشرقية .إن هذا التعاون
واالستغالل ،مبا يف ذلك عمالة األطفال ،والتجنيد ،والزواج الفرنسي  -الروسي يستحق منا كامل االهتمام والثناء ،ألهنا
القسري .وال شك أن هذا النزاع الذي طال أمده أحدث تأثريا يدل على أنه ،بالقليل من اإلرادة السياسية ،ميكن للبلدان
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األعضاء يف جملس األمن اليت هلا تأثري على أطراف النزاع ،إذا حمافظة إدلب تعاين من تدفق أعداد كبرية من املشردين داخليا،
رغبت يف ذلك ،التوصل إىل تفاهم والعمل على ضمان تسوية مما يرتكها مع العدد إمجايل األكرب لألشخاص املشردين يف سوريا.
النزاع بصورة سلمية.
وينبغي أن يكون الواجب اإلنساين أولويتنا الرئيسية .ونود

السيد رادومسكي (بولندا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
أشكر وكيل األمني العام مارك لوكوك واملمثلة اخلاصة فريجينيا
غامبا على إحاطتيهما اإلعالميتني املثريتني لإلعجاب .ونعرب
عن بالغ تقديرنا خلدمتهما املتفانية.
وحىت وحنن جنتمع اليوم لنناقش مرة أخرى احلالة اإلنسانية
يف سورية ،فإن من دواعي األسف أن املنطق العسكري ال يزال
يدفع بعجلة التطورات على أرض الواقع .وال نزال نواجه أعمال
عنف مستمرة وواسعة النطاق فضال عن انتهاكات للقانون
الدويل ،مبا يف ذلك انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين
الدويل .وكانت أبرز األمثلة على ذلك احلوادث األخرية اليت
وقعت يف جنوب غرب منطقة ختفيف التوتر ،حيث ال يزال
أكثر من  55000طفل حمرومني من احلصول على املساعدة
اإلنسانية وإمجايل  100000من املشردين داخليا فروا من موجة
العنف األخرية.

أن نكرر دعوتنا القوية مجيع األطراف ذات التأثري على احلالة
على أرض الواقع إىل اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة لتحقيق
وقف كامل لألعمال القتالية يف مجيع أحناء األرض السورية من
أجل جتنب السيناريوهات املأساوية مثل اليت شهدناها بالفعل
يف الغوطة الشرقية وشرق حلب ودرعا.

وأود أن أشدد على أمهية محاية أشد الفئات ضعفا،
وال سيما األطفال والنساء واألقليات الدينية ،الذين هم يف
أغلب األحيان املتضررون من النزاع يف سوريا.

وأود أيضا أن أشدد على ضرورة محاية الالجئني .ونؤيد
العودة اآلمنة والطوعية والكرمية للمواطنني السورييني مبوجب
إطار تقوده األمم املتحدة حاملا تسمح الظروف .ويف ذلك
السياق ،أود أيضا أن أعرب عن قلقنا حيال ما يسمى بالقانون
السوري رقم  ،10بشأن حقوق امللكية .ويساورنا بالغ القلق من
تداعياته الكبرية احملتملة على عودة السوريني املشردين داخليا
وإذ نأخذ يف االعتبار تلك احلوادث األخرية ،فإننا ندين والالجئني يف املستقبل .ولذلك السبب نشدد على ضرورة أن
بشدة تكثيف العمليات العسكرية .وجيب تأمني وصول يبقي جملس األمن املسألة قيد نظره.
املساعدات اإلنسانية بصورة آمنة ومستدامة وبدون عوائق،
ويعين هذا العام السابع للنزاع املسلح يف سوريا أن ماليني
على النحو املطلوب يف القرار  .)2018( 2401ومن دواعي األطفال مل يعرفوا سوى احلياة يف جو من اخلوف .فهم يعانون
األسف أنه حىت بعد أن استعادت احلكومة السورية السيطرة من سوء التغذية وحيرمون من حقوقهم األساسية ،مبا يف ذلك
على مناطق عديدة من البلد ،ال نزال تفتقر إىل إمكانية الوصول احلق يف الغذاء واملاء والصرف الصحي والتعليم والرعاية الطبية.
املنتظم إىل املناطق احملتاجة.
إن ملنع وصول املساعدات اإلنسانية إىل األطفال عواقب مؤملة.
ونعرب عن قلقنا البالغ من احلالة اإلنسانية يف جنوب غرب كما تقوم حاجة إىل تسريع برامج األعمال اإلنسانية املتعلقة
سوريا وأيضا يف اجلزء الشمايل الغريب من البلد .إن العلميات باأللغام مبنح األولوية للمناطق اليت يعود إليها املدنيون من أجل
العسكرية اليت تقودها القوات احلكومية ،بدعم من روسيا ،أدت التصدي لتزايد عدد الضحايا األطفال.
بالفعل إىل تشريد اآلالف من املدنيني ،وأغلبهم يتحركون باجتاه
اجلزء الشمايل للبلد .وكما مسعنا يف اإلحاطة اإلعالمية ،فإن
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ونشعر بقلق بالغ من تأثري النزاع على التعليم .فمع بقاء
أكثر من مليوين طفل خارج املدرسة وثلث املدارس غري صاحلة
لالستعمال ،فإن النزاع دمر حياة جيل من الشباب .وأنشأ عدم
احلصول على التعليم والصدمات اليت تعرض هلا األطفال ،مبا يف
ذلك الصدمات اليت تعزى إىل العنف اجلنسي ،جيال ضائعا يف
سوريا ،مما سيؤثر على مستقبل البلد ومستقبل املنطقة بأسرها،
ويؤدي إىل تقويض آفاق إعادة اإلعمار واإلنعاش يف سوريا اليت
تنعم باحلرية والدميقراطية.

وينبغي لنا مجيعا أن نتذكر أن أحد األسباب اليت أدت
إلشعال جذوة هذا النزاع اعتقال املخابرات السورية واحتجازها
ألطفال من درعا بسب كتابة شعارات مناهضة للنظام على
جدار املدرسة .وجيب علينا مجيعا أال ننسى جتنيد داعش
واسرتقاقه املروعني لألطفال ،وأن نذكر أيضا أن عددا كبريا
من األطفال قد قتلوا وشوهوا بصورة مؤسفة من جراء القصف
اجلوي العشوائي ،سواء يف حلب والغوطة الشرقية أو يف مناطق
أخرى ،من جانب النظام السوري وحلفائه.

ولذلك ،نود أن نشدد على أمهية ضمان التمويل الالزم
لدعم برامج محاية األطفال املتضررين من النزاع ،فضال عن توفر
التعليم اجليد جلميع األطفال ،مبن فيهم الفتيات ،على مجيع
املستويات .ويف ذلك الصدد ،ندين بشدة استمرار اهلجمات
على املدارس واستخدام املدارس لألغراض العسكرية .وأود
أن ّ
أذكر بأن التقرير السنوي لألمني العام عن األطفال والنزاع
تضمن قائمة بـ  67من اهلجمات
املسلح ( )S/2018/465قد ّ
املُتَ َّ
حقق منها اليت شنت على املدارس والعاملني يف جمال التعليم
يف عام  ،٢٠١٧وكان معظمها غارات جوية.

وقد صدمت على وجه اخلصوص ملا خلصت إليه السيدة
غامبا من استنتاج مفاده أن معظم حوادث قتل األطفال
وتشويههم تعزى إىل احلكومة السورية والقوات املوالية هلا .وأود
أن أكرر بقوة دعوهتا لألطراف إىل الوفاء بأمور ثالثة :احرتام
القانون الدويل اإلنساين ،االمتثال لاللتزامات مبوجب اتفاقية
حقوق الطفل والربوتوكول االختياري امللحق هبا ،والسماح
بوصول املدنيني العاملني يف جمال محاية الطفل لألطفال احملرومني
من احلرية بسبب ارتباطهم باجلماعات املسلحة .وما دام ممثل
احلكومة السورية موجودا يف هذه القاعة اليوم ،فإنين آمل أن
يتمكن من اإلعالن ،خالل بيانه ،عن التزام حكومة بلده بالوفاء
بتلك الطلبات الثالثة اليت تقدمت هبا.

ويف اخلتام ،أود أن أشدد على ضرورة احلفاظ على وحدة
اجمللس فيما يتعلق مبسألة التنفيذ الكامل للقرارات اإلنسانية
ذات الصلة يف مجيع أحناء سورية ،ال سيما وحنن نواجه تزايدا
يف أعمال العنف يف اجلزء الشمايل من البلد هذه املرة .وليس
اختاذ القرار  )٢ ٠١٨( ٢٤٠١سوى بداية للعملية .وندعو مرة
أخرى مجيع األطراف املعنية وذات النفوذ يف امليدان إىل اختاذ
اخلطوات الالزمة لكفالة وقف القتال ومحاية الشعب السوري،
وأخريا ،إيصال املساعدات اإلنسانية العاجلة.

ونشاطر الواليات املتحدة وغريها من املمثلني اآلخرين
إدانة اهلجوم املروع الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه
يف حمافظة السويداء يف  ٢٥متوز/يوليه ،وأودى حبياة الكثري
من املدنيني األبرياء .وإنه ألمر مروع هذا االزدراء التام للحياة
البشرية .وقد أعرب الوزراء عن تعازيهم ألسر الضحايا ،وأكدوا
جمددا التزامنا بتحقيق السالم الدائم يف سورية وإحلاق اهلزمية
السيد هيكي (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :أشكر الدائمة بتنظيم داعش.
وقد ّ
ذكرنا سفري الكويت بالفعل بأن مجيع أعضاء اجمللس
وكيل األمني العام لوكوك على إحاطته املفصلة للغاية .أود أيضا
أن أشكر املمثلة اخلاصة غامبا على إحاطتها .لقد كان مفيدا قد صوتوا يف شباط/فرباير مؤيدين للقرار )٢ ٠١٨( ٢٤٠١
الذي طالبنا مبوجبه بوقف األعمال العدائية ووصول املساعدات
تذكرينا باملعاناة املروعة لألطفال السوريني طوال فرتة النزاع.
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اإلنسانية دون عوائق .وإن من دواعي أسفنا العميق أن السلطات للنظام على االمتثال التفاق التهدئة وإزالة مجيع العوائق اليت
السورية مل تبذل أي جهد لالمتثال ألحكام ذلك القرار ،بل حتول دون إيصال املعونة اإلنسانية.
مل متتثل أيضا التفاق التهدئة الذي مت التوصل إليه بني روسيا
ويساورنا القلق بصفة خاصة إزاء عدم إمكانية وصول
والواليات املتحدة يف العام املاضي.
املساعدات اإلنسانية إىل املناطق اليت أصبحت خاضعة لسيطرة

ونشعر ،شأننا شأن اآلخرين ،بالقلق العميق إزاء اهلجوم
الذي شنه نظام األسد ،املدعوم من قبل روسيا ،يف منطقة
التهدئة يف جنوب غرب سورية .وخالل الشهر املاضي ،كان
لذلك اهلجوم أثر مدمر على املدنيني املقيمني يف املنطقة،
حيث أدى إىل تشريد ما يزيد على ربع مليون منهم .وأبلغت
اليونيسيف أن حوايل نصف األشخاص الذين فروا من جراء
موجة العنف األخرية ،من األطفال.
وجيب أن تُكفل حرية التنقل لألشخاص الفارين من القتال
لكي يتمكنوا من اختيار املكان الذي يسمح هلم بالعودة إىل
ديارهم مىت عاد إليها األمان ،ويتسىن هلم استعادة ممتلكاهتم
وإعادة بناء حياهتم .وجيب أن توفر هلم احلماية من األعمال
االنتقامية من جانب النظام ،وأن حيصلوا على اإلمدادات
واخلدمات األساسية .ونتوقع من النظام وروسيا أن يكفال
سالمة وأمن مجيع العاملني يف جنوب سورية ،مبا يف ذلك سالمة
العاملني يف اجملال اإلنساين واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين.
وشأننا شأن ممثلي بريو وهولندا وغريمها من ممثلي البلدان
الذين تكلموا اليوم ،فإننا نشعر ببالغ القلق إزاء احلالة يف
إدلب ،كما مسعنا من السيد ستافان دي ميستورا اليوم ،فإن
هناك ما يقرب من  3ماليني من املدنيني يعيشون يف رعب
من هجمات حمتملة من جانب النظام ومناصريه ،بينما شرد
ما يزيد على  50يف املائة من السكان من ديارهم ،بل وقد
حدث ذلك عدة مرات يف بعض احلاالت .وسوف تستمر هذه
احلالة اإلنسانية املرتدية ما مل يتم السماح بوصول املساعدات
اإلنسانية دون عوائق وباستمرار .وحنث روسيا والقوات املوالية
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النظام مؤخرا .وحنث روسيا على استخدام نفوذها لضمان
وصول الوكاالت اإلنسانية إىل تلك املناطق دون عوائق وعلى
وجه السرعة .وجيب أن يستمر ذلك الوصول بدال من السماح
بوصول قافلة واحدة لدواع رمزية شكلية فحسب .وجيب أيضا
أن يتسم إيصال املعونة بالشفافية وأن خيضع للمساءلة والرقابة
على النحو الصحيح.

وميثل إيصال املعونة عرب احلدود نسبة كبرية من مجيع
اإلمدادات اإلنسانية .ومن الضروري إيصال املساعدة اإلنسانية
إىل السكان يف مجيع أحناء سورية من خالل أقصر الطرق .وأود
وجهه ممثل فرنسا إىل
يف ذلك الصدد أن أكرر النداء الذي ّ
روسيا وسورية بتوفري الضمانات األمنية الالزمة لألمم املتحدة
لتتمكن من مواصلة استخدام معرب الرمثا من األردن .وقد كلف
هذا اجمللس األمم املتحدة باستخدام ذلك املعرب .وما يزال القرار
 )٢ ٠١٧( ٢٣٩٣نافذا ويُ ُّ
عد عنصرا أساسيا لضمان إيصال
املعونات إىل من هم حباجة إليها.
وختاما ،أود القول أن اإلحاطة املقدمة اليوم تبني أن هناك
العديد من الطرق اليت تستطيع هبا السلطات السورية وحلفاؤها
حتسني احلالة اإلنسانية يف البلد .وأود على ذلك األساس ،أن
أطلب إىل السلطات السورية واالحتاد الروسي تنفيذ هذه األمور
الثالثة :أوال ،ضمان متكني األمم املتحدة وشركائها يف اجملال
اإلنساين من الوصول إىل القنيطرة فورا وبطريقة آمنة ومستمرة
ودون عوائق ،ثانيا ،ضمان متكني األمم املتحدة وشركائها يف
اجملال اإلنساين من الوصول فورا وبطريقة آمنة ومستمرة ودون
عوائق إىل املناطق ذات األولوية اليت تغريت السيطرة عليها مؤخرا،
مبا يف ذلك دوما والبلدات يف الغوطة الشرقية وجنوب دمشق
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وريف محص الشمايل ،ثالثا وأخريا ،إعطاء اجمللس الضمانات
الالزمة  -وآمل أن نستمع إىل مثل هذه الضمانات من املمثل
السوري يف وقت الحق من هذه اجللسة  -وهي محاية العاملني
يف اجملال اإلنساين يف املناطق اليت تغريت السيطرة عليها مؤخرا
ومتكينهم من مواصلة تقدمي اخلدمات اإلنسانية للسكان يف
تلك املناطق.

ينتقلون إىل مدينة إدلب ،مبن فيهم األطفال وأسرهم الذين
يزيدون من تضخم أعداد املشردين داخليا بسبب العنف .ومن
الضروري جتنب أي نوع من التوتر أو تصاعد العنف يف تلك
املنطقة لتجنب حدوث مأساة كربى .وحتقيقا هلذه الغاية ،فإن
التنفيذ الكامل للقرار  )2018( 2401أمر ال غىن عنه .ويف
هذا الصدد ،نسلط الضوء على املبادرات املختلفة اليت أتاحت
التوصل إىل اتفاقات حملية ال لتيسري دخول املساعدات اإلنسانية
فحسب ،وإمنا للمساعدة يف إجالء السكان احملتاجني أيضا.

وما زلنا نشهد استمرار احلصار والعنف اللذين يتعرض هلما
الشعب السوري ،وال سيما أكثر الفئات ضعفا ،مثل األطفال
الذين مل يعرفوا يف بعض احلاالت سوى هذا الواقع منذ والدهتم.
ولألسف ،وما مل تتخذ التدابري املناسبة ،فسوف يتعني على
حتمل الصدمات النفسية على حنو مستمر .ووفقا
معظمهم ُّ
إلحصاءات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،فال يزال هناك
 13.1مليون شخص حباجة إىل املساعدة اإلنسانية ،من بينهم
حوايل  5.3ماليني طفل.

ونرفض مجيع اهلجمات اليت يتم شنها على املرافق املدنية،
ولذلك فإننا ندعو األطراف إىل احرتام التزاماهتا مبوجب القانون
الدويل والقانون الدويل اإلنساين ،مبا يف ذلك ما يتعلق حبماية
املدنيني واملستشفيات واملؤسسات التعليمية .ويؤسفنا أنه ،وفقا
لألرقام الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنظمة
األمم املتحدة للطفولة ،هناك أكثر من  2.7مليون طفل سوري
مل يلتحقوا باملدرسة منذ بداية النزاع .ووفقا آلخر تقرير لألمني
العام ( ،)S/2018/724استفاد ما جمموعه  104 000طفل من
تقدمي مواد التعلم األساسية ومن تقدمي التعليم التعويضي ،بينما
استفاد  172 000طفل من تقدمي خدمات احلماية والدعم
النفسي واالجتماعي.

إننا نشعر باجلزع إزاء تصاعد العنف يف جنوب غرب
سورية ،وندعو إىل وقف األعمال العدائية يف إطار القرار
 .)2018( 2401وجيب جتنب أي زيادة يف التوترات لتجنب
زيادة زعزعة االستقرار يف املنطقة .كما نؤكد من جديد على
أمهية احلفاظ على حياة اآلالف من املدنيني الذين ال يزالون

ومع ذلك ،نعتقد أنه جيب تقدمي املزيد من أجل هذه الفئة
الضعيفة من السكان .وجيب علينا أن نفعل كل ما يف وسعنا
إلعادة هؤالء األطفال إىل املدارس .فال ميكن أن نسمح أن
تكون أوىل دروسهم يف احلياة هي التشريد القسري أو البحث

السيد إنتشاوستي خوردان (دولة بوليفيا املتعددة
القوميات) (تكلم باإلسبانية) :حنن ممتنون لإلحاطتني اللتني
كما جيب اختاذ التدابري الالزمة للحيلولة دون عودة ظهور
قدمهما وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية مارك لوكوك،
والسيدة فريجينيا غامبا ،املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية اجلماعات اإلرهابية ووقف املزيد من العنف .وندين بشدة
باألطفال والنزاع املسلح ،اللذين نكرر دعمنا للعمل احلساس اهلجوم على مدينة السويداء ،مما أدى إىل وفاة أكثر من مائيت
شخص ،وجيب أن خيضع املسؤولون عن تلك اهلجمات الشنيعة
الذي يضطلعان به.
ونعرب عن أسفنا الستمرار هذا النزاع لثماين سنوات ،للمساءلة.

وهناك حنو  6.1مليون من املشردين داخليا ،منهم 2.6
مليون طفل ،يعيش  200 000طفل منهم يف مناطق يصعب
الوصول إليها .وجيب أن مننع زيادة هذه األرقام.
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عن املأوى .كما ينبغي اختاذ تدابري ملنع تعرضهم للعنف اجلنسي
أو التجنيد.
ونسلط الضوء على العمل الدؤوب الذي تقوم به خمتلف
الوكاالت اإلنسانية والعاملني يف اجملال اإلنساين الذين يعرضون
حياهتم للخطر لتقدمي املساعدات اإلنسانية اليت حيتاجها
الكثريون .ونالحظ أنه ،وفقا للتقرير األخري ،مت تقدمي اخلدمة
ألكثر من  218 000شخص يعيشون يف مناطق يصعب
الوصول إليها ،وتلقى ما جمموعه  3ماليني طفل الرعاية من
منظمة األمم املتحدة للطفولة .كما نالحظ حصول أكثر من
مليون من األطفال واألمهات على اإلسعافات األولية وتلقي
حوايل  293 000من األطفال والنساء احلوامل واألمهات
املرضعات للمكمالت الغذائية .وندعو احلكومة السورية إىل
التعاون يف هذا الشأن ،وأن تنسق بشكل أوثق وأكثر فعالية
مع وكاالت األمم املتحدة وممثليها حىت تستمر هذه املساعدة
يف الزيادة .وهذا هو السبب يف ضرورة احلصول على أذون
التأشريات بصفة عاجلة ،فضال عن أذون دخول القوافل ،مبا يف
ذلك القوافل العابرة للحدود.
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الفئات ضعفا ،مثل األطفال ،أولوية يف جدول أعمال احلوار
السياسي والدبلوماسية الرفيعة املستوى .ونكرر التأكيد على
أن السبيل الوحيد إلجياد حل هلذا النزاع هو من خالل عملية
سياسية شاملة ومتضافرة وقائمة على احلوار بقيادة الشعب
السوري والسماح بالتوصل إىل حل سلمي.
وأخريا ،نود أن نسلط الضوء على العمل الذي ما برحت
املمثلة اخلاصة فريجينيا غامبا تقوم به بالنيابة عن األطفال يف
النزاعات املسلحة ،ونشجعها على مواصلة عملها اهلام يف
التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة ،والدول األعضاء ،واملنظمات
اإلقليمية ودون اإلقليمية ،وفقا للقرار  .)2018( 2427كما
نكرر التأكيد على دعم وفد بلدي الكامل.
السيد عمروف (كازاخستان) (تكلم باإلنكليزية) :نشكر
وكيل األمني العام مارك لوكوك واملمثلة اخلاصة لألمني العام
فريجينيا غامبا على إحاطتيهما اإلعالميتني الشاملتني والزاخرتني
باملعلومات.
بينما ندرس بعناية التقرير األخري لألمني العام
( ،)S/2018/724فإننا أيضا نتابع عن كثب التطورات اجلارية
على أرض الواقع .ويساور كازاخستان القلق إزاء احلالة اإلنسانية
يف جنوب غرب سورية .وال ميكن التخفيف من املعاناة دون
التوصل إىل اتفاق سياسي وفقا للقرار ،)2015( 2254
وبيان جنيف ( ،S/2012/522املرفق) ،واملنابر األخرى الرامية إىل
إحالل السالم يف سورية.

وباإلضافة إىل ذلك ،فإننا نسلط الضوء على التقييم التقين
الذي أجرته إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن ودائرة
األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام يف مدينة الرقة لضمان
إزالة املتفجرات من خملفات احلرب .ونعتقد أن هذا يشكل إجراء
أساسيا وعاجال ميكن أن يؤدي إىل جتنب حدوث الوفيات
ويسمح للسكان بالعودة إىل حياهتم اليومية .كما أنه من شأنه
كما نشعر باجلزع إزاء الزيادة الكبرية يف حجم وتواتر
أن يتيح للسكان املشردين والالجئني العودة إىل ديارهم تدرجييا.
وخطورة االنتهاكات اجلسيمة اليت تؤثر على األطفال يف سورية.
وجيب أن تكون هذه العودة آمنة وكرمية وطوعية ومستنرية ،كما
لقد كان العام املاضي هو األشد فتكا باألطفال منذ بداية
جيب أن تتم يف مجيع أحناء سورية.
النزاع ،فنتيجة له أصبح  2مليون طفل سوري الجئني و 2.5
وجيب أن يقوم احلد من العنف على أرض الواقع على مليون من املشردين داخليا.
أساس زيادة بناء الثقة بني األطراف املعنية .وجيب أن يكون
التخفيف من احلالة اإلنسانية للسكان املدنيني ،ال سيما أكثر
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ولذلك ،ندعو األطراف إىل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب البقاء .وحنن حباجة إىل ضمان مساءلة أولئك الذين يرتكبون
القانون الدويل اإلنساين لعكس مسار العدد املتزايد من األطفال االنتهاكات وإهناء إفالهتم من العقاب.
الضحايا .ويتعني على األطراف أن حتمي السكان املدنيني وأن
إن األزمة اإلنسانية تتطلب اتباع هنج كلي وشامل يتجاوز
تتفادى شن هجمات على اهلياكل األساسية املدنية ،وال سيما جمرد تقدمي املعونة .ومن الواضح أن اخليار العسكري ليس
املدارس واملرافق الصحية والعاملني فيها .ومن املهم بالقدر نفسه حال .ولذلك تؤكد كازاخستان على دعمها الكامل الستئناف
تنفيذ برنامج إزالة األلغام من أجل إنقاذ األرواح ومنع اإلصابات املفاوضات السياسية عن طريق عملية أستانا والبلدان الضامنة
اليت تستمر مدى احلياة .كما أن هناك حاجة لزيادة دعم برامج هلا .وهذا بدوره سيؤدي أيضا إىل التخفيف من حدة األزمة
إعادة اإلدماج وإعادة التأهيل من أجل األطفال املرتبطني سابقا اإلنسانية .فال ميكن أن يتم التوصل حلل دائم إال من خالل
باجلماعات املسلحة.
حوار شامل جلميع اجلهات املعنية ،مبن فيهم النساء والشباب.

لقد كان األطفال هم الضحايا األكثر ضعفا وتضررا من
السيد بوليانسكي (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :إننا
هذا النزاع الذي دام لسبع سنوات .ولذلك جيب بذل كل ممتنون للسيد لوكوك والسيدة غامبا على إحاطتيهما اإلعالميتني.
جهد ممكن لتوفري مدارس للتعليم وخدمات الرعاية الصحية
إن الوقائع على األرض تشهد على حتسن الوضع يف
واالجتماعية حىت ال يكون هناك جيل ضائع ،نظرا ألهنم أكثر
سورية ،مبا يف ذلك على الصعيد اإلنساين .فبإجالء السكان
موارد البلد ثراء.
من الفوعة وكفريا ،مل يعد هناك مناطق حماصرة متبقية يف البلد.
كما يعد القرار  )2014( 2165والقرارات الالحقة ونظرا الخنفاض املخاطر على السالمة يف املناطق اليت مت حتريرها
املتعلقة بالعمليات العابرة للحدود ومجيع وسائل اإليصال األخرى مؤخرا من اإلرهابيني ،جيري اآلن حتديد مرحلة التوسع اجلغرايف
ضرورية لتقدمي استجابة قائمة على االحتياجات .ومن األمهية لإلمدادات اإلنسانية بشكل تدرجيي.
مبكان كفالة وصول املساعدات اإلنسانية بصورة آمنة ومستدامة
ومع ذلك ،ال تزال هناك مشاكل كبرية يف إيصال
ودون عوائق جلميع املدنيني احملتاجني ،وال سيما األطفال ،إذا
املساعدات اإلنسانية يف عدد من املناطق اليت ال تسيطر عليها
أردنا تفادي حدوث مزيد من التدهور يف األزمة اإلنسانية.
دمشق ،مبا يف ذلك تلك اليت حيتلها ما يسمى بالتحالف ،يف
ويكتسي هذا أمهية بشكل خاص عرب خطوط املواجهة يف ظل
انتهاك لسيادة سورية .وهكذا مل حيرز تقدما يذكر يف توفري
ظروف تغري السيطرة على تلك املناطق.
اإلمدادات احليوية لسكان خميم الركبان ،الذي يقع يف املنطقة
وتؤيد كازاخستان دعوة األمني العام للتأكد من وجود املغلقة حول قاعد التنف العسكرية األمريكية .وال نرى يف تشغيل
الضمانات األمنية الالزمة لالستمرار يف تقدمي املساعدة بسرعة هذا املخيم ما يسهم يف إحالل السالم والقضاء على اإلرهاب.
وبدون عوائق ،اليت جيب أن تكون حمايدة وغري منحازة يف
وجند أنفسنا مضطرين مرة أخرى إىل توجيه االنتباه إىل
طابعها .وينبغي السماح للمدنيني الراغبني يف الفرار من مناطق
ضرورة اإلعداد إلهناء اآللية عرب احلدود ،اليت قدمها جملس
القتال بأن يفعلوا ذلك دون عوائق ،وبطريقة حتفظ كرامتهم
األمن كإجراء خاص يف وقت وظروف كان من املمكن فيها
وأمنهم بشكل كامل ،كما جيب توفري احلماية للراغبني يف
إجراء عمليات إنسانية يف عدد من املناطق من األراضي السورية
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نفسها .واحلالة اليوم خمتلفة اختالفا جذريا ،ومن غري املنطقي
االستمرار يف عملية من خملفات املاضي ،تنتهك السيادة
السورية .وإضافة إىل ذلك ،فإن استعراض األمني العام ال يعطينا
صورة مقنعة عن فعالية سيطرة األمم املتحدة على اإلمدادات
عرب احلدود وتوزيع السلع يف سورية .واآللية يف طابعها متييزية،
ألهنا ال ختدم إال املناطق اليت تسيطر عليها اجلماعات املسلحة
بصورة مؤقتة.

زميلي األمريكي أيضا اليوم .لقد شعرنا بالصدمة من سلسلة
اهلجمات اإلرهابية اليت وقعت ذلك اليوم يف حمافظة السويداء
واليت راح ضحيتها املئات .وجيب أن توقع على مرتكيب تلك
اجلرمية عقوبات مشددة .وفيما يتعلق مبعاقبة املذنبني ،فإن من
األمهية مبكان كفالة أن يتوفر لنا عزم كافة اجلهات الفاعلة
الدولية الثابت لنكافح معا وباملعايري املوحدة اإلرهاب جبميع
أشكاله ،كما تطالب قرارات اجمللس.

وتواصل روسيا تقدمي املساعدات اإلنسانية إىل اجلانب
السوري على أساس يومي .ونقدم أرقاما بصورة منتظمة إىل
أعضاء جملس األمن .فقد جرى إيصال أكثر من 2 800
طن من شحنات املعونات اإلنسانية وعاجل مسعفونا أكثر من
 86 000شخص .يف السنوات القليلة املاضية ،وبالتعاون مع
هيئات األمم املتحدة املتخصصة ،واللجنة الدولية للصليب
األمحر واهلالل األمحر العريب السوري ،قدم اخلرباء الروس حنو
 300قافلة من قوافل املساعدات اإلنسانية ،يف بعض األحيان
يف ظروف صعبة للغاية.كما نضطلع باألعمال اإلنسانية املشرتكة
مع الشركاء الدوليني ،ومن األمثلة اجليدة على ذلك إيصال
اإلمدادات اإلنسانية مؤخرا إىل السكان يف الغوطة الشرقية وهو
ما ذكره زميلي الفرنسي ،وفقا لرتتيبات على مستويات عليا
بني روسيا وفرنسا ،وهي عملية قدمت روسيا من أجل تنفيذها
عنصر النقل .ويف األسابيع القليلة املاضية ،اختذت تدابري حامسة
للقضاء على مراكز اإلرهابيني يف املناطق اجلنوبية من البلد،
يف استجابة كاملة لألهداف اليت حددها جملس األمن ولصاحل
البلدان اجملاورة بشكل مباشر لسورية وملصلحة سورية نفسها.
وقد أولينا يف روسيا انتباها ثابتا إىل أولويات اجلهات الفاعلة
املعنية اإلقليمية وحنافظ على اتصاالت مكثفة معها على خمتلف
املستويات.

إن تنفيذ ترتيبات التهدئة احمللية مستمر يف املناطق من
حمافظيت درعا والقنيطرة احملررة من اإلرهابيني .وقد جرى االتفاق
على هذه الرتتيبات باملشاركة املباشرة للمتخصصني من املركز
الروسي للمصاحلة بني األطراف املتنازعة .ومينح املسلحون
الفرصة لالستفادة من عفو الدولة وتسوية وضعهم واالنضمام
إىل اجلهود الرامية إىل إعادة احلياة السلمية ،وخيتار الكثري منهم
ذلك .ويغادر الراغبون يف قبول املصاحلة إىل املناطق الشمالية
من البلد مع أفراد أسرهم.

وكما قلنا مرات عديدة ،وأود أن أقول ذلك مرة أخرى،
ليسلدى من يعملون حقا يف اجملال اإلنساين ،سواء كانوا أطباء
ومدرسني أو صحفيني ،ما خيشونه من استعادة السلطات
املركزية للسيطرة يف املناطق احملررة .من جيب أن خيشى على
سالمته هم األشخاص الذين خيفون أنشطة خمتلفة متاما ،هتدف
إىل تدمري الدولة السورية ونشر التطرف والدعاية الكاذبة ،وراء
واجهة العمل اإلنساين .كما نتلقى طلبات للمساعدة يف إجالء
مجيع أنواع الناشطني من جنوب غرب سورية واستعراض تلك
الطلبات على أساس االعتبارات اإلنسانية وقدراتنا .والعامل
البارز يف هذه القصة هم أصحاب اخلوذ البيض ،الذين ناقشهم
الزمالء بالفعل اليوم ،الذين يتخفون كمنظمة من منظمات
الدفاع املدين السوري ولكن يشاركون يف أعمال استفزاز مقززة،
بيد أنه ال يزال من السابق ألوانه تقدمي السيناريوهات مبا يف ذلك استخدام املواد السامة .وطابعهم املميز يف حرب
الوردية .ولألسف ،األمر ال يفتقر للحظات املأساوية ،كما ذكر املعلومات على دمشق أصبح إنتاج مقاطع الفيديو اليت يستغلون
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فيها األطفال خببث .لقد سبق أن أبلغنا اجمللس بتلك احلاالت السوريني ال يتعجلون تنفيذ القانون وعلى استعداد ملواصلة
عدة مرات .ونعتقد أنه مبجرد طرد أصحاب اخلوذ البيض ،مناقشة التفاصيل مع خرباء األمم املتحدة.
ستصبح سورية أكثر أمانا ،ومبجرد عودة هؤالء األشخاص
والنجاح يف تنفيذ اخلطط املتعلقة بعودة الالجئني واملشردين
إىل اجلهات األجنبية الراعية هلم يف أوروبا وأمريكا الشمالية ،داخليا سيتطلب تنسيق جهود اجلهات الفاعلة املعنية بالتعاون
سيتوقفون يف هناية املطاف عن االخنراط يف االستفزازات وميتنعون مع السلطات السورية.
عن مساعدة اإلرهابيني.
ينبغي أن تضطلع اهليئات املتخصصة يف منظومة األمم
وإذ توشك احلالة يف معظم أحناء سورية على العودة إىل املتحدة بدور رئيسي يف هذا الصدد ،مبا يف ذلك مفوضية
طبيعتها ،تصبح مهمة إعادة الالجئني واملشردين داخليا إىل األمم املتحدة لشؤون الالجئني .وستدرج املسألة يف جدول
ديارهم الدائمة أكثر إحلاحا اآلن من أي وقت مضى .إذ سيقلل أعمال االجتماع الدويل الرفيع املستوى العاشر لصيغة أستانا
ذلك من أعباء اهلجرة امللقاة على الدول املضيفة ،وال سيما املزمع عقده يف سوتشي يف  ٣٠و ٣١متوز/يوليه .وتتخذ روسيا
لبنان ،واألردن ،وتركيا ،ومصر والبلدان األوروبية املختلفة .واألمر خطوات ملموسة للمساعدة .لقد شرع املركز املعين باستقبال
األساسي هو متكن مجيع السوريني الذين يرغبون يف العودة إىل الالجئني وتوزيعهم وإسكاهنم يف عمله بالتنسيق مع دمشق ومع
ديارهم واملشاركة يف استعادة وطنهم وتنميته .وقد بدأت هذه شبكة واسعة من الفروع يف نقاط التفتيش يف أحناء خمتلفة من
العملية بالفعل .إن عدد املواطنني العائدين إىل سورية قد بلغ البلد.
اآلالف بالفعل .وبالطبع هم حيتاجون إىل هتيئة الظروف املناسبة
ويف ذلك السياق ،ميثل إنعاش االقتصاد السوري ،مبا يف
لعودهتم اآلمنة والكرمية وإسكاهنم ،والسلطات السورية على
ذلك إجياد فرص العمل ،حتديا حامسا .لقد وجهت احلرب
استعداد للعمل على توفري ذلك هلم .ويف بيان رمسي يف  3متوز/
ضربة قاسية للعديد من قطاعات الصناعة والزراعة السورية
يوليه ،حثت احلكومة السورية مواطنيها على العودة إىل ديارهم
ودمرت املنازل والبىن التحتية .ومثة نقص حاد يف مواد البناء
وأكدت مسؤوليتها عن سالمتهم وأمنهم .ونشري إىل الرتحيب
واملعدات الثقيلة ،اليت حتتاج أيضا إىل الوقود .وجيب استعادة
بالدعوة يف خمتلف الدول اليت ما فتئت تستضيف الالجئني من
النظام التعليمي ،إىل جانب اجملال الطيب ،الذي كان مصدرا
سورية خالل النزاع.
للفخر بالنسبة للشعب السوري قبل نشوب النزاع .إن اخلطوة
وأود أن أشدد على أنه ال يوجد أي أساس للتلميحات الصحيحة اليت جيدر جبميع الشركاء الدوليني القيام هبا تتمثل يف
اليت أثريت فيما يتعلق بالقانون رقم  ،10على حنو ما أوضحت املساعدة على جهود اإلنعاش السورية واالمتناع عن التشبث
السلطات السورية باستمرار .وقد أعدت محلة إعالمية كاملة بالدينميات السياسية املصطنعة .لقد آن األوان أيضا ومنذ وقت
تتهم دمشق بالرغبة يف نزع ملكية منتقدي احلكومة احلالية طويل لرفع اجلزاءات االنفرادية ،اليت ضحاياها الرئيسيون هم
املقيمني يف اخلارج .لكن اهلدف الوحيد والوجيه من القانون السوريون العاديون ،كما أثبتت األمم املتحدة ذلك.
هو تنظيم احلالة املتصلة حبقوق امللكية العقارية ،اليت تشهد
أود أيضا أن أتطرق إىل مسألة إزالة األلغام ألغراض
حالة من الفوضى بسبب النزاع .ومن املهم اإلشارة إىل أن
إنسانية .إن اخلرباء الروس يقومون بعمل هائل يف تقاسم
خرباهتم مع زمالئهم السوريني ،وجرى تدريب ما يزيد عن
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 1 200من عناصر اهلندسة العسكرية احملليني .لقد تكلمنا اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والنزاع املسلح ،على
عن ذلك بالتفصيل يف اآلونة األخرية يف جلسة جملس األمن إحاطتيهما اإلعالميتني.
اخلاصة (انظر  )S/PV.8304ونأمل أن يلي التوقيع على مذكرة
حتيط الصني علما بالتقرير األخري لألمني العام عن
التفاهم بني احلكومة السورية ودائرة األمم املتحدة لإلجراءات عمليات اإلغاثة اإلنسانية العابرة للحدود ()S/2018/724
املتعلقة باأللغام اختاذ تدابري ملموسة وعملية وغري مسيسة .ففي وتود أن تعرب عن بالغ القلق إزاء احلالة اإلنسانية يف البلد
الرقة وحدها يوجد الكثري من العمل الذي يتعني القيام به ،والعقبات اليت تعرتض األنشطة اإلنسانية هناك .ونشيد باجلهود
ولألسف ،وبعد أشهر من إزالة مركز اإلرهابيني هناك ،مل يقم اليت تبذهلا الوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة واألطراف
ما يسمى بالتحالف مبا يكفي جلعل املدن اليت دمرها صاحلة ذات الصلة لتخفيف من وطأة احلالة اإلنسانية يف بعض املناطق
للسكن .نعتقد أن شركاءنا الدوليني بوسعهم أن يساعدوا دائرة السورية .ونأمل أن تواصل مجيع األطراف السورية التنسيق مع
اإلجراءات املتعلقة باأللغام عن طريق متويل املشاريع املخصصة عمليات األمم املتحدة لإلغاثة اإلنسانية .ونظرا للنزاع الدائر يف
إلزالة األلغام يف سوريا ومن خالل تقدمي الدعم التقين.
بعض املناطق السورية ،نأمل أن تقوم األطراف املعنية باالمتناع
يف اخلتام ،أود أن أضع املسائل اإلنسانية البحتة جانبا
وأذكر أنه بفضل اخلرباء الروس الذين ينتمون إىل وحدات
اهلندسة العسكرية وعلماء اآلثار على حد سواء ،جيري اآلن
ترميم اآلثار اليت دمرها اإلرهابيون يف تدمر واليت تشكل جزءا
من تراث البشرية مجعاء .ونتوقع من اهليئات الدولية املتخصصة،
خاصة اليونسكو ،أن تويل اهتماما حقيقيا هلذه املسألة.
بعبارة أوسع ،من املهم أن نبدأ احلديث عن إعادة إدماج
سوريا يف النظام التجاري واالقتصادي اإلقليمي .إن إزالة
احلواجز من عدد من الطرق واملعابر احلدودية الداخلية جيب
أن تكون شرطا مسبقا مهما من أجل تعزيز الصالت التقليدية
بني سوريا وشركائها يف املنطقة .وهذا هو السبيل األمثل للوفاء
هبدف تطبيع العالقات بني دول الشرق األوسط ،وروسيا على
استعداد لدعمه بكل الطرق املمكنة .وبطبيعة احلال ،سوف
يساعد حتقيق االستقرار يف عملية التسوية السياسية حتت رعاية
األمم املتحدة ،اليت يؤيدها باإلمجاع .أعضاء جملس األمن كافة.

عن إحلاق الضرر باملدنيني األبرياء والعمل على حتسني محاية
األطفال املتضررين من النزاع .وجيب على مجيع األطراف السورية
أن تبقي يف األذهان مستقبل بلدها ورفاه شعبها ،ومتتثل لقرارات
جملس األمن ذات الصلة ،وحل خالفاهتا عن طريق احلوار
واملشاورات هبدف التخفيف من وطأة احلالة اإلنسانية يف أسرع
وقت ممكن .ويف مجيع املساعي اإلنسانية ،ال بد من التقيد
مببادئ احلياد والنزاهة وعدم التسييس واحرتام سيادة سوريا،
واستقالهلا ،ووحدهتا ،وسالمتها اإلقليمية .ويتعني على األمم
املتحدة واجملتمع الدويل تعزيز التواصل والتنسيق مع احلكومة
السورية وتقدمي املساعدة إىل مجيع املناطق احملتاجة.

هناك حاجة إىل دعم أكرب من اجملتمع الدويل ملساعدة جريان
سوريا على استيعاب األعداد الكبرية من الالجئني السوريني.
لقد الحظنا التقدم احملرز يف عودة السوريني إىل ديارهم .وجيب
على اجملتمع الدويل إعطاء األولوية إلعادة اإلعمار يف سوريا
وتقدمي الدعم الفعال ،وتكثيف اجلهود الرامية إىل إزالة األلغام،
السيد ياو شاوجون (الصني) (تكلم بالصينية) :تشكر واألجهزة املتفجرة املرجتلة ،واملتفجرات من خملفات احلرب،
الصني السيد لوكوك ،وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية والتقليل من اإلصابات العرضية يف صفوف املدنيني ومساعدة
ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ،والسيدة غامبا ،املمثلة الالجئني واألشخاص املشردين داخليا يف العودة إىل ديارهم.
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ما فتئت اجلماعات اإلرهابية تشن هجمات داخل سورية.
إننا ندين اهلجوم اإلرهايب الذي وقع مؤخرا يف حمافظة السويداء
يف جنوب سوريا .ويتعني على اجملتمع الدويل تعزيز التعاون
وااللتزام باملعايري املوحدة يف مكافحة مجيع اجملموعات اليت
حيددها اجمللس بوصفها مجاعات إرهابية.
إن أي حتسن يف احلالة اإلنسانية اخلطرية يف سوريا يتطلب
املزيد من اجلهود لتعزيز العملية السياسية .وينبغي للمجتمع
الدويل أن يبذل كل جهد ممكن لتأييد األمم املتحدة بوصفها
القناة الرئيسية للوساطة ،ودعم املبعوث اخلاص دي ميستورا
يف تيسري العملية السياسية ،وفقا ملبدأ امللكية والقيادة السورية
وعلى أساس القرار  .)2015( 2254ومن املهم كفالة إبقاء
اجمللس متحدا بشأن هذه املسألة ،وميكن أن يساعد على هتيئة
الظروف املؤاتية للتوصل إىل تسوية سياسية .إن الصني تويل أمهية
كبرية للوضع اإلنساين يف سوريا .لقد أعلن رئيس الصني ،شي
جينبينغ مؤخرا عن تقدمي  ٦٠٠مليون دوالر أخرى ملساعدة
سوريا واألردن ،ولبنان وبلدان أخرى دعما للجهود اإلنسانية
وجهود التعمري يف امليدان .وسنواصل تقدمي املساعدة يف حدود
قدراتنا إىل سورية وجرياهنا املتضررين من جراء تدفق الالجئني
السوريني.

27/07/2018

املتحدة إليصال املعونة اإلنسانية بسبب انعدام الضمانات
األمنية .ونود أن ّ
نذكر هنا بأن املساعدات اإلنسانية عرب احلدود
اليت أذنت هبا القرارات  )2014( 2165و )2014( 2191
و  )2015( 2258و  )2017( 2393ال تزال عنصرا حيويا
لعمل األمم املتحدة اإلنساين يف سوريا ،وهو عمل أنقذ العديد
من األرواح وخفف من معاناة اآلالف من الناس .إن كوت
ديفوار إذ نكرر إدانتها للتصعيد العسكري يف جنوب غرب
سوريا ،تدعو مرة أخرى إىل االحرتام الصارم للقرار ٢٤٠١
( ،)2018الذي يطالب بالوقف الفوري لألعمال القتالية من
أجل متكني إيصال املعونة اإلنسانية إىل احملتاجني على حنو آمن
ومن دون عوائق.
ولذلك أذكر أطراف النزاع بالتزاماهتا ،عمال بالقانون
اإلنساين الدويل ،حنو محاية املدنيني ،واهلياكل األساسية
االجتماعية التعليمية مثل املدارس واملرافق الصحية ،والعاملني يف
جمال األنشطة اإلنسانية .وقبل كل شيء ،على هذه األطراف
االمتناع عن عرقلة إيصال املساعدة اإلنسانية إىل السكان
املنكوبني.

ويرحب وفد بلدي باالتفاقات بشأن وقف األعمال
العدائية اليت مت التوصل إليها بني القوات احلكومية واجلماعات
السيد إيبو (كوت ديفوار) (تكلم بالفرنسية) :يود وفد املتمردة املسلحة ،بدفع من االحتاد الروسي .وينبغي أن متكن
بلدي أوال أن ينضم إىل املتكلمني السابقني يف إدانة اهلجوم تلك اهلدنة من إيصال املعونة اإلنسانية إىل احملتاجني يف ظل
اإلرهايب األخري الذي ارتكبه تنظيم داعش يف حمافظة السويداء ،ظروف أكثر أمانا.
وأودى حبياة املئات من الناس.
كما يشيد بلدي بصفة خاصة بالعملية اإلنسانية املشرتكة
يشكر وفدي السيد مارك لوكوك والسيدة فرجينيا غامبا،
املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والنزاع املسلح ،على
إحاطتيهما اإلعالميتني.
ما فتئت كوت ديفوار تشعر بالقلق إزاء تدهور احلالة
اإلنسانية يف سورية ،اليت أدت إىل زيادة كبرية يف أعمال القتال
مما أودى حبياة العديد من األشخاص ،فضال عن تعليق األمم
26/33

بني االحتاد الروسي واجلمهورية الفرنسية اليت ،مبساعدة من
األمم املتحدة ،قدمت املساعدة الطبية واالحتياجات األساسية
للسكان يف الغوطة الشرقية .ويف نفس وقت تلك العملية يف
الغوطة الشرقية ،كان من حسن الطالع بالقدر نفسه أن متكنت
قرابة  40شاحنة للهالل األمحر السوري من الوصول إىل املناطق
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احملاصرة سابقا يف احملافظة اجلنوبية درعا ،لتوزيع املساعدة إىل إطار عملية جنيف ،لتشكيل جلنة مكلفة بصياغة الدستور
اجلديد لسوريا ،على حنو ما تقرر يف اجتماع سوشي يف روسيا.
األشخاص الذين مكثوا هناك.
ويف اخلتام ،تناشد كوت ديفوار األطراف السورية تبين
احلوار والنهوض بالعملية السياسية هبدف التوصل إىل حل دائم
لألزمة ،وفقا خلارطة الطريق الواردة يف القرار .)2015( 2254
ونشيد بااللتزام الشخصي للمبعوث اخلاص بالسعي للتوصل
إىل تسوية سياسية لألزمة السورية ونؤكد على دعمنا الكامل له.

وباملثل ،يرحب وفد بلدي بالتحسن التدرجيي للحالة
األمنية والصحية يف الرقة ،مما مكن حوايل  138 000من
املدنيني من العودة إىل ديارهم بعد حترير املدينة من قبضة تنظيم
داعش يف تشرين األول/أكتوبر  .2017ويناشد بلدي اجملتمع
الدويل مواصلة جهوده من أجل التصدي بشكل مناسب لألزمة
اإلنسانية يف سوريا ،ويف ذلك الصدد ،يشكر البلدان املتامخة
السيدة غوادي (إثيوبيا) (تكلمت باإلنكليزية) :نود
على تقدميها املساعدة املتعددة األوجه إىل  5.6ماليني الجئ أيضا أن نشارك اآلخرين توجيه الشكر إىل وكيل األمني العام
سوري.
مارك لوكوك ووكيلة األمني العام فريجينيا غامبا على إحاطتيهما
إن كوت ديفوار ،إدراكا منها لآلثار اليت ميكن أن حيدثها اإلعالميتني.
ذلك التدفق لالجئني على اقتصاد البلدان املضيفة واستقرارها،
وال تزال احلالة اإلنسانية يف أحناء سوريا املختلفة مرتدية
تناشد اجملتمع الدويل النظر بأقصى قدر من االهتمام يف مسألة بسبب العمليات العسكرية ،مبا يف ذلك يف اجلنوب الغريب.
عودة الالجئني السوريني إىل ديارهم األصلية .وجيب أن تتم وال تزال اخلسائر يف صفوف املدنيني ،وتدمري املرافق اإلنسانية
تلك العودة وفقا للمعايري الدولية احلالية ،اليت تنص على العودة والتشريد تنذر باخلطر ،على النحو املبني يف تقرير األمني العام
الطوعية واملستدامة لالجئني يف ظل ظروف مأمونة وكرمية ،بغية ( )S/2018/724الصادر يف  20متوز/يوليه.
متكينهم من اإلسهام الكامل يف عملية املصاحلة الوطنية والتسوية
ونكرر دعوتنا إىل إهناء األعمال القتالية ،اليت تؤدي إىل
السياسية الشاملة لألزمة يف سوريا.
تفاقم األزمة اإلنسانية .ويف حني نعرب عن تقديرنا لألمم
ويعتقد وفد بلدي أن جهود اجملتمع الدويل لتقدمي استجابة املتحدة وشركائها اإلنسانيني على مواصلة الوصول إىل ماليني
إنسانية مرضية الحتياجات الشعب السوري جيب أن يكون السوريني ،كما ذكر وكيل األمني العام لوكوك .فإن من األمهية
جزءا من اإلطار الشامل جلهودنا اجلماعية الرامية إىل إجياد حل البالغة مبكان ضمان حتسني إمكانية الوصول ،وال سيما يف بعض
سياسي لألزمة .وال ميكن إجياد حل هنائي لألزمة يف ذلك البلد املناطق اليت شهدت تغيريا يف السيطرة ،من أجل تقدمي املعونة
إال بالقيام بعملية سالم موثوقة وشاملة للجميع ،استنادا إىل إىل مجيع السوريني على أساس احتياجاهتم اإلنسانية .وينبغي
األحكام ذات الصلة للقرار .)2015( 2254
مواجهة التحديات املتعلقة بإمكانية الوصول  -مبا يف ذلك
ومن هذا املنطلق ،يرحب بلدي باملبادرات املختلفة الرامية تقليص العمليات عرب احلدود بسبب االفتقار إىل الضمانات
إىل إعادة إطالق عملية احلوار بني األطراف السورية ،ويشجع األمنية يف جنوب غرب سوريا ،على النحو الوارد يف أحدث
السيد ستافان دي ميستورا ،املبعوث اخلاص لألمني العام املعين تقرير لألمني العام  -لكي يتسىن ضمان إيصال املساعدات
بالعملية السياسية يف سوريا ،على اختاذ اخلطوات الالزمة ،يف اإلنسانة على حنو مأمون وبدون عائق وبشكل مستمر.
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وفضال عن ذلك ،فإن محاية املدنيني واهلياكل األساسية
املدنية أمر ال غىن عنه للتخفيف من معاناة املدنيني ،مبن فيهم
األطفال .ومع أن من املعروف أن مجيع السوريني يعانون بسبب
استمرار املأساة اإلنسانية ،فإن األطفال ظلوا ضمن أشد الفئات
ضعفا .ومافتئوا يتعرضون للقتل واإلصابة والتشريد ويشهدون
معاناة عاطفية ونفسية وبدنية هائلة.

وكما مسعنا اليوم من وكيل األمني العام لوكوك واملمثلة
اخلاصة غامبا ،فإن هناك حاجة إىل عملنا بشكل عاجل .إن
الوقت ينفد أمام جيل من األطفال السوريني .فسوريا أخطر
البلدان املتأثرة بالنزاع بالنسبة لألطفال .وكان العام املاضي
األشد فتكا حىت اآلن ،وما ال ميكن تصوره هو أن حمنة األطفال
يف سوريا ال تزال تزداد سوءا ،مع جتاوز عدد األطفال الذين قتلوا
أو أصيبوا يف الشهرين األولني من عام  2018إمجايل عددهم
يف العام املاضي تقريبا .وعلى اجمللس وأطراف النزاع ومجيع الدول
األعضاء اليت تستمع اآلن أن تعمل على حتسني حالة األطفال
احملاصرين يف كابوس احلرب السورية.

حوار سياسي شامل بقيادة سورية وبتيسري من القرار 2254
( )2015هو الذي ميكنه يف هناية املطاف معاجلة املأساة
اإلنسانية يف سوريا.

إن اجملال األول هو تيسري سبل الوصول .فهناك أكثر
من  5ماليني طفل حباجة إىل املساعدة اإلنسانية .ويدعو
القرار  )2018( 2427مجيع األطراف إىل إتاحة سبل إيصال
املساعدات اإلنسانية إىل األطفال وتيسريها بصورة مأمونة وبدون
عائق ،ويدين املنع غري القانوين إليصال املساعدات اإلنسانية
وحرمان املدنيني ،وال سيما األطفال ،من املواد اليت ال غىن عنها
لبقائهم على قيد احلياة.،

إننا مجيعا نتفق على أن مستقبل سوريا سيكون يف أيدي
أطفال اليوم .ويف مث ،ينبغي محايتهم من أي أعمال عنف وأن
يتمكنوا من احلصول على املعونة اإلنسانية .ويف ذلك الصدد،
نشكر األمم املتحدة وشركاءها يف اجملال اإلنساين على تزويد
ولتحقيق تلك الغاية ،أود أن أبرز أربعة جماالت لالستجابة
األطفال باملساعدة احملددة املستهدفني .ومع ذلك ،ويف هناية
املطاف فإن استعادة السالم هي اليت ميكن أن تنقذ األطفال اإلنسانية حيث ميكننا وجيب علينا أن نعمل بشكل أفضل.
السوريني وحتميهم من معانانتهم اليت ال توصف ومتكنهم من إن العمل على محاية األطفال يف سوريا اليوم يف هذه اجملاالت
األربعة لن يؤدي إىل حتسني حياهتم فحسب ،بل سيساعد على
حتقيق إمكاناهتم.
وعلى حنو ما ظللنا نشدد عليه مرارا وتكرارا ،فإن إجراء بناء السالم يف سوريا واحليلولة دون العودة إىل النزاع.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية ):سأديل اآلن ببيان بصفيت ممثل
السويد.
إننا جنتمع مرة أخرى ملناقشة تقرير األمني العام
( )S/2018/724الذي يبني بوضوح مدى انتهاك مبادئ القانون
اإلنساين وقواعده مرارا وتكرارا وبصورة منهجية .وجيري جتاهل
النداءات الدولية من أجل وضع حد ألعمال العنف يف سوريا
ومن أجل إيصال املساعدات اإلنسانية ومحاية املدنيني ،ويتم
جتاهل قرارات هذا اجمللس ذاته .غري أن علينا أن نواصل جهودنا
للدفع من أجل التوصل إىل حل سياسي للنزاع وللتخفيف من
معاناة الشعب السوري .ويف استجابتنا حملنة األزمة السورية على
األطفال ،ينبغي أن نكون قادرين على العمل معا.
28/33

وأبلغنا وكيل األمني العام لوكوك اليوم ،ويف الواقع يبلغنا كل
شهر ،باملنع غري القانوين إليصال املساعدات اإلنسانية .وحيدث
ذلك أيضا نتائج غري مباشرة بعيدة املدى ال تفهم دائما ،ولكنها
تشمل آليات تكيف سلبية مثل زيادة عمالة األطفال ،وجتنيد
األطفال يف اجلماعات املسلحة وزيادة حاالت زواج األطفال.
ويبلغ العاملون يف جمال تقدمي املعونة بأن فتيات يف سن 14
عاما أصبحن أمهات ألكثر من طفل واحد.
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وندعو مجيع األطراف إىل إتاحة سبل الوصول الفوري إىل
مجيع احملتاجني ،وإبقاء مجيع اخليارات مفتوحة من أجل وصول
األمم املتحدة إىل أكرب عدد ممكن من الناس ،مبا يف ذلك
خيارات عرب احلدود ،وزيادة سبل وصول األمم املتحدة عرب
خطوط التماس ،مبا يف ذلك إىل املناطق اليت تغريت السيطرة
عليها مؤخرا وبغية محاية العاملني يف اجملال اإلنساين لكي يتسىن
هلم مواصلة القيام بعملهم.
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فيمكن أن يكون عميقا ومدى احلياة .ويشدد القرار ٢٤٢٧
( )٢ ٠١٨على أمهية متويل جمال الصحة العقلية والربامج النفسية
 االجتماعية يف سياقات العمل اإلنساين ،وضمان تلقي مجيعاألطفال املتضررين الدعم الذي هم يف حاجة إليه .لقد خلّفت
احلرب يف سورية أزمة صحة عقلية يف صفوف األطفال ،إذ
يبدي األطفال أعراضاً متواترة لالكرتاب التايل للصدمة .فثلثي
األطفال قد فقدوا عزيزاً ،أو قُصفت بيوهتم أو حلقهم ضرر ذو
صلة باحلرب .وزادت احلالة تفاقما من جراء العنف اجلنسي،
والزواج القسري واالسرتقاق اجلنسي واالجتار بالفتيات والفتيان
على السواء .وخيصص أقل من  ٥يف املائة من التمويل اإلنساين
يف سورية للحماية ،والصحة العقلية واخلدمات النفسية -
االجتماعية أو التعليم يف حاالت الطوارئ .ولذلك ،فإننا
نشجع اجلهات املاحنة ودوائر العمل اإلنساين على مساعدتنا
لتغيري هذا الوضع اليوم.

ثانيا ،فيما يتعلق بالتعليم،كما مسعنا اليوم من املمثلة اخلاصة
لألمني العام ،فريجينيا غامبا ،باتت مدرسة واحدة من كل ثالث
مغلقة يف سورية .والنتيجة هي حرمان ما يفوق مليوين طفل من
يعمه
حقهم يف التعليم .ينبغي أن توفر املدرسة لألطفال مكانا ّ
االستقرار والسالمة .بيد أن اهلجمات على املدارس منهجية
ومنتشرة .ففي العام املاضي ُسجلت  ٦٧هجمة ،كانت الغارات
اجلوية وراء معظمها .أما األطفال احملاصرون ،كأولئك املوجودين
رابعاً احلماية .حىت اآلن ،شهد عام  ٢٠١٧أعلى عدد
يف الغوطة الشرقية ،فضاعت منهم على األغلب سنوات دراسية
من االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة يف حق األطفال يف سورية.
عديدة.
وحيث القرار  )٢ ٠١٨( ٢٤٢٧مرة أخرى مجيع األطراف أما أغلبية األطفال الذين قتلوا وجرحوا فهم ضحايا الغارات
على االمتناع عن اختاذ إجراءات تعيق سبل انتفاع األطفال اجلوية ،ألن اهلجمات املنهجية على املستشفيات واملرافق الطبية
بالتعليم ،ويدين بشدة اهلجمات على املدارس .جيب على تسهم يف ارتفاع عدد اإلصابات يف صفوف األطفال .وكثري
مجيع أطراف النزاع وقف مجيع اهلجمات على املدارس ومتكني منهم قد فصلوا عن أسرهم .كما أن الفتيات املقيمات يف
مجيع األطفال ،مبن فيهم أولئك اجملردين من الوثائق املدنية ،من خميمات املشردين داخليا عرضة بوجه خاص للعنف اجلنسي.
االلتحاق باملدارس .وإننا ندعو إىل تعزيز تفادي التضارب على أما األطفال الذين يشتبه يف ارتباطهم بتنظيم الدولة اإلسالمية
فيختصون بشواغل فريدة ذات صلة
مستوى املدارس ،وال سيما يف حمافظة إدلب .وجيب التحقيق يف الشام والعراق أو داعش
ّ
يف مجيع اهلجمات اليت تعرضت هلا املدارس واليت تُع ّد انتهاكاً باحلماية .ويشدد القرار  )٢ ٠١٨( ٢٤٢٧على أن األطفال
للقانون الدويل اإلنساين ،وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة .كما الذين جندهتم اجلماعات املسلحة ينبغي أن يعاملوا يف املقام
ندعو مجيع اجلهات املاحنة إىل زيادة التمويل املخصص للتعليم األول باعتبارهم ضحايا النتهاكات القانون الدويل ،وحيث
على الرتكيز على إعادة تأهيل وإدماج األطفال املرتبطني سابقا
بوصفه جزءا من االستجابة حلاالت الطوارئ.
باجلماعات املسلحة .وال ينبغي أن تكون سورية استثناء.
اجملال الثالث هو الصحة العقلية .غالبا ما تكون ضغوط
احلرب اليت يُالقيها الكبار فوق طاقتهم؛ أما أثرها على األطفال
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واجملتمع املدين ،والناشطني يف جمال حقوق اإلنسان والصحفيني
الذين يتعرضون بصفة خاصة خلطر االستهداف من قبل القوات
السورية .وسوف نتابع التطورات عن كثب حىت جلستنا املقبلة،
حني سنقوم بتقييم تنفيذ تلك الطلبات الثالثة.

وأكرر دعوتنا مجيع األطراف إىل تنفيذ القرار ٢٤٠١
( )٢ ٠١٨واتفاقات التهدئة القائمة تنفيذاً فورياً يف إدلب ويف
اجلنوب وإىل احرتام التزاماهتا مبوجب القانون الدويل احرتاماً
كامالً ،مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل .وندعو على
وجه التحديد سورية إىل تنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية
ولوال اجلهود الشجاعة والعزم الذي يتحلى به العاملون
حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف املنازعات املسلحة ،يف اجملال اإلنساين ويف جمال الصحة ومحاية الطفل ،لكان
اليت صدقت عليها ،وعلى الكف فورا عن ارتكاب االنتهاكات وضع األطفال يف سورية أسوأ .وأود أن أشيد باألمم املتحدة
اجلسيمة الستة املبينة.
واملنظمات الشريكة على كل العمل الذي جيري القيام به
وال بد من ضمان املساءلة بشأن مجيع االنتهاكات ملساعدة األطفال يف سورية .إذ تصل اليونيسيف وحدها ،على
والتجاوزات اليت تعرض هلا األطفال وغريهم .ولن ندخر جهدا أساس شهري ،إىل  ٣ماليني شخص يف سورية .وحيدوين األمل
يف مطالبتنا بتحقيق العدالة على الصعيدين الدويل والوطين ،إذ يف أن تساعد جلسة اليوم على جتديد جهودنا ملساعدة هؤالء
ال نزال نؤمن بأن احلالة يف سورية ينبغي أن حتال إىل احملكمة األطفال ومحايتهم ،تفاديا لفقدان جيل بأكمله يستحق دعمنا
اجلنائية الدولية .وإىل ذلك احلني ،فإننا ندعم اآللية الدولية وحيتاجه.
احملايدة واملستقلة للمساعدة يف التحقيق بشأن األشخاص
أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس جملس األمن.
املسؤولني عن أش ّد اجلرائم خطورة مبوجب القانون الدويل
أعطي الكلمة اآلن ملمثل اجلمهورية العربية السورية.
املرتكبة يف اجلمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس ،2011
السيد حالق (اجلمهورية العربية السورية) :سيدي الرئيس،
ومالحقتهم قضائياً ،وغريها من اآلليات ذات الصلة يف اجلهود
اليت تبذهلا سعياً إىل حتقيق العدالة بشأن اجلرائم اليت ارتكبت بداية استغرب املنطق الذي حتدث به بعض ممثلي الوفود عن
يف سورية .كما ندعو شركاءنا يف جمال املساعدة اإلنسانية إىل وصف حترير األراضي السورية من اجملموعات اإلرهابية بالقول
إدماج بُعد احلماية مبكراً تزامناً مع االستجابة األوىل ،واجلهات أن احلكومة السورية تستويل وتقوم باالستيالء على األراضي .إن
املاحنة إىل زيادة التمويل املخصص جلهود احلماية .وهو أمر ملح اجليش السوري وحلفاءه حيررون املناطق اليت كانت تسيطر عليها
اجملموعات اإلرهابية املسلحة اليت اختذت على مدى سنوات من
بوجه خاص يف اجلنوب.
األطفال والنساء والشيوخ دروعاً بشرية .وإنين أؤكد من هذا املنرب
نكف عن الدعوة إىل احرتام القانون الدويل احرتاماً
ولن ّ
أن يوماً ليس ببعيد سيأيت لتخرج كل القوات العسكرية املعتدية
كامالً ،مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين واملبادئ اإلنسانية،
دون استثناء من األراضي السورية .ولن يكون هناك وجود لكل
وال سيما فيما يتعلق بسبل الوصول .وجيب علينا أن نتحمل معاً
من حيمل السالح غري الشرعي ضد الشعب السوري وضد
املسؤولية املعهود هبا إلينا .وأود اإلعراب عن تأييدي للطلبات
الدولة السورية.
الثالثة امللموسة للغاية اليت أدىل هبا للتو ممثل اململكة املتحدة.
وكم كنّا نتوقع من هذا اجمللس أن يكون له رّدة فعل مجاعية
ويساورنا قلق عميق ،بوجه خاص ،إزاء سالمة موظفي املساعدة
اإلنسانية واملوظفني الطبيني ،والعاملني يف جمال الدفاع املدين ،جتاه اجملزرة الدموية اليت ارتكبها تنظيم داعش اإلرهايب يف مدينة
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السويداء قبل يومني .مبناسبة مناقشة التقرير الثالث واخلمسني اليت أدت إىل تأمني الدعم للسوريني ووصول مساعدات األمم
لألمني العام ( )S/2018/724عن الوضع اإلنساين يف سورية ،املتحدة إليهم.
فإنين أؤكد لكم جمددا بأن احلكومة السورية هي األحرص على
ثانيا ،إن عمليات مكافحة اإلرهاب اليت تقوم هبا الدولة
تقدمي كافة أنواع املساعدات اإلنسانية جلميع مواطنيها أينما السورية إمنا تأيت يف سياق واليتها الدستورية وباالتساق مع
وجدوا على كامل األراضي السورية .وهو واجب عليها ستبقى مبادئ القانون الدويل اإلنساين وقرارات األمم املتحدة ذات
ملتزمة به .كما أهنا حريصة على التعاون والتنسيق مع األمم الصلة .وعلى األمم املتحدة ،من جهتها ،أن تتعامل مع هذا
املتحدة وشركائها اإلنسانيني ،وفقاً للمبادئ التوجيهية الواردة الوضع من خالل زيادة دعمها املُقدم للسوريني وفقا للمبادئ
يف قرار اجلمعية العامة  ،١٨٢/٤٦الناظم لتنسيق وتعزيز العمل اإلنسانية ،ال سيما جلهة التنسيق مع اجلهات الوطنية السورية،
اإلنساين .والذي يشدد على احرتام سيادة الدول واستقالهلا وليس مع ما يسمى جمالس حملية ،هي يف احلقيقة كيانات
وعلى دور الدولة املعنية يف اإلشراف على توزيع املساعدات مصطنعة تتبع ملنظمات إرهابية وجلهات انفصالية ما زال معدو
اإلنسانية داخل أراضيها ،وعلى احرتام مبادئ احلياد والنزاهة التقرير حياولون الرتويج هلا بصورة غري مهنية وخيتلقون مزاعم عن
وعدم التسييس.
أمهية دورها يف الوصول اإلنساين.
إن الواجب الدستوري والقانوين الذي أقرته كافة الشرائع
الدولية وقرارات جملسكم املتعلقة مبكافحة اإلرهاب ،قد حتّم
على احلكومة السورية القيام بعمليات عسكرية لتخليص املدنيني
من ممارسات اجملموعات اإلرهابية املسلحة اليت حاصرهتم من
الداخل واختذت منهم على مدى سنوات دروعاً بشرية.

لقد وجهنا يوم أ ّول أمس رّدا رمسياً على مضمون التقرير
الثالث واخلمسني لألمني العام عن الوضع اإلنساين يف سورية،
وسأديل باملالحظات التالية هبذا اخلصوص.
أوال ،إن الدولة السورية تستكمل يوماً بعد يوم ،جبهود
مؤسساهتا وبدعم شعيب جلهودها ،وبدعم دويل من أصدقاء
سورية احلقيقيني ،الذين يؤمنون مببادئ القانون الدويل ،حتقيق
اإلجنازات امليدانية اهلامة باجتاه حترير األراضي السورية من
اجلماعات اإلرهابية املسلحة اليت كانت تنتشر بني املدنيني
وتتخذهم دروعاً بشرية ،وتستغلهم وجتندهم وجتند أطفاهلم
وتستويل على املساعدات اإلنسانية املرسلة إليهم .إن هذه
اإلجنازات واجلهود الكبرية للمؤسسات الوطنية السورية هي
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ثالثا ،خالفا ملا يروج البعض له ،فإن العمليات العسكرية
الناجحة للجيش العريب السوري وحلفائه ضد اجملموعات
اإلرهابية املسلحة اليت كانت تسيطر على بعض املناطق اليت
تصنفها األمم املتحدة بأهنا حماصرة أو صعبة الوصول إليها،
إضافة إىل التوصل إىل تسويات أو اتفاقات مصاحلة يف البعض
اآلخر منها ،قد قلص من معاناة املدنيني ومن قائمة تلك املناطق
ويسر بشكل كبري الوصول اإلنساين إليها.
ّ
رابعا ،تعيد اجلمهورية العربية السورية التأكيد على أن
التدابري االقتصادية القسرية أحادية اجلانب اليت يفرضها االحتاد
األورويب والواليات املتحدة وغريمها ضد اجلمهورية العربية السورية
هي العائق األبرز حاليا أمام تعزيز تأمني احتياجات السوريني
األساسية ودعم وضعهم اإلنساين واملعيشي .ونشري هنا إىل
آخر تقرير أممي حول أثر هذه التدابري املعطلة للجهود اإلنسانية
الوطنية والدولية يف سورية ،وهو تقرير املقرر اخلاص املعين باألثر
السليب للتدابري القسرية االنفرادية على التمتع حبقوق اإلنسان
( )A/72/370وإحاطته األخرية إىل الفريق الدويل لدعم سورية،
اليت أكد فيها على خطورة استمرار هذه التدابري على قطاعات
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االستجابة اإلنسانية الرئيسية للسوريني ،خاصة الصحة والتعليم
والطاقة والكهرباء واملياه والتحويالت املالية.
خامسا ،لقد أكدت العمليات اليت قامت هبا الدولة
السورية لتحرير السوريني يف اجلنوب السوري من براثن اإلرهاب،
ينصب
حقيقة أن اهتمام بعض األطراف واحلكومات مل يكن
ّ
على االستجابة الحتياجات السوريني الذين نزحوا إىل
احلدود السورية  -األردنية ،بل إن جل اهتمام هذا البعض
ينصب على محاية اجلماعات اإلرهابية املسلحة اليت
كان
ّ
انتشرت يف تلك املناطق ،وحتديدا عناصر منظمة اخلوذ البيضاء
اإلرهابية اليت كانت وستبقى ذراعا داعما لوجستيا وعملياتيا
لتنظيم جبهة النصرة اإلرهايب وتنظيمات إرهابية أخرى منها
القاعدة،ولعملياهتا اإلرهابية ضد السوريني وضد االستقرار يف
سورية واملنطقة ،إىل جانب قيام اخلوذ البيضاء ،وبتوجيه من
مش ّغليها ،بفربكة املعلومات وتزوير األدلة لتضليل الرأي العام
العاملي حول االدعاءات املتعلقة باستخدام األسلحة الكيميائية
يف سورية وخللق مربرات لشن العدوان على سورية من بعض
الدول دائمة العضوية يف هذا اجمللس.
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 .S/2018/465ونؤكد جمددا على أن ما ورد يف اإلحاطة من
اهتامات للحكومة السورية ،قد جتاهل بشكل كامل ومتعمد
املعلومات اليت أودعتها احلكومة السورية لدى األمانة العامة
لألمم املتحدة ،كما جتاهل حقيقة أن ما يتعرض له األطفال يف
سورية هو نتيجة ممارسات اجملموعات اإلرهابية املسلحة.
إن التقرير واإلحاطة اللتني قدمتهما السيدة املمثلة اخلاصة
يقومان على افرتاض مغلوط يستند إىل معلومات مشكوك يف
مصداقيتها قدمتها مصادر مشبوهة مرتبطة بالتنظيمات اإلرهابية
املسلحة .وكافة املزاعم الواردة فيهما تدحضها شهادات املدنيني
الذين أمن اجليش السوري خروجهم من املناطق اليت حاصرهتا
اجملموعات اإلرهابية املسلحة على مدى سنوات .حيث زخرت
شهادات املدنيني بقصص الظلم واالستغالل والتجويع اليت
عانوها مع أطفاهلم على يد هذه اجملموعات اليت ال متيز يف
جرائمها بني طفل وشيخ وامرأة.

لقد وافت احلكومة السورية مكتب املمثلة اخلاصة مبعلومات
موثقة عن حاالت جتنيد األطفال من قبل اجملموعات اإلرهابية
املسلحة .وبالتايل ،تنفي احلكومة السورية وترفض رفضا قاطعا
وتشدد بالدي على أنه بات ملحا على املنظومة اإلنسانية اإلشارة إىل ما مسي حاالت موثقة التقرير ،منسوبة هلا عن جتنيد
لألمم املتحدة أن تعمل بشكل جدي على استعادة ثقة احلكومة األطفال .وإذا كانت هذه االدعاءات صحيحة ،فلماذا مل تتم
السورية هبا من خالل هنج أممي جديد يف التعاطي مع الوضع موافاتنا مبعلومات تفصيلية عنها رغم مطالبتنا املتكررة؟
اإلنساين يف اجلمهورية العربية السورية ،يكون قوامه املوضوعية
ختاما ،تطالب احلكومة السورية مكتب املمثلة اخلاصة
والشفافية واحلياد .وهو األمر الذي يصعب حتقيقه مع االستمرار بإجراء حتقيق ملعرفة مصري األطفال الذين اختطفوا إثر حادثة
يف تشويه إجنازات الدولة السورية وجهودها اليت تبذهلا يف تلبية التفجري اإلرهايب اليت استهدفت احلافالت اليت كان من املخطط
احتياجات شعبها ،واالستمرار يف التغاضي عن دعم بعض هلا أن تنقل املدنيني اخلارجني من قرييت الفوعة وكفريا يف منطقة
الدول لإلرهابيني يف سورية واستغالهلا الوضع اإلنساين للسوريني الراشدين يف حمافظة حلب بتاريخ  ١٥نيسان/أبريل .2018
لتمرير أجنداهتا السياسية الضيقة.
وتشري املعلومات املتوفرة للحكومة السورية إىل أن  32طفال من

تضمنه بيان املمثلة اخلاصة هؤالء املختطفني موجودين يف دار رعاية تدعى “دار راف” يف
لقد استمع وفد بالدي إىل ما ّ
لألمني العام املعنية باألطفال والنزاع املسلح .وكان وفد بالدي قد منطقة الرحيانية جنوب تركيا ،أما باقي األطفال املختطفني فهم
وجه ردا رمسيا على ما تضمنه تقريرها السنوي الصادر بالوثيقة .موجودون يف خميم أطمة.
ّ
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وسأختتم خبصوص املزاعم املتعلقة بالقانون  .١٠فإنين أود منه .إن رسالة وفد بلدي تتضمن تعريفا هبذا القانون وتوضيحا
أن أبلغ هذا اجمللس أن الوفد الدائم لبالدي قد وجه ،يوم أول لطبيعته القانونية اهلادفة للحفاظ على امللكيات ،وتدحض كل
أمس ،رسالة إىل األمني العام ورئيس جملس األمن ردا على ادعاء بأن القصد من القانون هو نزع امللكيات.
املزاعم الواهية والكاذبة املتعلقة بطبيعة هذا القانون واألغراض
رفعت اجللسة الساعة .12/30

1824156

33/33

