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افتتحت اجللسة الساعة 15/10.
إقرار جدول األعمال

أقر جدول األعمال.
الالة ش الير  األولا

األمن  مجلس  قرارات  تنفيذ  عن  العام  األمين  تقرير 
و 2191   )2014( و 2165   )2014(  2139
)2014( و 2258 )2015( و 2332 )2016( 

.)S/2017/445(

النظام  من  للمادة 37  وفقا  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
العربية  اجلمهورية  ممثل  أدعو  للمجلس،  املؤقت  الداخلي 

السورية إىل املشاركة يف هذه اجللسة. 

ووفقا للمادة 39 من النظام الداخلي املؤقت للمجلس، 
للشؤون  العام  األمني  وكيل  أوبراين،  ستيفن  السيد  أدعو 
الطوارئ، إىل املشاركة  اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت 

يف هذه اجللسة.

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

 ،S/2017/445 أود أن أوجه انتباه أعضاء املجلس إىل الوثيقة
اليت تتضمن تقرير األمني العام عن تنفيذ قرارات جملس األمن 
2139 )2014( و 2165 )2014( و 2191 )2014( 

و 2258 )2015( و 2332 )2016(.

أعطي الكلمة اآلن للسيد أوبراين.

الزناع  ال يزال  باإلنكليزية(:  )تكلم  أوبراين  السيد 
املرير يف سورية ميزق األسر ويسبب معاناة وحشية لألبرياء، 
وجيعلهم يستصرخون طلبا للحماية والعدالة. وأسلم بال تردد 
بوجود تقارير عن حدوث اخنفاض كبري يف العنف يف بعض 

مناطق البلد. بيد أن هذه اخلطوات إىل األمام ال يزال يقابلها 
واقع نزاع ال يربح يعصف بالسكان املدنيني. 

جبروح  وامرأة  طفال   30 أصيب  أيار/مايو،   16 ويف 
املياه،  على  احلصول  أجل  من  يصطفون  كانوا  بينما  خطرية 
يف هجوم بشع شنه تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام 
وباإلضافة  الزور.  دير  يف  املحاصرة  األحياء  على  )داعش( 
من  منهم  الكثري  مدين،   100 من  أكثر  سقط  ذلك،  إىل 
النساء واألطفال، ضحايا يف األسابيع األخرية نتيجة لتصاعد 
يف  وال سيما  اإلسالمية،  الدولة  تنظيم  اجلوية ضد  اهلجمات 
حمافظيت الرقة ودير الزور الواقعتني يف اجلزء الشمال الشرقي 
يواجهون  النار،  على خط  آخرون  وهناك ماليني  البلد.  من 
عشرات  وُقتل  القلق.  على  يبعث  ماديا  وخطرا  طاحنا  فقرا 
اآلالف من األطفال، وال تزال التوقعات قامتة بالنسبة ألولئك 
قسرا  األطفال  واحتجز  اليوم.  النجاة حىت  هلم  كتبت  الذين 
وتعرضوا للتعذيب والعنف اجلنسي والتجنيد قسرا، ويف بعض 
احلاالت مت إعدامهم. ويعيش قرابة 7 ماليني طفل يف سورية 
خارج  طفل  1.75مليون  حوايل  وال يزال  الفقر.  براثن  يف 
االنقطاع  خلطر  عرضة  آخري  مليون   1.35 ومثة  املدارس، 
عن الدراسة. وتعرض ما يقرب من 7400 مدرسة - واحدة 
من كل ثالثة مدارس يف أحناء البلد - إىل الضرر أو التدمري، 
كانت  لو  حىت  ذلك،  على  عالوة  إليها.  الوصول  يتعذر  أو 
أبوابه،  العديد منها لن يتمكن من فتح  املدارس سليمة، فإن 
يف  مل يعودوا  البلد  يف  املعلمني  ربع  من  ما يقرب  أن  حيث 

وظائفهم.

األطفال  من  اآلالف  مئات  يترك  سورية،  خارج  ويف 
السوريني مبفردهم ملواجهة مستقبل جمهول وصادم. لقد أصبحوا 
عدميي اجلنسية وختلى عنهم العامل لوال سخاء البلدان املجاورة 
لبنان واألردن والعراق وتركيا، فضال عن مصر. كيف نفترض 
أن يقوم هؤالء األطفال بدور البالغني؟ وما هو املستقبل الذي 
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ينتظر هؤالء األطفال، نظرا ألهنم يف الغالب سينشأون ليكونوا 
أميني ويتامى وجوعى ويعانون من الصدمات والتشويه؟ أي 
ضائعًا؟  جياًل  القادم  جيله  يكون  عندما  بلدًا  ينتظر  مستقبل 
وبالنسبة ألولئك األطفال الذين يعيشون املعاناة، ما هو على 
أصواهتم  إهنا  ومستقبلهم.  حياهتم  بل  السياسة؛  ليس  املحك 

الربيئة ومعاناهتم اليت حتتاج إىل الدفاع عنها.

واعدة.  خطوة  عن  أستانا  اجتماعات  أسفرت  لقد 
إيران وروسيا  الثالثة -  الضامنني  بني  وأسفرت عن مذكرة 
املذكرة،  وتنص  هتدئة.  مناطق  أربعة  إنشاء  بشأن   - وتركيا 
القتال  من  بشكل كبري  احلد  أنه جيب  على  قاطعة،  بعبارات 
وجيب متكني وصول املساعدة اإلنسانية دون عوائق إىل تلك 
املواقع  مجيع  أساسا  املناطق  هذه  وتشمل  األربع.  املناطق 
أما  الزور.  املوجودة يف دمشق ودير  تلك  باستثناء  املحاصرة 
بعد، لقد فشلت يف املاضي اتفاقات كثرية كان ميكن أن تنقذ 

األرواح وتقلل من املعاناة. 

لذلك، أود أن أكون واضحا. إن االتفاق ببساطة جيب أن 
ينجح. فنحن مدينون بذلك لــ 2.6 مليون شخص، نقدر بأهنم 
يعيشون يف مناطق التهدئة األربع. وتقف األمم املتحدة على 
أهبة االستعداد للجلوس مع مجيع األطراف املعنية جلعله اتفاقا 
قابال للتطبيق - اتفاٌق من شأنه أن حيدث تغيريا ملموسا بالنسبة 
املساعدات  إيصال  ييسر  اتفاٌق  الواقع،  أرض  على  للمدنيني 
لالحتياجات  املتحدة  األمم  تقييم  إىل  استنادا  للحياة  املنقذة 
بدون تدخل مستمر، وختفيض أعداد املستفيدين، وإزالة املواد 
والقيود  نكاية،  القوافل  من  األخرى  األساسية  واملواد  الطبية 

البريوقراطية واحلواجز اإلجرائية واملَادِّّية.

من  املاليني  أن  حقيقة  بالنا  عن  تغيب  أال  جيب  كما 
الناس يف مجيع أحناء سورية، ويف مواقع داخل وخارج مناطق 
أبسط  إىل  يفتقرون  ألهنم  يعانون  ما زالوا  األربع،  التهدئة 
العناصر الالزمة للحفاظ على حياهتم. وعلينا أال نقف صامتني 

بينما يندلع العنف يف أماكن أخرى من البلد، وبينما ال تزال 
من  واحلرمان  واخلوف  التجويع  أساليب  تستخدم  األطراف 
املعونة  أشكال  من  وغريها  الطبية  واإلمدادات  واملاء  الغذاء 

كأساليب حرب.

على  املفروضة  القيود  أدت  املجلس،  هذا  يعلم  وكما 
إىل عدد من  األخرية،  األشهر  اهلجمات يف  وزيادة  الوصول 
جمتمعات  يف  “اإلجالء”  اتفاقات  باسم  املعروفة  االتفاقات 
التل ودارّيا واألعظمية وخان الشيح ووادي بردى، واألحياء 
الشرقية من مدينة حلب ومضايا والزبداين والفوعة وكفريا. 
ويف األسابيع القليلة املاضية، ُنقل آالف آخرون من حيني من 
األحياء املحاصرة يف دمشق ومها برزة والقابون، وحي الوعر 
املحاصر يف مدينة محص إىل مدينة إدلب، وجرابلس يف ريف 

حلب.

وقد جاءت عمليات اإلجالء بعد سنوات من الضربات 
األساليب  وهذه  مكثف.  بشكل  والقنص  والقصف  اجلوية 
حمتمال؛  املوَت  وجتعل  ال تطاق  احلياة  جتعل   - جدا  واضحة 
وتدفع بالناس إىل االختيار بني املجاعة واملوت أو الفرار على 
منت حافالت خضراء إىل مواقع تتسم بنفس القدر من عدم 
األمان. ويتعني أن تكون هناك مساءلة عن تلك األعمال. متثل 
أساليب التجويع واالستسالم شكل وحشي من أشكال القسوة 
املفروضة على السكان املدنيني. وقد شهدنا ذلك حيدث مرات 
الوعر،  املعضمية،  محص،  يف  قلت،  كما   - بالفعل  عديدة 
وأماكن أخرى. ويف الواقع، ختلو منطقيت دارّيا والزبداين من 
سكاهنا املدنيني بالفعل. وقد يكون هذا مصري مئات اآلالف 
يف  املحاصرة  األماكن  يف  عالقني  ال يزالون  الذي  الناس  من 

مجيع أحناء البلد. 

بيد أن عمليات اإلجالء ال متثل إال بداية جمموعة جديدة 
ديارهم  مغادرة  على  أجربوا  الذين  من  لكل  التحديات  من 
واملجتمعات املضيفة. إن املشردين الذين يسافرون أساسا إىل 
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إدلب ومشال ريف حلب، جيدون أنفسهم اآلن يف بيئة حمفوفة 
على  املناطق  هذه  قدرات  وتقترب  متزايد.  بشكل  باملخاطر 
إدلب  األقصى. ويف  إىل حدها  املشردين  من  مزيد  استيعاب 
وحدها، يوجد أكثر من 900000 مشرد، مما يضع ضغطا 
احلالة  كانت  ولئن  واملوارد.  املحلية  املجتمعات  على  كبريا 
قد هدأت منذ توقيع مذكرة التهدئة فإن أي زيادة يف القتال 
بني  فيما  اقتتال  أو  جانب حكومة سورية،  من  - هجمات 
جلماعات داخل إدلب، مثال - ستكون كارثية بالفعل لتلك 

املجتمعات املجهدة.

حيز  يتقلص  البلد،  أرجاء  من  العديد  يف  الواقع،  يف 
احلماية والظروف اإلنسانية تزداد سوءا ومستوى اليأس آخذ 
اهلياكل  ضعف  أو  انعدام  إىل  ذلك  وال يعزى  االرتفاع.  يف 
اليت  متزايد  حنو  على  الصارمة  القيود  بسبب  بل  األساسية، 
تفرضها السلطات املحلية واجلماعات املسلحة من غري الدول، 
اليت  اإلجراءات  جانب  إىل  اإلرهابية،  املنظمات  وكذلك 
إىل  املجلس  أعضاء  وأدعو  املجاورة.  البلدان  بعض  تتخذها 
املبادئ  حتترم  الفاعلة  اجلهات  تلك  جلعل  نفوذهم  استخدام 
اإلنسانية وتسمح بإيصال املعونة بدون قيود. كما نشعر بقلق 
املفروضة  التنظيمية  العابرة للحدود والعوائق  القيود  إزاء  بالغ 
على جمتمع املنظمات غري احلكومية العاملة يف مشال سورية، 
ونشعر باالنزعاج إزاء تزايد التقارير اليت تشري إىل أن املشردين 
طويلة يف  لفترات  الرقة حيتجزون  حمافظة  من  الفارين  داخليا 
معسكرات الفرز وتفرض قيود على تنقلهم من جانب اإلدارة 

الذاتية الدميقراطية املعلنة ذاتيا يف مشال شرق سورية.

وحنن حباجة إىل أن نرى تغيريا رئيسيا يف إمكانية الوصول 
متزايد.  بشكل  متردية  احلالة  حيث  سورية  شرق  مشال  إىل 
وبدال من القيود، حنتاج إىل فتح احليز بغية القيام باالستجابة. 
ومع تشرد حنو 100000 شخص بسبب القتال حول الرقة 
بكل  اآلن  مطلوبة  الوصول  إمكانية  فإن  نيسان/أبريل،  منذ 

طريقة ممكنة. وحنن حباجة إىل أن ختفف القيود املفروضة على 
يف  زيادة  نرى  أن  إىل  حباجة  وحنن  املنطقة.  يف  يعملون  من 
وعرب  احلدود  عرب  املنطقة  إىل  اإلنسانية  املساعدات  وصول 
خطوط التماس، مبا يف ذلك إمكانية الوصول الربي من حلب. 
إىل  املعنية  األطراف  على  نفوذ  هلا  اليت  اجلهات  وأدعو مجيع 
إىل  إال  يؤدي  لن  القيود  أو  التأخري  من  فاملزيد  اآلن.  العمل 

استمرار املعاناة وموت املدنيني.

خطوط  عرب  الوكاالت  بني  املشتركة  للقوافل  وبالنسبة 
التماس، فإن التأخريات اإلدارية من جانب احلكومة السورية 
يف املوافقة على رسائل التيسري وخطط القوافل ال تزال تعوق 
جهودنا. يف كل شهر، يتم جتهيز وتوقيع اآلالف من رسائل 
التيسري للقوافل املتجهة إىل املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة. 
من  مل نتمكن  فإننا  التماس،  خطوط  مناطق  ويف  ذلك،  مع 
تأمني سوى رسائل تيسري لسبع قوافل مبوجب خطة الوصول 
لشهري نيسان/أبريل - أيار/مايو، اليت أتاحت لنا الوصول إىل 
266750 حمتاجا. وذلك من عدد إمجايل قدره مليون شخص 
طلبنا الوصول إليهم مبوجب اخلطة اليت مدهتا شهرين. ونتيجة 
لذلك، اخنفضت أنشطتنا أساسا إىل قافلة واحدة أسبوعيا عرب 
خطوط التماس للوصول إىل أولئك الذين هم يف أمس احلاجة 
إليها، مع الوصول برا إىل موقع واحد حماصر - وهو دوما يف 

الغوطة الشرقية - خالل فترة نيسان/أبريل - أيار/مايو. 

قافلة عرب  وباملقارنة مع عام 2016، حينما نشرنا 50 
خطوط التماس خالل أيار/مايو، فإن الرقم الذي لدينا اليوم 
هو 18 قافلة عابرة خلطوط التماس يف عام 2017. وباإلضافة 
إىل ذلك، بعثت اللجنة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر 
العريب السوري أيضا ثالث قوافل عرب خطوط التماس بدون 
إىل 136500 شخص  القوافل  وقد وصلت  املتحدة،  األمم 
الفترة. وعالوة  إليها خالل تلك  الوصول  يف مناطق يصعب 
الطبية  واللوازم  للحياة  املنقذة  األدوية  إزالة  فإن  ذلك،  على 
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مثل اللوازم اجلراحية، وجمموعات لوازم التوليد، وجمموعات 
أو  مع رفض  هوادة،  بال  استمرت  الطوارئ  اللوازم حلاالت 
منذ  القوافل  من  طبية  اللوازم  من   100 000 حوايل  إنزال 

بداية 2017.

وباإلضافة إىل ذلك، وكما يعلم اجلميع هنا - وكما أبرز 
األمني العام يف املناقشة املفتوحة اليت عقدت يف األسبوع املاضي 
بشأن محاية املدنيني )انظر S/PV.7951( - فإن شن اهلجمات 
على املستشفيات واملرافق الصحية األخرى أصبح أمرا شائعا 
يف سورية. فقد ظلت تقع حوايل 20 منها كل شهر فيما بني 
كانون الثاين/يناير ونيسان/أبريل من هذا العام، أي ما متوسطه 
هجوم واحد كل 36 ساعة األمر، الذي حول املستشفيات 
السورية إىل شراك موت. إن هذه اهلجمات والقيود ليست 
فقط انتهاكات للقانون الدويل وقرارات جملس األمن، بل إهنا 
والعجزة  املرضى واجلرحى  متعمدة وجبانة تستهدف  أعمال 
ممن   - الصغار  واألطفال  واملسنني  احلوامل  والنساء  واألجنة 
هم أقل الناس قدرة على محاية أنفسهم وأشدهم احتياجا إىل 

الرعاية واملساعدة.

يف  لألشخاص  وال سيما  الوصول،  وتأخري  منع  إن 
عسكرية.  وأساليب  سياسية  حسابات  املحاصرة،  املناطق 
عناصر  عن  نتكلم  فقد  سورية.  يف  األمر  من  ما يتضح  هذا 
عملية للتأخري ومنع الوصول - رسائل تيسري وعمليات تفتيش 
وهنج  لعقلية  جتسيد  ببساطة  هذه  أن  غري   - تفتيش  ونقاط 
احلكومة السورية اليت تستخدم معاناة املدنيني كأسلوب من 
أساليب احلرب. لقد رأينا أنه عندما توجد اإلرادة السياسية، 
فإن الواجب اإلنساين بتحقيق إجناز مبين على تقييم احلاجة، 
يصبح أمرا ممكنا. فرسائل التيسري ُتوقع واملفتشون ال يزيلون 

املواد الطبية ونقاط التفتيش تسمح باملرور اآلمن.

اخلطوات  مجيع  اختاذ  إىل  املجلس  أدعو  فإنين  ولذلك، 
الالزمة لكفالة أن تكون إمدادات املعونة اإلنسانية يف وضعها 

الصحيح - خارج أي حسابات عسكرية أو سياسية - وأن 
تستعاد وتكون حمايدة متاما. إن إيصال املعونة ليس رجاء بل 
ورفضها  منعها  وإن  القانون،  ما يقتضيه  فذلك  مطالبة.  هو 
وإحباطها خط أمحر جيب عدم جتاوزه. إن منع وتأخري وصول 
الدويل  والقانون  األمن  جملس  قرارات  مع  يتعارض  املساعدة 
املجلس على  إنين أحث  لذلك.  اإلنساين. وجيب وضع حد 
العمل لضمان تنفيذ قراراته. وأي مراوغة ستؤدي إىل املزيد 
اعتبار  وال ميكن  للمدنيني.  املعاناة  من  واملزيد  الوفيات  من 
اإلغاثة اإلنسانية عامال اختياريا يتم توفريه أحيانا. فيجب أن 
ال حيث  إليها،  احلاجة  وعند  إليها،  احلاجة  حيث  إىل  تصل 

يسمح هلا وعندما تكون مناسبة.

وكما قلت يف مرات عديدة من قبل، فإننا نظل ملتزمني 
ومستعدين لتقدمي املعونة من خالل مجيع الطرائق املمكنة ملن 
أن  بيد  كانوا.  وأينما  كانوا  أيا  إليها،  ماسة  حاجة  يف  هم 
اخلالصة هي أنه ال ميكن قياس املدى احلقيقي إلحراز تقدم يف 
إيصال املساعدات بشكل خمصص للمجتمعات املحاصرة مرة 
أو مرتني أو بأي وترية أخرى. وخالصة القول هي أننا ظللنا 
نضيع الكثري من وقتنا نستجدي متاما رسائل تيسري؛ والكثري 
من الوقت يف املحاججة على حواجز الطرق ويف التضرع لكي 
يسمح للشاحنات باملرور من غري التعرض لنريان القناصة أو 

تعرض املواد الطبية لإلزالة.

إىل  فالدعوة  إحسانا.  أللتمس  اليوم  هنا  مل آت  إنين 
إىل  الوصول  باستمرار  الفاعلة  اإلنسانية  للجهات  السماح 
مجيع األشخاص املحتاجني يف سائر أحناء سورية ليست منة. 
والدعوة إىل إيقاف إزالة املواد الطبية من القوافل ليست منة. 
التحتية  املدنيني والبنية  الزناع إىل محاية  ودعوة مجيع أطراف 
يدفنوا  أن  من  األطفال  منع  إىل  والسعي  منة.  ليست  املدنية 
حتت أكوام من األنقاض يف طوابقهم السفلية ومدارسهم ليس 
منة. وتوفري األدوية للمرضى والغذاء للجياع ليس منة. فهذه 
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هي املبادئ األساسية املشتركة، صخر أدمي إنسانيتنا املشتركة، 
ثابتة  دعوة  متثل  أن  اإلنساين، وجيب  الدويل  القانون  وأسس 
لألخالق األساسية جلميع الناس. وأدعو مجيع اجلهات اليت هلا 

نفوذ على األطراف إىل تعزيز تلك الرسالة واختاذ إجراءات.

لشهر  مراعاة  للجميع  متنيايت  توجيه  أود  اخلتام،  ويف 
املنطقة  ويف  سورية  يف  للمسلمني  وبالنسبة  املبارك.  رمضان 
وللتكافل  والتأمل  للعطاء  وقت  هو  العامل،  أحناء  مجيع  ويف 
وهو وقت للسالم والتسامح. فلنأمل مجيعا بإخالص يف وضع 
بإخالص  مجيعا  ولنعمل  بعدها.  وما  الفترة  هلذه  للعنف  حد 
هنائي  ميكننا وضع حد  أستانا، حىت  أهداف مذكرة  لتحقيق 
األمم  تتمكن  وحىت  البريوقراطية،  واإلمالءات  للهجمات 
على  الوصول  من  اإلنساين  املجال  يف  وشركاؤها  املتحدة 
حنو مستدام إىل مئات اآلالف من املدنيني املحاصرين خلف 

اخلطوط األمامية احلالية.

على  أوبراين  السيد  أشكر  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
إحاطته اإلعالمية. 

أعطي الكلمة اآلن ألعضاء املجلس الذين يودون اإلدالء 
ببيانات.

أشكر  باإلنكليزية(:  )تكلم  )السويد(  لكوغ  السيد 
شديدة  صورة  إعطائنا  على  أوبراين  العام  األمني  وكيل 
فيما  امليدان، وعلى وضوحه  الوضوح والقتامة عن احلالة يف 
بوصفه  جدا،  مشروعة  بصورة  يقدمها  اليت  باملطالب  يتعلق 

جهة فاعلة يف جمال العمل اإلنساين. 

كما أود أن أشيد باألمم املتحدة، وفريق السيد أوبراين 
يف  جدا  رائع  بعمل  يقومون  الذين  والشركاء  املوظفني  من 
امليدان يف ظل ظروف صعبة للغاية. كما أشكره بشكل خاص 
سورية.  يف  املحتاجني  طفل  ماليني  الـ 6  حالة  طرح  على 
فاألطفال يقتلون ويشوهون يف هجمات عشوائية على أساس 

يومي. ويتم استهدافهم بقسوة يف املدارس واملستشفيات حيث 
حياهتم  الطبيعية يف  احلياة  من  القليل  ورمبا  املأوى،  يلتمسون 
األطفال  من  كامل  جيل  وهناك  ذلك.  عدا  فيما  املحطمة 
السوريني الذين سرقت طفولتهم منهم. إننا نثين على جهود 
اليونيسيف وشركائها يف االستجابة الحتياجاهتم، ونؤكد على 
أمهية مساعدهتم على احلصول على حقهم يف التعليم والدعم 

النفسي الذي حيتاجون إليه.

األمن داخل سورية عصي  انعدام  ويبقى جممل مستوى 
على االستيعاب لنا حنن يف اخلارج. فالشعب السوري ما زال 
يواجه اخلطر وهتديد املوت كل يوم. وال بد اآلن من سلوك 
باخنفاض  نرحب  فإننا  ولذا  العنف،  إلهناء  بقوة  سبيل  كل 
العنف، وال سيما يف مناطق التهدئة األربع، نتيجة لالجتماعات 
األخرية يف أستانا. ومع ذلك فإننا نشعر بالقلق إزاء اهلجمات 
قبل  من  املناطق، وال سيما  تلك  تشن خارج  اليت  العسكرية 
النظام السوري. ومن الضروري كفالة أن ال تؤدي التهدئة يف 
العنف أو احلصار يف املناطق  جمموعة من املناطق إىل تصاعد 

أخرى.

الرئيسية للمعاناة يف املناطق املحاصرة  فمن بني املصادر 
مثل  األساسية،  االحتياجات  أبسط  على  احلصول حىت  عدم 
الغذاء. وقد كان وصول املساعدات اإلنسانية إىل املناطق اليت 
حياصرها النظام السوري يف نيسان/أبريل وأيار/مايو مؤسف، 
كما مسعنا للتو، حيث مل تتمكن سوى قافلة واحدة من املرور، 
أن  الواضح  العنف. ومن  اخنفاض  الرغم من  إىل دوما، على 
هناك حاجة إىل تغيري يف عملية احلصول على التصريح الالزم 
النداء  فإننا جندد  انتظاره. ولذلك  أمر قد طال  مبرورها وهو 
الذي أطلقناه يف عدة مناسبات إىل دمشق بتوفري وصول آمن 
اإلنسانية إىل  للمساعدات  ومن دون عوائق وبشكل مستمر 
مجيع املحتاجني. كما حنث السلطات السورية على السماح 
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للوكاالت اإلنسانية باستخدام الطريق بني حلب والقامشلي، 
اليت فتحت للحركة التجارية.

وتبني قافلة دوما أنه ميكن حتقيق إمكانية الوصول مبشاركة 
روسيا النشطة. إن رساليت الرئيسية اليوم هي أن أحث الفريق 
تنفيذ  أولويات  حتديد  على  ألستانا  الضامنة  للجهات  العامل 
األحكام اإلنسانية الواردة يف مذكرهتا. وندعوها إىل بدء حوار 
لالتفاق  ممكن  وقت  أقرب  يف  وشركائها  املتحدة  األمم  مع 
األربع.  التهدئة  مناطق  إىل  الوصول  إجراءات  تبسيط  بشأن 
للمشاركة  مستعدة  املتحدة  األمم  فإن  اليوم،  مسعنا  وكما 
ومتلك القدرة على التنفيذ. وإذا ما منحت الوكاالت اإلنسانية 
تصل  أن  فيمكنها  املناطق  تلك  إىل  عائق  دون  من  الوصول 
األمر  واحدة،  باستثناء  النظام  حياصرها  اليت  املدن  مجيع  إىل 
الذي من شأنه أن يشكل إجنازا كبريا. وقد واصلت السويد، 
مجيع  مع  االخنراط  بالصياغة،  القيام  يف  مشاركة  بوصفها 
الفرصة.  هذه  اغتنام  أجل  من  والشركاء  املصلحة  أصحاب 

فالتوقعات بوفاء الضامنني بالتزاماهتم عالية.

املعارضة  اجلماعات  زيادة  إزاء  القلق  يساورنا  كما 
واإلدارات  اإلرهابية  التنظيمات  قوائم  يف  املدرجة  املسلحة 
أماكن  وإىل  إدلب  إىل  الوصول  على  القيود  املحلية  الكردية 
أخرى. وحنث اجلهات اليت هلا نفوذ عليها استخدامها لوقف 
هذا االجتاه. كما أشدد على أن زيادة املساعدات اإلنسانية، 
عملية  الستدامة  حاسم  أمر  التهدئة،  مناطق  يف  ذلك  يف  مبا 
وال يزال  جنيف.  نتائج يف  لتحقيق  الظروف  أستانا وحتسني 
احلال،  بطبيعة  اإلنسانية،  األزمة  هذه  إلهناء  الوحيد  السبيل 
هو حل سياسي، وحنث اجلميع على تكثيف جهودهم لدعم 
اجلولة املقبلة من املحادثات يف عملية جنيف اليت تقودها األمم 

املتحدة.

لقد اجتمعنا يف يوم اخلميس من األسبوع املاضي،سيدي 
الرئيس، يف هذه القاعة حتت رئاستكم إلجراء مناقشة مفتوحة 

بشأن محاية املدنيني )انظر S/PV.7951( وقد تكلم الكثريون 
العام،  األمني  قال  كما  حيث،  سورية،  يف  احلالة  عن  منا 
ال يوجد يف التاريخ احلديث وضع ميكن مقارنته حبالة احلماية 
القسري  التشريد  إزاء  قلقنا  عن  اإلعراب  نكرر  إننا  الراهنة. 
للمدنيني إىل مناطق تعاين نقصا شديدا يف توفري احلماية هلم. 
وجيب أن يكون أي إجالء للمدنيني آمنًا وطوعيًا وإىل املكان 

الذي خيتارونه.

عليها  املترتبة  بالتزاماهتا  املعنية  األطراف  مجيع  ونذّكر 
مبوجب القانون الدويل اإلنساين.

الزناع،  هلذا  كنتيجة  املدنيني  الضحايا  إىل  ُينظر  يعد  مل 
حيث ُيستهدف املدنيون والبنية التحتية املدنية مثل املرافق الطبية 
جانب  من  وال سيما  عسكرية،  مكاسب  لتحقيق  كأهداف 
النظام. وعلى الرغم من القرار 2286 )2016(، وقع أكثر 
من 400 هجوم على املرافق الطبية منذ بداية الزناع، حيث 
نيسان/أبريل  شهر  يف  مستشفى   30 مبهامجة  تقارير  أفادت 
وحده. ويقوض ذلك بشكل أساسي القانون الدويل اإلنساين. 
ومن واجب املجلس اآلن أن يكثف جهوده لوقف هذا االجتاه 
واالستفادة من توافق اآلراء الذي ظهر خالل املناقشة اهلامة 
املعقودة يوم اخلميس حول ضرورة محاية املدنيني يف الزناعات 

املسلحة.

السيد أبو العطا )مصر(: بداية، أود أن أتوجه بالشكر 
للمجلس،  الوافية  إحاطته  على  أوبراين  ستيف  السيد  إىل 
وتركيزه اليوم بصفة خاصة على األطفال. إن املاليني من أبنائنا 
الدائرة  احلرب  وطأة  حتت  سواء  يعانون،  ما زالوا  السوريني 
مغادرة  إىل  وأسرهم  اضطرارهم  بسبب  أو  سورية،  داخل 
منازهلم والعيش يف خميمات الالجئني. بل إن من بني هؤالء 
مل يعرف  من  املاضية  السنوات  خالل  ولدوا  الذين  األطفال 

سكنا سوى تلك املخيمات.
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السوري  بالشعب  تعصف  اإلنسانية  األزمة  زالت  ما 
اليت  املعاناة  تلك  الدورية حجم  العام  األمني  تقارير  وتعكس 
أتوجه  أن  هنا  وأود  النتهائها.  واضحا  أفقا  ال نرى  ال نزال 
بالتقدير لكل العاملني يف املجال اإلغاثي يف سورية، كما أود 
السورية  األطراف  مجيع  إىل  مصر  دعوة  أجدد  أن  بالتوازي 
والدولية إىل تسهيل عمليات النفاذ اإلنساين من خالل تيسري 
وشركائها  املتحدة  األمم  إىل  الدعم  كل  وتقدمي  اإلجراءات 
للوصول اآلمن إىل املحتاجني، ال سيما يف املناطق املحاصرة.

يف نفس اإلطار، فإننا ندعو الدول الضامنة ملذكرة التفاهم 
التصعيد اليت مت توقيعها يف أستانا إىل  املعنية مبناطق احلد من 
الواردة يف املذكرة.  البنود اإلنسانية  لتفعيل  بذل كل اجلهود 
ومع ترحيبنا باخنفاض حدة املواجهات يف املناطق اليت مشلتها 
املذكرة، فإننا نأمل أن ينعكس ذلك أيضا على مسألة النفاذ 
اإلنساين، علما بأن ضمان النفاذ اإلنساين اآلمن والدائم إىل 
املناطق اليت مشلتها املذكرة سيمثل اختراقا إنسانيا حقيقيا على 

األرض فيما يتعلق مبسألة املناطق املحاصرة.

مرت ست سنوات على األزمة السورية وحتولت من أزمة 
امليليشيات واجلماعات  بالوكالة وانتشرت  داخلية إىل حرب 
السورية  األراضي  فأصبحت  مسبوقة،  غري  بصورة  اإلرهابية 
مالذا لعشرات اآلالف من اإلرهابيني األجانب الذين سيمتد 
هتديدهم للمنطقة والعامل بأسره لسنوات مقبلة. ولعله من املهم 
هنا أن نؤكد جمددا أن خطر اإلرهاب يف سورية ليس ومها 
وليدة  ليست  الظاهرة  هذه  أن  كما  فيه،  مبالغا  أمرا  وليس 
الظروف بل هي ظاهرة يتم دعمها ومتويلها بالسالح والعتاد 
والتجنيد عن عمد، ومن قبل أطراف هلا مصلحة مباشرة يف 

نشر الفوضى والتطرف الذي خيدم اجلماعات املوالية هلا.

عمليات  يف  الضالعة  األطراف  وجود  ازدياد  ورغم 
عسكرية يف سورية بصورة غري مسبوقة، ورغم أن مكافحة 
أن هذا  إال  العمليات،  تلك  أهداف  أهم  أحد  اإلرهاب هي 

الوجود مل ينعكس حىت اآلن يف رؤية موحدة لكيفية التعاطي 
التنظيمات  ودعم  متويل  قنوات  وقف  أو  التهديد  هذا  مع 

اإلرهابية، وهو أمر يتعني مراجعته.

إنه ملن السهل علينا أن نظل غارقني يف تفاصيل املسائل 
اإلنسانية وإدانة سقوط املدنيني واستهداف املشايف أو املدارس 
أو املطالبة بتسهيل نفاذ املساعدات، إال أن التجربة أثبتت أن 
االكتفاء بذلك لن يضع حدا للمأساة يف سورية وأن السبيل 
الوحيد إلهناء املعاناة اإلنسانية للسوريني هو التوصل إىل تسوية 
سياسية شاملة، وفقا لبيان جنيف والقرار 2254 )2015( 

ومبا حيافظ على وحدة سورية وسيادهتا على أراضيها. 

من مث، فإنين أدعو مجيع أعضاء املجلس كما أكرر دعويت 
لقطيب الرئاسة املشتركة للفريق الدويل لدعم سورية إىل البدء 
وكيفية  سورية  يف  السياسية  العملية  حول  صريح  حوار  يف 
األزمة،  جتاه  شاملة  مقاربة  لتحقيق  املختلفة  املبادرات  ربط 
وحيقق  اإلنسانية  املأساة  ينهي  مبا  سياسيا،  بتسويتها  تسمح 
طموح الشعب السوري يف الدميقراطية واحلرية يف بلد موحد 
ذي سيادة ويقضي على اإلرهاب والتطرف وقنوات متوليهما 

ودعمهما.

السيد بييو )اليابان( )تكلم باإلنكليزية(: أود أن أشكر 
السيد أوبراين على إحاطته اإلعالمية.

األمن  اليت مرت على جلسة جملس  يوما  الـ 30  خالل 
 ،)S/PV.7931 السابقة بشأن احلالة اإلنسانية يف سورية )انظر
مسعنا عن املصاعب واملآسي املستمرة، ولكننا تلقينا أيضا يف 
الوقت نفسه بعض األخبار اإلجيابية، حىت وإن كانت احلالة 
السياسي،  اجلانب  فعلى  العامة ال تزال، كما قلت، خطرية. 
السادسة  اجلولة  ميستورا  دي  ستافان  اخلاص  املبعوث  عقد 
القتالية،  األعمال  املحادثات يف جنيف. ويف جمال وقف  من 
اتفق الضامنون الثالثة لعملية أستانا على مذكرة تفاهم بشأن 
إيصال  بإمكانية  يتعلق  وفيما  التصعيد.  لتخفيف  مناطق  أربع 
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املساعدة اإلنسانية، أوصلت قافلة األمم املتحدة املشتركة بني 
الوكاالت، مواد غذائية وطبية إىل الغوطة الشرقية، وهو تطور 

طال انتظاره.

وباإلضافة إىل التطورات اليت ذكرهتا للتو، يتبادل الفريق 
إجياد  إىل  ويسعى  املعلومات  بانتظام  سورية  لدعم  الدويل 
عضوا  بصفتها  واليابان،  القصري.  املدى  على  ممكنة  حلول 
املتعلقة  الوثائق  صياغة  شريكة يف  وبوصفها  الفريق  ذلك  يف 
السورية  احلكومة  إلقناع  جهودا  تبذل  اإلنسانية،  باملسائل 
بتقدمي خطابات تيسري والسماح بوصول قوافل األمم املتحدة 
اجلهود  هلذه  ال ميكن  ولألسف،  الوكاالت.  بني  املشتركة 
الفردية أن تتغلب على حقيقة أن إمكانية إيصال املساعدات 

اإلنسانية ليست منهجية وال متسقة.

وأشار السيد أوبراين قبل شهرين إىل أن الوصول الناجح 
كان دائما نتيجة للمفاوضات الصبورة اليت جيريها العاملون يف 
املجال اإلنساين واستخدام قناة واحدة أو اثنتني من القنوات 
املؤثرة. وحنن ندرك أن اهلالل األمحر العريب السوري يشكل 
إمكانية  زيادة  أجل  من  ضغط  وقد  القنوات،  تلك  إحدى 
الوصول. بيد أنه من الضروري أن يبذل جملس األمن نفسه، 
بالتعاون مع الفريق الدويل لدعم سورية، جهودا جادة ومنسقة 
لتحويل تلك األعمال املتفرقة إىل إجراءات فعالة حقا تؤدي 
كاملة  بصورة  الصلة  ذات  األمن  جملس  قرارات  التنفيذ  إىل 
للحالة  حلول  عن  البحث  اليابان  وستواصل  نية.  وحسن 
اإلنسانية امللحة، بالتعاون مع سائر الشركاء يف صياغة الوثائق 
اليت تتعلق باملسائل اإلنسانية. وحنن نطلب من مجيع األطراف 
الفاعلة، خصوصا يف جملس األمن واليت لديها نفوذ سياسي، 

أن حتذو نفس احلذو.

وحياول ضامنو عملية أستانا التخفيف من حدة القتال يف 
مناطق ختفيف التصعيد األربع، واليت تشمل املناطق املحاصرة 

الناس،  إليها حيث يوجد معظم  الوصول  اليت يصعب  وتلك 
كما أشار إىل ذلك السيد أوبراين اليوم.

اجلزء  ز  تركُّ بسبب  الكثري  نتوقع  فإننا  الصدد  هذا  ويف 
على  ويتعني  املناطق.  هذه  يف  اإلنسانية  األزمة  من  األكرب 
الضامنني توسيع نطاق املعلومات والتنسيق مع اجلهات الفاعلة 
اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة وجملس األمن حىت تكون هذه 

اجلهود فعالة قدر املستطاع.

السيد رايكروفت )اململكة املتحدة( )تكلم باإلنكليزية(: 
أشكر السيد أوبراين على إحاطته اإلعالمية اهلامة اليوم، وعلى 
كل اجلهود اليت بذهلا يف هذه املسألة اهلامة. وجنتمع اليوم بعد 
النار  إطالق  وقف  إعالن  على  بالضبط  أشهر  مخسة  مضي 
يف سورية. لكن لألسف، كما قال ستيفن، فإنه ليس سوى 
وقف امسي إلطالق النار. فقد شهدت األشهر اخلمسة املاضية 
استمرارا للقتال والفظائع والدمار. وما برح املدنيون يتعرضون 
للقتل والتشوية والتجويع وفرض احلصار عليهم يف مجيع أحناء 
إىل  مثل خان شيخون  بلدات  املدنيون يف  يتعرض  بل  البلد، 

أسوأ ما ميكن أن تتعرض له البشرية على اإلطالق.

القاعة  وقد رحبنا حبذر - مثل كثريين آخرين يف هذه 
إطالق  وقف  بشأن  أستانا  واتفاقات  النار  إطالق  بوقف   -
القتال،  التهدئة. وبعد مضي ست سنوات من  النار ومناطق 
فنحن مجيعا على استعداد لدعم أي جهود حقيقية ترمي إىل 
أن احلقيقة  انتظاره. غري  الذي طال  الدماء  وضع حد إلراقة 
الشعب  ملساعدة  ما يذكر  مل تفعل  أستانا  خطط  أن  هي 
النظام وحلفائه.  اآلن ملساعدة  ما فعلت حىت  بقدر  السوري 
فلم تصمت البنادق إال يف املناطق اليت تناسب كليهما، يف حني 
أن رصاصها ما فتئ يصّم اآلذان يف أماكن أخرى. وبالتايل، 
قد اخنفضت يف بعض  العنف  أن معدالت  الصحيح  فإن من 
إال حيثما  أن ذلك مل حيدث  انتظار طويل، غري  بعد  املناطق 

كان ذلك مالئما للنظام.
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ويكفي أن نسأل السكان يف حمافظة درعا - وهي إحدى 
املناطق األربع املسماة مبناطق التهدئة - عما يعنيه هلم وقف 
إطالق النار يف امليدان. ويف األسبوع املاضي مل يتوقف القصف 
اليت  املناطق  يف  اجلوية  والضربات  املتفجرة  بالرباميل  الكثيف 
النظام بوقف  تسيطر عليها املعارضة. فهل ذلك هو ما يعنيه 
إطالق النار؟ وهل ذلك ما يعنيه بالتهدئة؟ وبقدر ما استمرت 
نيسان/ أيضا. ويف هناية  أعمال احلصار  تواصلت  اهلجمات، 

أبريل، أشارت تقديرات األمم املتحدة إىل أن هناك ما يربو على 
000 620 شخص يعيشون حتت احلصار يف سورية، بينما 
تعيش األغلبية الساحقة منهم يف املدن والقرى اليت حياصرها 
النظام وحلفاؤه. فكيف ألحد أن يدعي وجودا لوقف إطالق 
عدد  ما يعادل  على  مضروبا  احلصار  ال يزال  حني  يف  النار 

سكان الس فيغاس يف سورية؟ ال سبيل إىل ذلك ببساطة.

ويقترن اإلخفاق يف حتسني وصول املساعدات اإلنسانية 
وكما  املناطق.  على  احلصار  وفرض  اهلجمات  استمرار  مع 
قال ستيفن، فلم يتم خالل الشهرين املاضيني، سوى إيصال 
املعونة ملرة واحدة فقط إىل منطقة حماصرة من قبل النظام، وأن 
إيصاهلا جاء بعد فوات األوان، وأهنا مل توفر سوى احلد األدىن 

من لوازم السكان. 

وينبغي أال يكون األمر كذلك أبدا. واألمم املتحدة على 
املعونة واألدوية إىل من هم يف حاجة  لتقدمي  أهبة االستعداد 
ماسة إليها. وهي تعلم الطرق اليت يتم هبا تقدمي تلك املساعدة، 
كما أن لديها الضمانات الالزمة من املعارضة، فضال أن هلا 
الوالية اليت ختول هلا اختاذ ما يلزم من إجراءات. وقد اتفقنا مجيعا 
حنن اجلالسون هنا حول هذه الطاولة على عدد ال حيصى من 
القرارات اليت تدعو إىل وجوب السماح بإيصال املساعدات. 
ولكن عوضا عن ذلك، فقد ُأرغمت أفرقة األمم املتحدة على 
االنتظار - ليس إليصال املعونة وال اللوازم، بل النتظار رسائل 
ما يزال  وعليه،  النظام.  قبل  من  أبدا  ال تصل  اليت  املوافقة 

وفيات  تستمر  واملرض، يف حني  اجلوع  يعانون من  األطفال 
اجلرحى من جراء األمل. وليس هلذا صلة بالبريوقراطية أو إعداد 
األوراق الرمسية، وإمنا هي اإلجراءات اليت يتخذها نظام ال يأبه 
ملواطنيه وخيتار أن يواصل جتويع بين جنسه السوريني إىل حد 
االستسالم. وبوسع املرء أن يرى ملاذا تنظر األمم املتحدة إىل 

هذا الضرب من السلوك على أنه يشكل جرائم حرب.

الواضح  من  فإن  املستمرة،  الفظائع  هذه  إىل  وبالنظر 
قصارى  بذل  أستانا  لعملية  الضامنة  اجلهات  على  يتعني  أنه 
جهدها حىت يصبح وقف إطالق النار ومناطق التهدئة واقعا 
ملموسا حقا. وجيب أن يعين هذا إهناء العنف حقيقية - أي 
الوقف الفعلي إلطالق النار وليس جمرد التفكري فيه ال أكثر. 
فعالة ونزيهة،  آليات رصد  توفري  يترجم ذلك إىل  أن  وجيب 
فضال عن إبالغ جملس األمن على النحو الواجب، حىت يتسىن 
حتديد ومساءلة منتهكي وقف إطالق النار. ويعين ذلك أيضا 
السماح املستمر بإيصال املساعدات اإلنسانية من قبل األمم 
املتحدة وشركائها، يف ذات الوقت الذي يسمح فيه بوصول 
األمم املتحدة إىل مجيع مناطق التهدئة اليت هي حباجة إىل تلك 
املساعدات. ويتعني على اجلهات ذات النفوذ على النظام أن 

تكفل ذلك الوصول الذي طال انتظاره حقا.

وقبل كل شيء، فال سبيل إىل حتقيق السالم الطويل األمد 
يف سورية، إال بالتنفيذ الكامل للقرار 2254 )2017(، كما 
قال زميلنا املصري للتو، وال بد من حتقيق العدالة أيضا. وجيب 
حتقيق العدالة للسكان يف خان شيخون وحلب وغريهم ممن 
يقيمون يف الكثري من األماكن يف أحناء سورية ممن استمرت 
معاناهتم لعدة سنوات. وبدون اختاذ هذه اخلطوات، فليست 
هناك أي خطة موثوقة، ولن يكون لدينا سوى هذا االفتراض 
النظري الذي بني أيدينا اليوم. وهو افتراض فيه وقف خيايل 
لوقف إطالق النار، يف حني ال تزال القنابل تواصل قصفها. 

وهي فكرة لطاملا بقيت يف اخليال.
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ما تزال  بالفرنسية(:  )تكلمت  )فرنسا(  غيغني  السيدة 
وصفها،  يف  أوبراين  ستيفن  السيد  برع  اليت  اإلنسانية  احلالة 
مأساوية ومثرية للقلق العميق من عدة وجوه. وسأشدد على 

مخسة منها هنا.

األسلحة  استخدام  حترمي  انتهاك  يستمر  ال يزال  أوال، 
ينبغي أن يكون مطلقا - على حنو  الذي كان  الكيميائية - 
مستفز لضمائرنا. ففي 26 نيسان/أبريل، أرسلت فرنسا إىل 
األسلحة  باستخدام  املحيطة  للظروف  حتليلها  األمن  جملس 
أجرى  نيسان/أبريل. وقد  الكيميائية يف خان شيخون يف 4 
خرباؤنا هذا التحليل الذي ال ميكن دحضه. وهو يثبت دون 
شك تورط القوات املسلحة وقوات األمن السورية يف استخدام 

تلك األسلحة.

ثانيا، ما يزال العنف مستمرا يف امليدان، بالرغم من توقيع 
اخنفض مستواه  أيار/مايو. وقد  الصدد يف 4  اتفاق يف ذلك 
املرتفع عموما خالل األسابيع األخرية، غري أن احلوادث اليت 
وقعت - وخاصة يف مناطق محاة والغوطة ودرعا - تبّين مدى 
الضامنة  اجلهات  دامت  وما  العنف.  من  احلد  ذلك  هشاشة 
على  اإلشراف  مسؤولية  عاتقها  على  أخذت  قد  للهدنة 
تنفيذها، فإننا ندعو الدول الضامنة لعملية أستانا، وخصوصا 
على  القتال  ألعمال  كامل  وقف  فرض  إىل  وإيران،  روسيا 
النظام السوري. وُيعترب حتسني احلالة يف امليدان عامال أساسيا 
املتوقع  السياسي  االنتقال  لعملية  الرامية  املفاوضات  لنجاح 

عقدها يف جنيف حتت رعاية األمم املتحدة.

ويتمثل األمر الثالث املثري للقلق يف احلالة اإلنسانية، اليت 
هي أبعد ما تكون عن التحسن. فما يزال النظام يواصل عرقلة 
تسيطر  اليت  املحاصرة  املناطق  إىل  اإلنسانية  القوافل  وصول 
 620  000 على  ما يزيد  هناك  وال يزال  املعارضة.  عليها 
جمددا  فرنسا  وتعيد  املحاصرة.  املناطق  يف  يعيشون  شخص 
دعوهتا إىل رفع هذا احلصار فورا. وجيب إيصال املساعدة إىل 

السورية  األراضي  يف  كانوا  حيثما  املحتاجني  السكان  مجيع 
وفقا للمبادئ اإلنسانية.

أبرمها  اليت  املحلية  اإلجالء  اتفاقات  ُنفذت  لقد  رابعا، 
النظام - الذي ما فتئ ميارس جتويع وحماصرة املدنيني لسنوات 
عديدة - عادة دون إشراف دويل ويؤدي إىل التشريد القسري 
للسكان على نطاق واسع. ومثلما كما أكد األمني العام يف 
تقريره، فإن من شأن هذا التشريد أن يشّكل جرائم حرب، 
بل جرائم ضد اإلنسانية أيضا. وعليه، فإننا نطالب بوقف هذه 
االتفاقات اليت ُفرضت بالقوة، وأن تنفذ عمليات اإلخالء تلك 
املدنيون على حنو  يعامل  الدويل اإلنساين، وأن  للقانون  وفقا 

يصون كرامتهم، وأخريا، االلتزام التام بوقف إطالق النار.

العميق.  للقلق  باعثا  املحتجزين  حال  ال يزال  خامسا، 
وهذا ما تطرقت له ملفات قيصر. ووفقا للمعلومات املوثوقة، 
قبل  من  االحتجاز  رهن  هناك 000 500 شخص  ال يزال 
أقصى  إيالء  وجيب   .2011 عام  منذ  األسد  بشار  نظام 
استخدام  باحتمال  تفيد  اليت  للمعلومات  االهتمام  درجات 
نفذت  اليت  اجلزايف  اإلعدام  عمليات  املحارق إلخفاء  دمشق 

يف سجن صيدنايا.

وما برحنا نعيد القول يف هذه القاعة باستمرار أنه جيب 
على نظام دمشق أن يفي بالتزاماته الدولية، وأن يسمح دون 
املتحدة وشركائها يف  األمم  بوصول وكاالت  أو شرط  قيد 
املجال اإلنساين إىل املحتاجني يف مجيع أحناء األراضي السورية 

بصورة كاملة آمنة ودون عوائق. 

وجيب على داعميه الضغط على النظام يف هذا الصدد.

تيسري  السوري رفض إصدار رسائل  النظام  إن مواصلة 
لتحميل القوافل ال ميكن تربيره حبال من األحوال. وتقع تلك 
اجلهات  متنع  ال تزال  اليت  دمشق،  على  بالكامل  املسؤولية 
تستخدم  فتئت  وما  الوصول  إمكانية  من  اإلنسانية  الفاعلة 
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التجويع بوصفه استراتيجية حرب. ونطالب بأن يأذن النظام 
السوري للقوافل اإلنسانية بالوصول إىل املحتاجني. وتستمّر 
اهلجمات على املستشفيات واملرافق الطبية والقوافل اإلنسانية، 
العام  األمني  كرر  وقد  واملنازل.  املدرسية  املباين  عن  فضاًل 
الدولية. وجيب  اجلنائية  املحكمة  إىل  القضية  بإحالة  مناشدته 
االنتهاكات  الضوء على تلك  علينا تسليط كل ما ميكن من 

اليت ال حتصى حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.

ويف مواجهة ذلك التقييم املأساوي، بات البدء يف عملية 
االنتقال السياسي يف إطار مفاوضات جنيف أكثر إحلاحًا من 
أي وقت مضى. وتؤيد فرنسا متامًا عملية التفاوض يف جنيف 
حتت رعاية املبعوث اخلاص - وفقًا للقرار 2354 )2017( 
السبيل  باعتبارها   - املرفق(   ،S/2012/522( جنيف  وبيان 
اليت  الوحيد إلهناء معاناة الشعب السوري واملأساة اإلنسانية 
أعيننا. ونؤكد أكثر من أي وقت مضى على  أمام  تتكشف 
احلاجة امللّحة للتوصل إىل حل سياسي ُيتّوج بانتقال حقيقي 

يف سورية.

السيدة هيلي )الواليات املتحدة( )تكلمت باإلنكليزية(: 
أشكر وكيل األمني العام أوبراين على إحاطته اإلعالمية. يف 
األسبوع املاضي، وقفت يف األرض احلرام بني سورية وتركيا 
رحلتها  للحياة  املنقذة  اإلنسانية  املعونة  شاحنات  تبدأ  حيث 
واألطفال  والنساء  الرجال  إىل  للوصول  باملخاطر  املحفوفة 
األردن  يف  قضيتها  أيام  مخسة  وخالل  سورية.  يف  البائسني 
اخلدمات  توفري  يف  البلدان  تلك  سخاء  شهدت  وتركيا، 
باملدّرسني  والتقيت  السوريني.  لالجئني  والتعليمية  الصحية 
الواليات  من  مبساعدة  يعملون،  الذين  املخلصني  واألطباء 
املتحدة واألمم املتحدة، على رسم مستقبل أفضل للسوريني. 
وجلست وحتدث مع األطفال الالجئني والتقيت املستشارين 
الذين يساعدوهنم على التعامل مع الصدمة اليت ومست حياهتم 

الغضة.

واألطفال  والنساء  الرجال  من  الساحقة  الغالبية  إن 
إىل  العودة  يريدون  معهم  تكلمت  الذين  النازحني  السوريني 
ديارهم ولكن، لألسف، ال يزال العنف والوحشية اليت دفعتهم 
إىل الفرار من ديارهم مستمرين منذ اجتماعنا األخري. ال سالم 
يف سورية، ال شيء سوى استمرار املعاناة املروعة. وال ديار 
معنية  سوريٍة  ملجموعٍة  ووفقًا  اليائسون.  هؤالء  إليها  يعود 
حبقوق اإلنسان، قتل نظام األسد يف شهر نيسان/أبريل وحده 
للسوريني  اإلمجايل  العدد  يصل  وبذلك  مدين.   500 قرابة 
الذين قتلهم النظام يف األشهر اخلمسة املاضية فقط إىل أكثر 
من 2000 شخص. وُتبلغ املجموعة نفسها عن أن جمموع 
عدد املدنيني الذين ُقتلوا على يد مجيع األطراف خالل هذه 

الفترة كان أكثر من 3800 شخص.

اآلالف  عشرات  سجن  السورية  احلكومة  وتواصل 
يف  مبا  الإنسانية،  وظروف  لعنف  وتعرضهم  شعبها.  من 
منهم  يتمّكن  من  أن  اجلنسي، حبيث  والعنف  التعذيب  ذلك 
تعاين  وُأسرهم  ودائمة.  مدّمرة  أضرار  من  يعاين  النجاة  من 
اجلحيم  حياة  باستمرار  إقناعًا  املؤشرات  أكثر  ولكن  أيضًا. 
بناؤه  ما مت  املاضي بشأن  الشهر  ما علمناه يف  يف سورية هو 
داخل سجن صيدنايا سيئ الصيت التابع لألسد. تدعو منظمة 
العفو الدولية ذلك السجن باسم “املسلخ البشري”. ويقول 
الناجون أن احلراس داخل السجن يقتربون منهم ومعهم احلبال 
األصدقاء  َيقُتلوا  أن  إما   - خيارًا  يعطوهنم  مث  والسكاكني. 
واألقارب، يف السجن أيضًا، أو أن ُيقَتلوا هم أنفسهم. وتأيت 
األدلة من جمموعة من الصور عن التغيريات اهليكلية يف السجن 
والتقديرات ملعّدل القتل املروع وراء جدرانه. أدى بنا ذلك 
إىل استنتاج أن نظام األسد قد شّيد حمرقة للجثث يف السجن 

للتخّلص من جثث الضحايا.

وهذا اكتشاف مرّوع. وحىت إن مل يكن لروسيا وإيران 
ذلك  يف  ساعدا  إما  فهما  املحرقة،  بناء  يف  مباشر  دور  أي 
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نظام  يرتكب  فيما  ساكنا  حيركا  أن  دون  الطرف  غّضا  أو 
األسد الفظائع اليت تذّكر بأسوأ جرائم احلرب يف التاريخ. من 
ابتكار  الالإنسانية حّد  به  بلغت  نظامًا آخر  أن جند  الصعب 
يتسبب  اليت  اجلثث  مجيع  من  للتخلص  فعالية  أكثر  أسلوب 
فيها، ولكن هذا ما تقودنا األدلة إليه. وحنتاج إىل أن تستخدم 
وحىت  الفظائع.  تلك  إلهناء  األسد  نظام  على  نفوذها  روسيا 
الذين متكنوا داخل سورية من جتنب سجون األسد ليس يف 
وسعهم جتنب املعاناة. فقصف املستشفيات واملدارس يتواصل 

بال هوادة.

لفت  على  أوبراين  العام  األمني  وكيل  أشكر  أن  وأود 
انتباهنا بشكل خاص إىل األثر املهول وغري املقبول هلذه احلرب 
على األطفال. لقد فقد عدد ال حيصى من األطفال السوريني 
بصورة  وشهدوا  األحباء،  من  وغريهم  واألصدقاء  األسرة 
مباشرة أهوال احلرب. وبالنسبة ألكثر من ثالثة ماليني طفل 
اآلن،  يتامى  منهم  العديد  بات  السادسة،  سن  دون  سوري 

فاحلرب هي كل ما يعرفون.

وكما ُيربز تقرير صدر مؤخرًا عن منظمة إنقاذ الطفولة، 
تلك  عودة  بسبب  يصرخون  وهم  لياًل  األطفال  يستيقظ 
يبللون  ينامون. وهم  أذهاهنم حينما  إىل  أخرى  مرة  األهوال 
أسّرهتم؛ وفقد بعضهم القدرة على الكالم، بينما أخرب آخرون 
أصدقاءهم وُأسرهم بأهنم يفضلون املوت على أن يعيشوا يومًا 
آخر يف اجلوع واخلوف. ويلجأ آخرون إىل املخدرات كوسيلة 
للتعامل مع ما عانوا منه. وقد شهدنا مباشرة اآلثار املترتبة على 
العديد من هؤالء األطفال، مع رفض كثري منهم مغادرة املزنل 
العالية. لقد اضطلعت  أو معاناهتم من اخلوف من األصوات 
األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية ومقدمو املساعدة بعمل 
مثري لإلعجاب يف حماولة ملساعدة هؤالء األطفال، ولكن النظم 
واهلياكل القائمة لتوفري الرعاية والدعم لألطفال تتآكل حوهلم.

أو  سورية  يف  مدارس  ثالث  كل  من  واحدة  ُدمرت 
تضررت أو باتت ُتستخدم كمأوى للمشردين أو لألغراض 
العسكرية. وأغلقت أكثر من نصف املرافق الصحية العامة يف 
سورية ويضطر أكثر من 75 يف املائة من أطفال األسر السورية 
إىل العمل إلعالة أسرهم، وأصبح كثري منهم العائل الوحيد هلا. 
إن اخلسائر املادية والنفسية على األطفال السوريني قد تكلفنا 
جياًل كاماًل إذا مل ُتتخذ إجراءات. إنين أحيي األمم املتحدة 
العترافها بالتحديات اليت تواجه األطفال وأعرب عن التقدير 
املتحدة  األمم  تقودها  اليت  جيل”  أي  لضياع  “ال  ملبادرة 
لتوفري املشورة والتعليم للسوريني يف سن املدرسة وغريهم من 
الالجئني والفئات الضعيفة من األردنيني الذين ال يستطيعون 

دائمًا احلصول على التعليم الرمسي.

ولكن احلقيقة هي أنه ال ينبغي ألي طفل أن يعاين أيًا من 
ذلك. ميكن للمجلس أن يرسم مسارًا خمتلفا ألطفال سورية 
هناية  ويف  ويستحقونه.  به  حيلمون  الذي  املستقبل  ومينحهم 
املطاف، فالسبيل األفضل والوحيد لدعم أولئك األطفال حقًا 
حيتاجون  اليت  املساعدة  إليهم  ُتقّدم  وأن  الزناع  بإهناء  يكون 
إليها. ولألسف، ال يزال إيصال املساعدات اإلنسانية ُيعرقل من 
جانب احلكومة. ويواصل النظام وضع املعّوقات البريوقراطية 
أمام إيصال األغذية واألدوية املنقذة للحياة. ال أحد ينخدع 
باألالعيب اليت يلعبها. لقد اختار جتويع شعبه لتحقيق مكاسب 
سياسية وهو يتلّقى الدعم من إيران، فيما تغض روسيا الطرف.

يف  ُزرهتم  الذين  لالجئني  نقلُتها  اليت  الرسالة  وكانت 
األسبوع املاضي هي أن الواليات املتحدة لن تتخلى عن العمل 
للتخفيف من معاناهتم، ولكن علينا أن نكون صادقني - فما 
يريدونه وما حيتاجون إليه هو العودة إىل ديارهم - ولكن لن 
يكون هلم ديار يعودون إليها أبدًا حىت يكون هناك سالم يف 
سورية. وباإلضافة إىل احلل السياسي، جيب أن نبدأ بالتركيز 
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على االحتياجات اإلمنائية للبلدان املضيفة، وكذلك على الفترة 
االنتقالية للسوريني ليعودوا إىل ديارهم. 

كنت يف خميم تركي واقترب مين أحد الالجئني وطلب 
إن األسد زعيم  أهنم حباجة إىل دعمنا. وقال  نتذكر  أن  مين 
وعندما  لكم  نستمع  حينما  بالسعادة  “نشعر  وبأننا  وحشي 
تلك  السوري.”  الشعب  ال تنسوا  أرجوكم  عنا.  تتكلمون 

جيب أن تكون غايتنا الثابتة والرئيسية والراسخة.

أن  أود  بالصينية(:  )تكلم  )الصني(  هايتاو  وو  السيد 
أشكر وكيل األمني العام أوبراين على إحاطته اإلعالمية.

للمجتمع  املشتركة  اجلهود  بفضل  األخرية،  اآلونة  يف 
الدويل، اكتسب التوصل إىل تسوية سياسية للمسألة السورية 
زمخًا. وأحرزت حمادثات جنيف اليت اختتمت مؤخرًا تقدمًا، 
يف حني أوجدت اجلولة األخرية من حوار أستانا ظروفًا مالئمة 
وتشيد  اإلنسانية.  اإلغاثة  وزيادة  النار  إطالق  وقف  لتوطيد 
الصني جبهود الوساطة اليت تبذهلا األمم املتحدة وباجلهود اليت 
النهوض حبوار  تبذهلا كازاخستان وروسيا وتركيا وإيران يف 
أستانا، وتأمل أن يفضي إىل ختفيف حدة احلالة اإلنسانية يف 

سورية وتعزيز تسوية سياسية.

الواقع،  الرغم من الصعوبات األخرية على أرض  وعلى 
ما زالت الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة ترسل قوافل اإلغاثة 
إىل املناطق املعنية يف سورية. وُتثين الصني على هذه اجلهود، 
وحتّث األطراف يف سورية على التنفيذ الفعال لقرارات جملس 
األمن ذات الصلة، واحترام اتفاق وقف إطالق النار، والعمل 
بنشاط مع األمم املتحدة لتنسيق عمليات اإلغاثة اإلنسانية عن 

طريق توفري الوصول السريع واملأمون ودون عوائق.

أقرب وقت ممكن  ينفذ يف  أن  الدويل  للمجتمع  وينبغي 
نتائج مؤمتر بروكسل الدويل بشأن سورية بتقدمي املساعدة إىل 

سورية والبلدان املعنية يف املنطقة. 

والتسوية السياسية هي الطريقة الوحيدة املجدية لتخفيف 
الوضع اإلنساين يف سورية بصورة كاملة. وقد أعلن املبعوث 
جنيف  حمادثات  من  املقبلة  اجلولة  أن  ميستورا  دي  اخلاص 
تتقيد  أن  املعنية  لألطراف  وينبغي  حزيران/يونيه.  يف  ستعقد 
بثبات باجلهود الدبلوماسية وتواصل دعم دور األمم املتحدة 
ونشجع  اخلاص؛  املبعوث  وعمل  الرئيسي  الوسيط  بوصفها 
بصورة مشتركة األطراف يف سورية على املشاركة البناءة يف 
اجلولة املقبلة من حمادثات جنيف، مبوجب مبدأ امللكية السورية 
والقيادة السورية واملشاركة يف احلوار واملفاوضات، يف السعي 

إىل إجياد حل شامل ودائم يكون مقبوال للجميع. 

سورية  اإلرهابية يف  املنظمات  تشنها  اليت  اهلجمات  إن 
املجتمع  الصني  وتدعو  الدولية.  اإلغاثة  جهود  بشدة  تعرقل 
اإلرهاب واعتماد  تنسيق جهود مكافحة  تكثيف  إىل  الدويل 
اإلرهابية  املنظمات  جلميع  احلازمة  واملكافحة  موحدة  معايري 

اليت حيددها جملس األمن. 

يف  اإلنسانية  احلالة  حدة  ختفيف  دعم  الصني  وتواصل 
حضر  وقد  السورية.  للمسألة  السياسية  والتسوية  سورية 
املبعوث اخلاص للحكومة الصينية املعين بسورية أحدث جولة 
السالم. والصني  لتعزيز احلوار من أجل  من حمادثات جنيف 
على استعداد ملواصلة االضطالع بدور بناء يف التوصل إىل حل 

شامل وحمايد ومناسب للمسألة السورية يف وقت مبكر.

أن  أود  باإلنكليزية(:  )تكلم  )إيطاليا(  كاردي  السيد 
أشكر وكيل األمني العام أوبراين على إحاطته اإلعالمية.

واقعية،  إعالمية  إحاطة  إىل  أخرى  مرة  استمعنا  اليوم، 
تؤكد أن احلالة اإلنسانية يف سورية مل تتحسن بأي حال من 
األحوال. وبينما توجد مؤشرات على تراجع أعمال العنف منذ 
اعتماد اتفاق أستانا، استمر القتال يف املناطق الرئيسية وال يزال 
العاملون يف املجال اإلنساين غري قادرين على الوصول بشكل 
جمد إىل املدنيني الذين يعيشون يف املناطق املحاصرة وتلك اليت 
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يصعب الوصول إليها. وجيري تقدمي قدر كبري من املساعدة 
اإلنسانية من خالل الربامج العادية واملساعدة العابرة للحدود 
- وهي املساعدة اليت جيري تقدميها دون احلاجة إىل احلصول 

على موافقة النظام بفضل إذن من جملس األمن. 

املناطق  ولكن حيثما تكون االحتياجات أكرب، كما يف 
اليت حياصرها النظام السوري، مل يطرأ أي حتسن منذ شهور 
السنة  مبستويات  مقارنة  ذلك،  من  العكس  وعلى  عديدة. 
العابرة  الوكاالت  بني  املشتركة  القوافل  عدد  فإن  املاضية، 
يصعب  اليت  تلك  أو  املحاصرة  املواقع  إىل  التماس  خلطوط 
ُيسمح  وحيثما  كبريا.  اخنفاضا  اخنفض  قد  إليها  الوصول 
بدخول القوافل، يواصل النظام إزالة اللوازم الطبية واجلراحية 
يف ما يشكل ممارسة بغيضة تتناىف مع القانون الدويل اإلنساين، 
وكذلك مع قرارات جملس األمن واالتفاقات اليت توصل إليها 

الفريق الدويل لدعم سورية على املستوى الوزاري.

الشرقية  الغوطة  منطقة  بشأن  بالغ  بقلق  نشعر  نزال  وال 
املحاصرة، ال سيما يف ما يتعلق باالحتياجات الصحية للسكان. 
ومن الضروري أن تتمكن األمم املتحدة وغريها من الشركاء 
يف  املحاصرين  املدنيني  إىل  الوصول  من  اإلنساين  املجال  يف 
الغوطة الشرقية. والسماح بوصول قافلة واحدة لعدد حمدود 
من املستفيدين ال ميثل التغيري املطلوب يف السياسات. ويف حيي 
الوعر وبرزة يف الغوطة الشرقية، ندعو احلكومة السورية إىل 
السماح لألمم املتحدة بالقيام ببعثات للتقييم ولرصد ما يسمى 
عمليات اإلجالء اجلارية اليت قد تشكل عمليات نقل للسكان 
قسرا إىل مناطق تسيطر عليها املعارضة. كما ينبغي كفالة متكن 
األمم املتحدة من الوصول إىل ما يسمى باملناطق املحررة، مثل 
أو  رصد  عمليات  بأي  القيام  مل يتسن  حيث  بردى،  وادي 

بعثات إنسانية منذ إجالء املتمردين.

ونشعر بالقلق أيضا إزاء التقارير اليت تفيد بتزايد القيود 
املفروضة على األمم املتحدة وغريها من الوكاالت واملنظمات 

حيث  سورية،  شرق  مشال  ويف  إدلب  يف  العاملة  اإلنسانية 
تلبية  من  التمكن  عدم  يف  تسبب  مما  املساعدات،  تقلصت 
احتماالت  إزاء  بالقلق  نشعر  زلنا  وما  الكثريين.  احتياجات 
استخدام األسلحة الكيميائية مرة أخرى يف سورية. ويف هذا 
الصدد، جيب أن يظل حتقيق املساءلة عن استخدامها، مبا يف 
ذلك يف خان شيخون، أحد األهداف ذات األولوية للمجلس.

ميثل االخنفاض العام يف أعمال العنف عقب اتفاق أستانا 
خطوة إىل األمام. ومع ذلك، فقد شهدت بعض املناطق، مثل 
تناور  القتال حيث  الشرقية ودرعا، زيادة يف  إدلب والغوطة 
النظام  فيما حياول  أفضل  اكتساب وضع  أجل  األطراف من 
وكان  الرئيسية.  االستراتيجية  املناطق  هذه  يف  وجوده  تعزيز 
املساعدات  زيادة  إىل  العنف  تراجع  يؤدي  أن  املفترض  من 

اإلنسانية. وكما شهدنا، مل يكن احلال كذلك حىت اآلن. 

ويف هذا الصدد، ومن خالل تنفيذ اتفاق أستانا املربم يف 
4 أيار/مايو، نتوقع أن يتسىن حتقيق نتائج جوهرية ومستدامة 
يف هناية املطاف على الصعيد اإلنساين. ويف هذا اإلطار، جيب 
على األمم املتحدة القيام بدور نشط يف تنفيذ البعد اإلنساين 
املساعدة،  تقدمي  من  التمكن  بكفالة  وذلك  أستانا،  التفاق 
يتمكن  وأن  لالحتياجات  املحايد  املتحدة  األمم  لتقييم  وفقا 
الناس الذين يرغبون يف املغادرة أو من هم حباجة إىل اإلجالء 
الطيب من فعل ذلك يف ظل احترام القانون اإلنساين واملبادئ 
بشأن  موازية  مسارات  إنشاء  نرى  أن  وال نود  اإلنسانية. 

القضايا اإلنسانية من دون املشاركة املباشرة لألمم املتحدة.

أخريا، فإن ضمان وقف حقيقي إلطالق النار وإمكانية 
إيصال املساعدات اإلنسانية بصورة آمنة وفورية ودون عوائق 
إىل مجيع األشخاص املحتاجني ال يزال ميثل أولوية. كما أن 
على  أيضا  للسكان سيساعد  سريعة  إنسانية  مكاسب  حتقيق 
هتيئة الظروف املفضية إىل إحراز تقدم على املسار السياسي يف 
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جنيف حتت رعاية السيد ستافان دي ميستورا ويف إطار القرار 
.)2015( 2254

السيد أليمو )إثيوبيا( )تكلم باإلنكليزية(: أود أن أعرب 
على  أوبراين  ستيفن  السيد  العام  األمني  لوكيل  التقدير  عن 
وواضحة  شاملة  كانت  فإهنا  وكاملعتاد،  اإلعالمية.  إحاطته 

جدا.

ملا  وشركائها  املتحدة  لألمم  تقديرنا  عن  نعرب  كما 
املساعدة  تقدمي  إىل  السعي  يف  متواصلة  جهود  من  يبذلونه 
اإلنسانية اليت متس احلاجة إليها إىل املحتاجني، يف ظل ظروف 

بالغة الصعوبة. 

احلالة  فإن  بالتفصيل،  العام  األمني  وكيل  وكما وصف 
اإلنسانية يف سورية ال تزال تشكل مصدر قلق بالغ. فالقتال 
مستمر بال هوادة، مما أسفر عن مقتل وجرح وتشريد العديد 
من املدنيني وتدمري املؤسسات واهلياكل األساسية املدنية. ومع 
ذلك، نالحظ أنه منذ توقيع اجلهات الضامنة الثالثة، روسيا 
وتركيا وإيران، على مذكرة ختفيف التصعيد، اخنفض العنف 
من  احلد  إىل  يؤدي  جهد  وأي  التصعيد.  ختفيف  مناطق  يف 
العنف يف سورية جدير بالترحيب وحنن نقدر جهود اجلهات 
وكيل  قال  وكما  النار.  إطالق  وقف  اتفاق  لتنفيذ  الضامنة 
ومن  ينجح.  أن  جيب  االتفاق  فإن  أوبراين،  العام  األمني 
إيصال  التمكن من  العنف إىل  أن يؤدي ختفيض  للغاية  املهم 
األمر  وسريعة،  ومستمرة  آمنة  بطريقة  اإلنسانية  املساعدات 
الذي سيساعد على معاجلة التحدي املستمر املتمثل يف القدرة 

على الوصول إىل من هم حباجة إىل مساعدة عاجلة.

بني  مشتركة  قوافل  لسبع  إال  بالوصول  ُيسمح  ومل 
تقدمي  على  وقدرهتا  وأيار/مايو  نيسان/أبريل  يف  الوكاالت 
يتغري  أن  بالتأكيد  وينبغي  كامل.  بشكل  مستغلة  غري  املعونة 
أساسيا  مبسطة  تيسري  إجراءات  تنفيذ  وسيكون  الوضع  هذا 
يف تعزيز إيصال املعونة. ويف هذا الصدد، فإن تعاون احلكومة 

بغية  اإلدارية  التحديات  معاجلة  يف  حقا  حاسم  أمر  السورية 
فإن  املطاف،  املساعدات اإلنسانية. ويف هناية  حتسني وصول 
العملية  على  يتوقف  اإلنسانية  للحالة  األمد  الطويل  احلل 
املتحدة. ويف هذا  األمم  رعاية  بقيادة سورية حتت  السياسية 
اليت  جنيف،  وحمادثات  أستانا  عملية  دعم  نواصل  الصدد، 

يكمل كل منهما اآلخر. 

وكما ناقشنا يف األسبوع املاضي، فإن إجياد حل سياسي 
قد ال يكون سهال بال شك على املدى القصري، ولكنه اخليار 
املعقول الوحيد. وهلذا السبب، نرى أنه ينبغي الترحيب حىت 
بأي تقدم صغري وتدرجيي. وهلذا السبب أيضا، يتوجب على 
مجيع األطراف السورية االلتزام الكامل بوقف احلرب وإهناء 

معاناة السكان.

بشأن  مصر  ممثل  قاله  نؤيدها  إننا  أقول  أن  وامسحوا يل 
اخلطر الذي ميثله اإلرهاب يف سورية. فهو املسؤول عن تعقيد 
يف  كبري  بدور  اضطلعت  الثالثة  واألطراف  البلد.  يف  احلالة 
تطور تلك التعقيدات. وكما يعلم املجلس، فإن جناح املسار 
إىل  املنطقة،  بلدان  بتضافر جهود  يرهتن  سورية  السياسي يف 
واألهم  األطراف.  على  التأثري  ذات  الكربى  الدول  جانب 
من ذلك هو أنه يرهتن بوحدة هذا املجلس. فإذا جنحنا هنا، 
معاجلة  يف  األمام  إىل  هائلة  خطوة  قطعنا  قد  حينئذ  سنكون 

األزمة اإلنسانية يف سورية.

السيد بارو )السنغال( )تكلم بالفرنسية(: يود وفد بلدي 
أن يشكر وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة 
عرضه  على  أوبراين،  ستيفن  السيد  الطوارئ،  حاالت  يف 
اإلنسانية يف  احلالة  العام عن  لألمني  والثالثني  التاسع  التقرير 
سورية )S/2017/445( وعلى إحاطته اإلعالمية املفيدة. ومن 
اليت  املستمرة  بالتضحيات  أخرى  مرة  السنغال  تشيد  خالله، 
يقوم هبا املوظفون الطبيون يف حاالت الطوارىء بالنيابة عن 

املدنيني السوريني، الذين يعانون من الزناع منذ ستة أعوام.
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ويود وفد بلدي أن يذكر باألثر املدمر للزناع على األطفال 
يف سورية. وعلى وجه اخلصوص، أود أن أركز على مصري 
2.4 ماليني األطفال الذين شردوا من ديارهم و 000 280 
املحاصرة.  املناطق  يف  يعيشون  ال يزالون  الذين  األطفال  من 
ويف هذا الصدد، نردد النداء الذي أطلقته جلنة حقوق الطفل، 
عن  ذلك  يف  مبا  األطفال،  ضد  املرتكبة  اجلرائم  يف  للتحقيق 
تقصي  بعثة  مثل  القائمة،  اآلليات  مع  النشط  التعاون  طريق 
احلقائق يف اجلمهورية العربية السورية، وآلية التحقيق املشتركة 
وجلنة  املتحدة،  واألمم  الكيميائية  األسلحة  منظمة حظر  بني 
السورية،  العربية  اجلمهورية  بشأن  املستقلة  الدولية  التحقيق 
واآللية الدولية الزنيهة واملستقلة بشأن اجلرائم الدولية املرتكبة 

يف اجلمهورية العربية السورية. 

األعمال  وقف  فإن  اجلارية،  اجلهود  من  الرغم  وعلى 
النفوس  يف  أذكى  والذي  أستانا،  عملية  عن  الناجم  القتالية 
البداية، ال يزال هشا. ولألسف، ال نزال  والتفاؤل يف  األمل 
نشهد عددا كبريا من الضحايا السوريني، باإلضافة إىل التدمري 
املستمر للهياكل األساسية العامة، مثل املدارس ومرافق الرعاية 
الصحية واألسواق، يف انتهاك للقانون اإلنساين الدويل والقرار 
هجوما   30 املتحدة  األمم  فقد سجلت   .)2016(  2286

على مرافق الرعاية الصحية وهجومني على املدارس. 

وعلى الرغم من احلالة الراهنة الصعبة، تواصل األمم املتحدة 
وشركاؤها تقدمي املساعدة اإلنسانية يف ظروف بالغة الصعوبة 
إىل أشد الناس احتياجا، الذين شهدت أعدادهم اخنفاضا كبريا 
بنسبة حنو 000 20 نسمة يف 13 منطقة حماصرة يف البلد. 
ومع ذلك، اليزال هناك 000 624 من الناس املحتاجني. ويف 
هذا الصدد، يالحظ وفد بلدي أنه حدث حتسن يف وصول 
تنظيم  حياصرها  اليت  املناطق  بعض  إىل  اإلنسانية  املساعدات 
التوقيع  بفضل  )داعش(،  والشام  العراق  اإلسالمية يف  الدولة 
على اتفاقات حملية. ونذّكر مجيع األطراف يف الزناع بالتزاماهتا 

املترتبة عليها مبوجب القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل 
يف  مبا  املساعدات،  مقدمي  وصول  بضمان  اإلنسان  حلقوق 
أو  قيود  أي  دون  آمنة  ظروف  يف  الطبية،  اإلمدادات  ذلك 
لقرارات جملس  املباشرة، وفقا  الطرق  أو عراقيل عرب  شروط 

األمن ذات الصلة. 

ومن هذا املنطلق، فإن وفد بلدي يكرر مناشدته السلطات 
املعنية يف سورية أن تواصل إيصال رسائل التيسري، األساسية 
املتحدة  لألمم  اإلنسانية  الوكاالت  لربامج  األمثل  للتنفيذ 
وشركائها. ونأمل أن ميتد وقف األعمال القتالية إىل مجيع أحناء 
البلد، واألفضل من ذلك، أن يترجم إىل حتسن كبري يف إيصال 
ولذلك،  املتحدة.  األمم  تنسيق  إطار  يف  اإلنسانية  املساعدة 
يرحب وفد بلدي باجلهود اليت بذلتها اجلهات الضامنة لعملية 
أستانا، وهي روسيا وتركيا وإيران، ال سيما مذكرة التفاهم 
اليت تلتزم هذه الدول مبوجبها بتهيئة مناطق التهدئة يف مناطق 
وتقدمي  القتالية  األعمال  وقف  تيسري  بغية  البلد  من  معينة 
عملية  إىل  املفضية  الظروف  إىل  والعودة  اإلنسانية  املساعدة 

السالم حتت رعاية األمم املتحدة. 

األسلحة  حظر  ملنظمة  تشجيعه  بلدي  وفد  ويكرر 
الكيميائية، من خالل بعثة تقصي احلقائق، يف جهودها الرامية 
إىل تسليط الضوء على استخدام األسلحة الكيميائية يف اهلجوم 
الشنيع،  العمل  هذا  مرتكيب  حماسبة  بغية  شيخون  خان  على 
الذي كان األطفال من بني ضحاياه الكثر. ونعيد التأكيد على 
أولوية مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف، مبا يف ذلك داعش 
وجبهة النصرة السابقة، عمال باالستراتيجية العاملية اليت حتترم 

القانون اإلنساين الدويل وقرارات جملس األمن ذات الصلة. 

السياسي  احلل  بأن  إمياننا  جديد  من  نؤكد  اخلتام،  ويف 
يف  األزمة  من  للخروج  الوحيد  السبيل  هو  التفاوضي 
جنيف  لبيان  وفقا  مدمرة،  عواقب  هلا  كانت  اليت  سورية، 
)S/2012/522، املرفق( والقرار 2254 )2016( حتت رعاية 
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األمم املتحدة. ونرحب باجلولة السادسة من املفاوضات اليت 
ستعزز  واليت  ميستورا،  دي  ستافان  اخلاص  املبعوث  قادها 
مثل  الصلة،  ذات  املسائل  بشأن  للمعلومات  املستمر  التبادل 
والسالمة  السياسية  االنتقالية  والعملية  الدستوري  اإلصالح 

الوطنية ومكافحة اإلرهاب.

السيد عمروف )كازاخستان( )تكلم باإلنكليزية(: نعرب 
عن تقديرنا العميق لإلحاطة اإلعالمية اليت قدمها وكيل األمني 
العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، 
يف  املأساوية  اإلنسانية  احلالة  بشأن  أوبراين،  ستيفن  السيد 

سورية. 

إننا حنيي ونقدر اجلهود اليت بذلتها األمم املتحدة، حتت 
قيادة وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية وزمالئه يف امليدان، 
املحتاجة  املناطق  الشرب يف  ومياه  والوقود  الغذاء  توفري  بغية 
ونؤيد  املدنيني.  إجالء  لتنظيم  جهوده  عن  فضال  سورة،  يف 
أيضا اجلهود اإلنسانية للجنة الدولية للصليب األمحر، واهلالل 
العاملة من  املتحدة  األمم  السوري، ووكاالت  العريب  األمحر 
املساعدة  أن  نرى  نفسه،  الوقت  يف  السوري.  الشعب  أجل 
من  اآلالف  مئات  أرواح  ألن  تسيس،  أال  ينبغي  اإلنسانية 
السوريني، وال سيما األطفال، ترهتن بإيصال املعونة اإلنسانية 
القطاع  يف  املشاركة  األطراف  قبل  من  املناسب  الوقت  يف 
اإلنساين. ونطلب من اجلهات الضامنة لوقف إطالق النار - 
التوفيق  اهلام حنو  تواصل عملها  أن  وإيران -  روسيا وتركيا 
بني األطراف املتنازعة. ومما يثلج الصدر أن عدد املستوطنات 
اليت انضمت إىل عملية املصاحلة قد ازداد إىل 500 1. وحنن 

نرحب بتلك العملية.

وتعتقد كازاخستان أنه ال ميكن أن نعترب أن احلرب قد 
انتهت حىت يتم تطهري آخر لغم. لذلك نؤيد نداء روسيا من 
أجل إنشاء ائتالف دويل إلزالة األلغام من األراضي السورية. 
كما يرى وفد بلدي أنه سيكون من املناسب إنشاء صندوق 

هبذا  ستضطلع  اليت  املتخصصة  التجارية  الشركات  لتمويل 
واملستشفيات  املدارس  على  اهلجمات  بشدة  وندين  العمل. 
وغريها من املرافق الطبية، وهي اهلجمات اليت ال تؤدي إال إىل 
تفاقم احلالة اإلنسانية الصعبة أصال يف البلد. وندعو األطراف يف 
الزناع السوري إىل االمتثال للقانون اإلنساين الدويل واالمتناع 
عن األعمال الرامية إىل تدمري اهلياكل األساسية املدنية، ومرافق 

إمدادات املياه، واملؤسسات الطبية والتعليمية. 

االجتاه  إىل  املجلس  انتباه  توجه  أن  كازاخستان  وتود 
التوطني القسري للمدنيني الواسعة  املتمثل يف عمليات إعادة 
النطاق، واليت كثريا ما حتدث على أساس خاطئ من التعاطف. 

ومن شأن هذه املمارسات أن تؤدي إىل تغيريات مصطنعة 
املواطنني،  بني  الدينية  اخلالفات  وتفاقم  السكان  تركيب  يف 
بل إن من شأهنا أن هتدد سورية نفسها وسالمتها اإلقليمية، 
وفقا ملا ورد يف بيان جنيف املؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012 
)S/2012/522، املرفق( الذي يشّكل األساس إلمكانية التوصل 

إىل اتفاق سياسي يف أقرب وقت ممكن.

ويساور كازاخستان القلق إزاء مصري املعتقلني املحتجزين 
السماح  السورية إىل  السورية. وندعو احلكومة  السجون  يف 
العنف  استخدام  ادعاءات  بالتحقيق يف  املتحدة  األمم  ملمثلي 
ضد السجناء، مبا يف ذلك يف سجن صيدنايا. ونتشاطر الرأي 
بأنه ليس مثة حل عسكري للزناع السوري، وأن من  القائل 
من  وبروح  السياسية  الوسائل  بواسطة  تسويته  الضروري 
الزناع  أطراف  وحنث  وأستانا.  جنيف  التفاوض يف  عمليات 
مذكرة  يف  الورادة  باألحكام  التقيد  على  الضامنة  واجلهات 
سورية.  يف  التهدئة  مناطق  بإنشاء  يتعلق  فيما  أيار/مايو   6
التسوية  ونرى أن بوسع تلك املذكرة أن تساعد على تعزيز 
بني  العدائية  األعمال  وقف  بأن  أُبلغنا  حني  ويف  السياسية. 
انضمت  اليت  املسلحة  املعارضة  ومجاعات  احلكومية  القوات 
حدود  يف  واضحا  بات  بالفعل  النار  إطالق  وقف  نظام  إىل 
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أي  فعالية  أو  لضمان جناح  سبيل  من  فليس  التهدئة،  مناطق 
مبادرة هتدف إىل حتقيق السالم يف مناطق الزناع بدون دعم 

جملس األمن.

باألرواح  نظرا ألنه حيصى  الوقت يف سورية،  أمثن  وما 
من  ال حيصى  عدد  وفاة  سوى  املماطلة  وال تعىن  البشرية. 
عاتق جملس  على  وتقع  األطفال.  األبرياء، وخاصة  املواطنني 
أنه  الدماء، غري  األمن مسؤولية خاصة عن وضع حد إلراقة 
عن  سنوات  ست  على  ما يربو  امتداد  على  عاجزا  ما زال 
األهلية  احلرب  هذه  الحتواء  تدابري  على  اتفاق  إىل  التوصل 
حياة  على  ليس  خطرية  عواقب  عنها  ترتبت  اليت  الوحشية 
املنطقة  على  بل  فحسب،  السلميني  السوريني  من  املاليني 
النجاح،  لتحقيق  الالزمة  الوحدة  إىل  حباجة  وحنن  بأسرها. 

وجيب علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك.

نعرب  باإلنكليزية(:  )تكلم  )أوكرانيا(  فيترينكو  السيد 
حنن أيضا عن امتناننا للسيد أوبراين على بيانه ووصفه الواقعي 
املروع للوضع اإلنساين يف سورية. ولألسف فإن هذا الشهر 
اإلنساين  املسار  ما دام  السابقة  األشهر  عن  خمتلفا  ال يبدو 
ال تزال هتيمن عليه االجتاهات السلبية املدمرة، كما مسعنا للتو. 
ويف حني أن هناك الكثري من املجاالت، إال أنين أود أن أتناول 

اليوم ثالثة منها مثرية للقلق بوجه خاص.

600 شخص   000 على  ما يزيد  هناك  ال يزال  أوال، 
حتت احلصار، وحتاصر قوات النظام نسبة 82 يف املائة منهم. 
ويف الوقت نفسه، ما تزال مسائل إيصال املساعدة اإلنسانية 
من  ال يتجزأ  جزءا  تشكل  احلصار  ورفع  مستدامة  بصورة 
التهدئة. وبالتايل، فإن السؤال  مذكرة أستانا ومفهوم مناطق 
هو حول مدى التقدم احلقيقي املحرز هنا، وهل أبدت دمشق 
أي استعداد ملتابعة تنفيذ املذكرة؟ وتكمن اإلجابة عن هذين 
من  للتو  إليها  استمعنا  اليت  املروعة  اجلملة  تلك  يف  السؤالني 

السيد أوبراين - أال وهي أن معاناة املدنيني تعدُّ أسلوبا من 
أساليب احلرب.

ثانيا، نعرب عن شعورنا بالقلق العميق إزاء آخر تقرير 
صادر عن اليونيسيف عن استمرار معاناة ماليني األطفال يف 
سورية، عالوة على املعلومات املروعة اليت قدمها وكيل األمني 
العام. فال يزال ما يزيد على مليوين طفل يعيشون يف املناطق 
املحاصرة أو اليت يصعب الوصول إليها يف خمتلف أحناء سورية 
وال تقدم إليها املعونة اإلنسانية إال بالكاد. وتنطوي استراتيجية 
الطويل  لالستقرار  ومتعمدة كهذه على خماطر كبرية  طائشة 
األجل ليس بالنسبة لسورية ومنطقة الشام فحسب، بل ملنطقة 
الشرق األوسط بأسرها. ويعادل حرمان هؤالء األطفال من 
جتنيد  ممكنة حلمالت  بيئة  أفضل  هتيئة  األساسية  الضروريات 
والشام.  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  وتنظيم  القاعدة  تنظيم 
وال مناص من أن يؤدي حرمان الشباب السوريني من أي أمل 
وحتويلهم إىل جيل ضائع إىل هتيئة مالذ آمن طويل األمد يف 

قلب املنطقة.

التشريد  استمرار  إزاء  أيضا  القلق  يساورنا  وأخريا، 
الشرقية من دمشق وغريها  املحافظات  للمدنيني يف  القسري 
من املناطق السورية، مما يؤدي إىل عواقب دميغرافية وإنسانية 
مدمرة. وقد ترقى مثل هذه املمارسات إىل انتهاكات للقانون 
الدميغرافية لسورية  التركيبة  تغيري  اإلنساين وسعي إىل  الدويل 
وغريها  العدائية  املمارسات  هلذه  حد  وضع  وجيب  احلديثة. 
ضد املدنيني من جانب النظام السوري مبساعدة رعاته، وعلى 

رأسهم االحتاد الروسي.

املتعددة  بوليفيا  )دولة  جوردان  إنتياوليت  السيد 
القوميات( )تكلم باإلسبانية(: نشكر وكيل األمني العام ستيفن 
أوبراين على تقريره. ونعيد جمددا تأكيد دعمنا الكامل للعمل 

املوكل إليه.
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واآلن فقد استمر القتال الذي أدى إىل املوت والدمار يف 
سورية على مدى ما يربو على ست سنوات. ووفقا إلحصاءات 
اللجنة الدولية للصليب األمحر ومكتب األمم املتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية، فقد ُأرغم حنو 13.5 ماليني شخص على 
السالمة. وأبلغت مفوضية األمم  الفرار من ديارهم حبثا عن 
املتحدة لشؤون الالجئني عن استمرار بقاء ما يزيد على 000 
 5 حوايل  فر  بينما  سورية،  يف  احلصار  حتت  620 شخص 
ماليني شخص آخرين من البلد بني عام 2011 وآذار/مارس 
من هذا العام. ويرى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أنه مت 
خالل الفترة نفسها تشريد 6.6 ماليني شخص داخل سورية، 

نصفهم من األطفال. 

وال تزال احلالة اإلنسانية يف سورية حرجة. ووفقا لتقرير 
ُشن   )S/2017/445( أيار/مايو   23 يف  الصادر  العام  األمني 
يف شهر نيسان/أبريل وحده حوايل 30 هجوما على املرافق 
الطبية والتعليمية وعلى العاملني فيها. ويساورنا بالغ القلق إزاء 
استمرار شن اهلجمات على املدنيني والبنية التحتية املدنية من 
قبل األطراف يف الزناع بالرغم من وقف إطالق النار الذي مت 

تنفيذه وفقا للقرار 2336 )2016(.

وما تزال بوليفيا عازمة على ضرورة االمتثال لالتفاقات 
املربمة يف إطار اتفاق وقف إطالق النار. ونعيد تأكيد وجوب 
التزام مجيع األطراف املعنية بكفالة أمن وسالمة مجيع املحاصرين 
يف الزناع. ونرحب أيضا بأحدث رسالة بعث هبا السيد زيد 
حلقوق  السامي  املتحدة  األمم  مفوض  احلسني،  زيد  رعد 
اإلنسان يف 26 أيار/مايو،حث فيها مجيع أطراف الزناع على 
إيالء املزيد من العناية للتمييز بني األهداف العسكرية املشروعة 
واملدنيني، فضال عن الوفاء بالتزامها حبماية السكان، قائال إنه:

من  يعانون  لذين  أنفسهم  املدنيون  يزال  “ما 
يد  على  اجلزايف  اإلعدام  العشوائي وممارسات  القصف 
مقاتلي الدولة اإلسالمية يف العراق والشام يقعون ضحية 

املحافظات  يف  وخاصة  اجلوية،  الغارات  لتصعيد  أيضا 
الشمالية الشرقية”. 

وأود أن أعيد جمددا باسم بوليفيا، اإلعراب عن تقديرنا 
للعمل املبذول لتخفيف األزمة اإلنسانية اليت يواجهها الشعب 
ومنظمات  الوكاالت  خمتلف  موظفي  قبل  من  السوري 
املعونة اإلنسانية، مثل اللجنة الدولية للصليب األمحر واهلالل 
الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم  ومفوضية  السوري،  األمحر 
أيضا  التنويه  ونود  الدولية.  اهلجرة  ومنظمة  واليونيسيف، 
بني  للمصاحلة  الروسي  املركز  به  اضطلع  الذي  اهلام  بالعمل 
األطراف املتنازعة يف اجلمهورية العربية السورية، فيما يتعلق 
املناطق  السكان من  اإلنسانية وإجالء  املساعدة  بضمان نشر 
ويف  سواء.  حد  على  مسلحة  اشتباكات  فيها  وقعت  اليت 
بأنه  أخرى  مرة  الزناع  أطراف  نذّكر  أن  نود  الصدد،  ذلك 
جيب عليها أن تسمح بوصول املساعدة اإلنسانية بصورة غري 
وسالمتها،  أمنها  وحتمي  تكفل  أن  عليها  وجيب  مشروطة. 
اإلنسانية  املساعدة  قوافل  استهداف  عن  االمتناع  عن  فضال 
تكثيف  إىل  الزناع  أطراف  وندعو  أهدافا عسكرية.  بوصفها 
املناطق  إىل  اإلنسانية  املساعدات  وصول  لضمان  جهودها 

املحاصرة واملناطق اليت يصعب الوصول إليها.

سيستمر  وأنه  الدائم،  السالم  حتقيق  ال ميكن  أنه  ونرى 
ملعاناة  واألطفال،  النساء  وال سيما  املدنيني،  السكان  تعرُّض 
ال مربر هلا طاملا استمر إعطاء األسبقية للتكتيكات العسكرية 
أيضا  نتيجة لذلك. وندين بشدة  السياسية،  على االعتبارات 
وال ميكن  إجرامية  أعماال  بوصفها  اإلرهاب  أعمال  مجيع 
وأيا يكن  ُترتكب  النظر عن دوافعها وحيثما  تربيرها، بغض 
مجيع  مكافحة  ضمان  ضرورة  جمددا  ونؤكد  مرتكبوها. 
الدول هلذه الظاهرة بشىت الوسائل، وفقا مليثاق األمم املتحدة 

والتزاماهتا األخرى مبوجب القانون الدويل.
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هذا  الوحيد حلل  السبيل  أن  أخرى  مرة  نؤكد  وأخريا، 
الزناع أن يتم بواسطة عملية سياسية شاملة للجميع ومنظمة 
ويتوىل قيادهتا الشعب السوري نفسه. وعليه، فإننا نؤكد جمددا 
أستانا وجنيف، ونعرب  اجتماعات  املحرز يف  للتقدم  دعمنا 
عن أملنا الوطيد يف أن تعيننا تلك احلوارات على حتقيق سالم 

هنائي ودائم يف البلد.

السيد لافرونكوف )االحتاد الروسي( )تكلم بالروسية(: 
إننا ممتنون للسيد أوبراين على إحاطته اإلعالمية. ونقدر تقديرا 
كبريا العمل الذي يقوم به بأمانة العاملون يف املجال اإلنساين 

يف االضطالع بواليتهم. 

التفاهم املربمة يف أستانا يف 4 أيار/مايو  ونتيجة ملذكرة 
يف  املسلحة  االشتباكات  كثافة  فإن  التهدئة،  مناطق  بشأن 
هبا  اعترف  حقيقة  وهذه  كبري.  إىل حد  تقلصت  قد  سورية 
كثريون داخل سورية وخارجها. وتأكيد العكس هو تقويض 
متعمد إلجنازات عملية أستانا اليت تؤيت نتائج ملموسة وتوفر 
ونعتزم  جنيف.  يف  املعقودة  السياسية  املفاوضات  يف  الزخم 
مواصلة عملية أستانا، وحنن ممتنون لقيادة كازاخستان يف تقدمي 

املساعدة السياسية والتنظيمية.

اهلاون  بقذائف  القصف  جتدد  ندين  نفسه،  الوقت  ويف 
أطلق  الذي  أيار/مايو،   22 يف  دمشق  يف  الروسية  للسفارة 
من منطقة جوبر اخلاضعة لسيطرة اإلرهابيني. ومن املؤسف 
أن شركاءنا الغربيني ليس لديهم ما يقولون بشأن هذا اليوم. 
اليت  اجلهات  مع  العمل  شركائنا  إىل  نطلب  أن  لطفا  ونود 

يرعوهنا للتأكد من وقف استهداف الدبلوماسيني الروس. 

لقد الحظنا التخفيف من الطابع اإلنساين للتقارير. وبدال 
إىل  دعوات  نشهد  اإلنسانية،  للحالة  املوضوعي  التحليل  من 
إحالة مسألة سورية إىل املحكمة اجلنائية الدولية واحلاجة إىل 
للغاية. ينبغي  التعاون بشأن آلية حتقيق مريبة  مناقشة مشكلة 
يساعد  الذي  للعمل  نطاقا  أوسع  صورة  ترسم  أن  للتقارير 

املثال،  سبيل  فعلى  بالسالم.  تتسم  اليت  احلياة  استعادة  على 
ينبغي أن يقال شيء بشأن إزالة األلغام، وهي جزء من خطة 
احلالة  إلعادة  املبذولة  اجلهود  عن  وعموما  اإلنسانية،  العمل 
إىل طبيعتها يف البلد. وجدير بالذكر أيضا تقرير برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي بشأن سورية لعام 2016، الذي حيدد بوضوح 
ويصف  إعماره  يف  تقدم  إحراز  حيث  من  البلد  احتياجات 
كيف تساعد األمم املتحدة وكيف هلا أن تساعد. وروسيا من 
كبار املاحنني ملشاريع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف سورية.

إن هنج التعامل مع احلالة اإلنسانية يف سورية تظهر خلال 
منهجيا خطريا. وللقضاء على هذا اخللل، جيب أن نقبل بأن 
مسألة تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل سورية ال ميكن أن تقتصر 
على مسألة العراقيل واملناطق اليت يصعب الوصول إليها. الواقع 
أن معظم األشخاص الذين حيتاجون إىل املساعدة يعيشون يف 
املناطق اليت تسيطر عليها احلكومة. وجيب إيالء اهتمام خاص 
للمناطق اليت مت حتريرها من املقاتلني، وال سيما املناطق السكنية 
اتفاقات حملية للهدنة. وال ميكننا أن  اليت مت التوصل فيها إىل 
أال  جيب  املمارسات.  من  النوع  هلذا  السليب  التقييم  نتشاطر 
إبرام  على  نتيجة جلهودنا  أنه  املمارسة  ينتقدون  الذين  ينسى 
اهلدنات املحلية، متكنا من إنقاذ عشرات اآلالف من األرواح 
البشرية. وعالوة على ذلك، فإن السكان املساملني يعودون إىل 

تلك املناطق. 

 يركز الربنامج اآلن على إزالة األلغام وكفالة عمل اهلياكل 
األساسية بشكل عادي وتوفري اخلدمات واملرافق االجتماعية. 
هناك  وحجمها،  اإلنسانية  املساعدات  نوعية  حتسني  وبغية 
السورية  السلطات  إقامة عالقات عمل عادية مع  إىل  حاجة 
األمم  موظفي  من  العديد  أقر  كما  املستويات،  خمتلف  على 
أن  بيد  الغرض.  لذلك  حتقيقا  بنشاط  نعمل  وحنن  املتحدة. 
كما  ال سيما  مطلقة،  ليست  املجال  هذا  يف  روسيا  قدرات 
يتضح يف جلسة اليوم، فإننا ال حنظى بدعم اجلميع هنا. وجيب 
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على اآلخرين إقامة عالقات عمل عادية مع احلكومة السورية. 
ونعتقد أن الثالثي اإلنساين يف جملس األمن ميكن أن يضطلع 

بدور خاص هنا ألنه قرر العمل بشأن هذه املسألة الصعبة. 

 إن وصف احلادث الذي وقع يف خان شيخون ال ميكن 
أن يصمد أمام التدقيق. وتتمثل املشكلة الرئيسية اليوم يف أنه 
ال األمانة الفنية ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية أو آلية التحقيق 
املشتركة اختذت اخلطوات الالزمة لالضطالع بواليتهما، مبا 
يف ذلك عن طريق إيفاد أخصائيني إىل خان شيخون وقاعدة 
الشعريات اجلوية، رغم أننا أثرنا املسألة معهما. دمشق مستعدة 
للعمل معهما ولكن تقرير األمني العام )S/2017/445( ال يذكر 

كلمة عن ذلك بالرغم من أننا قد طرحنا هذا املوضوع.

يؤدي  طريق  آخر  إن  التقرير  يقول  آخر،  صعيد  وعلى 
ولكن  نيسان/أبريل،  أواخر  يف  أغلق  قد  الشرقية  الغوطة  إىل 
متاما.  أغلقت  قد  املنطقة  هذه  أن  طويل  وقت  منذ  لنا  قيل 
وصعوبات تسليم اإلمدادات إىل ضواحي دمشق قد تفاقمت 
بشكل متعمد، عقب توجيه من املقاتلني املرتبطني باجلماعات 
اإلرهابية واملنظمات غري احلكومية اليت تعمل رهن إشارهتم، 
املزيد من  البيضاء، من أجل ممارسة  مبن يف ذلك ذوو اخلوذ 

الضغوط على السلطات يف دمشق. 

لكن األنشطة اليت يضطلع هبا ذوو اخلوذ البيض معروفة 
جيدا لألمم املتحدة ويف املنطقة. وعلى سبيل املثال، تبني أن 
غري  املنظمات  من  العديد  زعم  اليت  والعيادات  املستشفيات 
احلكومية تدمريها سليمة وتعمل. وقد أتاح ممر الوافدين توفري 
اإلمدادات الغذائية، مما تسبب يف اخنفاض أسعار املواد الغذائية 
االشتباكات  استمرار  إنه  بدرجة كبرية.  املحلية  األسواق  يف 
فيما بني اجلماعات غري القانونية الذي يعرقل النشاط اإلنساين، 

ويتسبب يف معاناة األبرياء. 

إىل مىت يتعني علينا االنتظار قبل أن يقنع الذين يدعمون 
ويدربون املعارضة السورية املسلحة هؤالء الناس؟ وال يسعنا 

عدد  يف  تزايدا  نشهد  أننا  حقيقة  من  بالقلق  نشعر  أن  إال 
الضحايا بني املدنيني يف املناطق اليت تسيطر عليها املعارضة اليت 
تقودها الواليات املتحدة. إن كانوا يتكلمون لصاحل اإلنصاف 

والعدل، فلماذا مل يذكروا ذلك؟ 

لقد أشرنا إىل الطابع غري القانوين هلذه العمليات يف عدة 
مناسبات. فهي تنتهك سيادة سورية وسالمته اإلقليمية، اليت 
شددنا عليها بقوة يف العديد من قرارات جملس األمن. ال ميكننا 
يف  اإلنسانية  احلاالت  إزاء  شركائنا  بعض  هنج  مع  نتفق  أن 
من  جمموعة  تطبق  إذ  األوسط.  الشرق  يف  الساخنة  املناطق 
األفكار عند النظر يف سورية، وجمموعة من األفكار املختلفة 
ماذا  لليمن.  ثالثة  بالعراق، وجمموعة  األمر  يتعلق  متاما عندما 
يعين ذلك؟ هل يعين ذلك أن أنواعا خمتلفة من الناس تعيش يف 
الشرق األوسط؟ هل هناك ثالث طبقات خمتلفة من املواطنني 

يعيشون هناك؟ لنتوخى الصدق على األقل. 

مضمون  عن  النظر  بغض  إنه  اخلتام  يف  أقول  أن  بد  ال 
دبلوماسية  لياقة  أو  حادة  مهاترات  كانت  سواء  جلساتنا، 
العلنية  الغربيون هذه اجللسات  أسطورية، سيستغل شركاؤنا 
لتوجيه اهتامات غري مربرة إلينا، تشارف حد اإلهانة. والسؤال 
بشأن  به  القيام  روسيا  على  ماذا  هو:  نسمعه  الذي  الوحيد 
إننا  للجميع.  ومعروف  وعلين  واضح  ما نفعله  إن  سورية؟ 
نقوم باستمرار بإطالع املجلس على ما نقوم به. ملاذا ال يطلع 
من  لالقتراب  بلداهنم  به  ما تقوم  على  األمن  جملس  زمالؤنا 

التوصل إىل تسوية سياسية؟ 

االمتناع عن هذا  إىل  املجلس  أعضاء  أخرى  مرة  ندعو 
النوع من اخلطاب العقيم وغري املناسب الذي ينتهك أعضاء 
لدينا  مقبولة  غري  باستفزازات  قيامهم  عند  قواعده  املجلس 
التركيز على  البلدان األخرى. ونقترح بدال من ذلك  ولدى 
تقدمي إسهامات حمددة إلهناء احلرب يف سورية واملساعدة يف 

إعادة إعمارها. وحنن على استعداد للعمل معا بشأن ذلك.
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الرئيس )تكلم باإلسبانية(: سأديل اآلن ببيان بصفيت ممثل 
أوروغواي. 

منذ انضمامنا إىل جملس األمن يف العام املاضي، أكد وفد 
بلدي أن من مسؤوليتنا، بوصفنا أعضاء منتخبني يف املجلس، 
أن نعرض رأينا على أعضاء املجلس يف مجيع جلسات اإلحاطة 
اإلعالمية. وهذا ما جيعلنا سعداء جدا عصر اليوم، إلن مجيع 
أعضاء جملس األمن اآلخرين اختاروا الكالم عالنية عن احلالة 
هذا  باملرارة  شعرنا  بأننا  أعترف  أن  يل  وال بد  سورية.  يف 
الصباح )انظر S/PV.7954( عندما ناقشنا اليمن - وهي مأساة 
إنسانية أكرب بكثري من حيث احلجم - حيث أعرب وفدان 

فقط عن رأيهما أمام أعضاء املجلس. 

على  أوبراين  ستيفن  السيد  العام  األمني  وكيل  ونشكر 
ونقّر  أخرى  مرة  نشكره  وحنن  الشاملة،  اإلعالمية  إحاطته 
ظل  يف  امليدان  يف  املنتشر  فريقه  وجهود  املتواصلة  جبهوده 
ظروف صعبة، حيث خياطرون حبياهتم يوميا حماولة مساعدة 

السكان املدنيني يف سورية.

السوري  الزناع  بشأن  نقوله  يذكر  شيئا  لنا  يتبق  ومل 
ومل يقال سابقا يف هذه القاعة. لقد كان موقف أوروغواي 
واضحا ومتسقا منذ أن أصبحنا أعضاء منتخبني يف املجلس يف 
العام املاضي؛ وإذا أعار األعضاء اهتمامهم، فسوف يدركون 
بإن العبارات والتعابري قد سبق استخدامها يف مناسبات عديدة 
يف املاضي. بيد أن هدفنا الرئيسي جيب أن يكون هو التوصل 
املمكن  من  سيجعل  مما  كذلك،  يظل  وأن  سياسي  حل  إىل 
وضع حد هلذه األزمة، ووضع عملية انتقال سلمي يف سورية 
على املسار الصحيح، عملية يتم التفاوض عليها من قبل مجيع 

السوريني وبدعم من املجتمع الدويل.

احلميدة  املساعي  يف  نثق  فإننا  الغاية،  هلذه  وحتقيقا 
مواصلة  بغية  ميستورا،  دي  ستافان  السيد  اخلاص  للمبعوث 
جنيف،  يف  السورية  األطراف  بني  املفاوضات  من  جوالت 

مما سيتيح تدرجييا التوصل إىل نقاط مشتركة من أجل بلورة 
فصل سياسي جديد يف سورية. ونعتقد أن عملية أستانا هي 
حامسة أيضا يف سعينا إىل خفض مستويات العنف يف األراضي 
السورية. وحنن نؤيد اجلهود اليت تبذهلا الدول الضامنة والرامية 
ليشمل  تدرجييا  نطاقه  النار وتوسيع  توطيد وقف إطالق  إىل 
أجزاء أخرى من البلد. غري أننا نشعر بالقلق ألن األمم املتحدة 
توفر ضمانات  أن  شأهنا  من  اليت  املبادرة  هذه  يف  ال تشارك 
اإلنساين، مثل منع  الدويل  للقانون  املبادئ األساسية  باحترام 
التشريد القسري وضمان حرية التنقل للدخول إىل ما يسمى 

املناطق اآلمنة واخلروج منها. 

األعمال  وإهناء  السياسية  العملية  فإن  احلال،  وبطبيعة 
ستضمن  اليت  املراحل  من  فقط  مرحلتني  ليسا سوى  القتالية 
الثالثة اليت هلا نفس  فتح صفحة جديدة يف سورية. واخلطوة 
من  الرغم  وعلى  اإلنساين.  اجلانب  هي  األمهية  من  القدر 
بعض التحسن يف إمكانية الوصول، فإننا ال نزال بعيدين جدا 
نتيجة مشجعة، من شأهنا أن جتعل ختفيف معاناة  عن حتقيق 
السكان املدنيني السوريني أمرا ممكنا. وجيب أال ننسى املاليني 
آجال  أم  عاجال  سيضطرون  الذين  واملشردين  الالجئني  من 
الدعوة  نواصل  إننا  منها.  ما تبقى  أو  ديارهم  إىل  العودة  إىل 
من أجل السماح بالوصول املستدام وبدون عوائق إىل مجيع 
إليها بيد أن  املناطق املحاصرة واملناطق اليت يصعب الوصول 
اهلدف الذي يشكل أولوية ينبغي أن يكون رفع مجيع عمليات 
احلصار، األمر الذي ليس له مربر يف القرن احلادي والعشرين.

أية  ويف  سورية  يف  املدنيني  محاية  أن  أوروغواي  وترى 
منطقة نزاعات أخرى تشكل أولوية مطلقة. ومن غري األخالقي 
التمييز بني املدنيني ألهنم يدعمون جانبا أو طرفا آخر أو ألهنم 
يعيشون يف منطقة معينة يسيطر عليها طرف أو آخر من تلك 
األطراف. إن توفري العدالة ملئات اآلالف من الضحايا األبرياء 
هلذا الزناع أمر ضروري إلحالل السالم الدائم يف سورية، ومن 



S/PV.7955

1715199 24/27

30/05/2017الالة ش الير  األولا

أجل أن يتغلب هذا البلد وكل شعبه على أهوال هذه احلرب. 
وما دام أننا ال نستطيع كفالة املساءلة عن االنتهاكات اجلسيمة 
حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين اليت ارتكبتها مجيع 
أطراف الزناع منذ عام 2011، سيشعر املسؤولون عنها بأهنم 
وهذا  العقاب.  من  واإلفالت  ارتكاهبا  مواصلة  يستطيعون 

ينطبق على كل من سورية واليمن. 

آلية دولية حمايدة  إنشاء  السبب أيدت أوروغواي  وهلذا 
مستقلة للمساعدة يف التحقيق واملالحقة القضائية للمسؤولني 
عن اجلرائم األشد خطورة وفق تصنيف القانون الدويل املرتكبة 
يف اجلمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011، وتأمل 
يف أن تتمكن من بدء عملها يف أقرب وقت ممكن. كما نؤيد 
طلب األمني العام إحالة احلالة يف سورية إىل املحكمة اجلنائية 
الدولية. وباملثل، يرى وفد بلدي أن الشيء نفسه ينبغي أن يتم 

مع احلالة يف اليمن. 

لقد كان شهر نيسان/أبريل صعبا للغاية بالنسبة للمدنيني 
خان  يف  الكيميائية  باألسلحة  اهلجوم  وقع  أوال،  السوريني، 
املدنيني  على  ُشن هجوم وحشي  أيام  بضعة  وقبل  شيخون، 
الذين جيري إجالئهم يف إطار اتفاق البلدات األربع. وما زلنا 
ال نعرف من الذي يقف وراء احلادثني، ومها جرميتا حرب. 
وحنن نثق بأنه سيتم حتديد هوية املسؤولني عنهما سريعا حىت 
يتسىن تقدميهم إىل العدالة. وفيما يتعلق باتفاقات وقف إطالق 
النار املحلية، نكرر أن أي إجالء جيري جيب أن يكفل أمن 
املدنيني، وتقدمي املساعدة اإلنسانية وهتيئة الظروف لألشخاص 

الراغبني يف العودة إىل ديارهم، بأسرع ما ميكن.

القرار  اختاذ  على  عام  مرور  بعد  نشهد،  ال نزال  إننا 
يف  الصحية  واملراكز  املستشفيات  تدمري   ،)2016(  2286
سورية. ومما يثري السخط أن األطراف قد جتاهلت التزاماهتا، 
مما حرم آالف الناس من حقهم يف الرعاية الطبية وتسبب يف 
وقوع املئات من الضحايا يف صفوف العاملني يف جمال الرعاية 

الصحية. وتتكرر هذه املمارسة يف املدارس واألسواق ومجيع 
اهلجمات يف  ندين هذه  إننا  املدنية.  األساسية  اهلياكل  أنواع 
فيه. وهي جرائم  واليمن ويف أي مكان آخر حتدث  سورية 

حرب وال بد حتديد املسؤولني عنها وتقدميهم للعدالة.

ويف اخلتام، تؤكد أوروغواي أن التنفيذ الكامل والفعال 
لبعض التدابري، من قبيل توطيد وقف األعمال العدائية ومحاية 
العمليات  من  والتخفيف  املدنية،  األساسية  واهلياكل  املدنيني 
البريوقراطية للوصول إىل اخلدمات اإلنسانية، ميكن أن حيدث 
املجلس  يطالب  الذي  السوري  الشعب  حياة  كبريا يف  تغيريا 
باختاذ إجراءات ملموسة على أساس شهري. وحنن على ثقة 
بأنه، كما حدث يف مناسبات سابقة، ميكن للمجلس أن يتجاوز 

خالفاته وأن يضطلع مبسؤوليته عن السالم واألمن الدوليني.

أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس جملس األمن. 

أعطى الكلمة اآلن ملمثل اجلمهورية العربية السورية.

السيد منذر )اجلمهورية العربية السورية(: السيد الرئيس، 
على  بالدي  مبالحظات  لإلدالء  يل  صدرك  يتسع  أن  أرجو 

تقرير وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية. 

التاسع  الشهرى  التقرير  على  بالدي  حكومة  اطلعت 
والثالثني لألمني العام )S/2017/445(. وهي تعرب عن أسفها 
الذي  هنجهم  يف  التقارير  هذه  معدي  استمرار  جتاه  وقلقها 
الدول  بعض  حكومات  مواقف  كثرية  منه  نواٍح  يف  يعكس 
وبعض األطراف اليت تتعمد تشويه احلقائق وإنكار األسباب 
الرئيسية لألوضاع يف سورية ولالزمة اإلنسانية، واملتمثلة يف 
ومتويل  بدعم  املسلخة  اإلرهابية  اجلماعات  وانتشار  ظهور 

وتشغيل من حكومات دول معروفة. 

ويف فرض ذات احلكومات - وبعضها لألسف أعضاء 
دائمون يف جملس األمن - إجراءات اقتصادية أحادية اجلانب 
على الشعب السوري بقصد ممارسة الضغط عليه، من خالل 
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الكرمية. وأشري  احلياة األساسية  حرمانه من خمتلف متطلبات 
يف هذا السياق إىل أن حكومة بالدي قد وجهت صباح اليوم 
جملس  ورئيس  العام  األمني  من  كل  إىل  متطابقتني  رسالتني 

األمن تتضمن ردها املفصل على هذا التقرير.

تستغرب حكومة بالدي إصرار معدي التقرير، الذي يفترض 
أن يركز على سبل معاجلة الوضع اإلنساين،  على االستمرار يف 
إقحام مسائل وقضايا خارج إطار امللف اإلنساين وبطريقة ختالف 
احلقائق القائمة على األرض. وامسحوا يل أن أقدم عرضا ألهم 

مالحظات حكومة بالدي على بعض تلك املغالطات.

تتبناها  رسائل سياسية  توجيه  على  التقرير  معدو  ويصر 
احلكومة  اهتام  ذلك  ومن  األعضاء،  الدول  بعض  حكومات 
السورية حبصار مناطق يف سورية. إن الشعب السوري حماصر 
االقتصادية  التدابري  عرب  وإنسانيا  معيشيا  ومستزنف  بأكمله 
اليت تفرضها حكومات دول أعضاء  القسرية أحادية اجلانب 
الواليات  مقدمتها  ويف  السوري،  الشعب  على  هنا  تتباكى 

املتحدة واالحتاد األورويب.

مغلوط  بشكل  املتحدة  األمم  تصنفها  اليت  املناطق  أما 
على أهنا حماصرة، فهي مناطق حتتلها مجاعات إرهابية مسلحة 
دروعا  وتتخذهم  الداخل  من  حصارا  سكاهنا  على  وتفرض 
تدخل  اليت  اإلنسانية  املساعدات  عنهم  ومتنع  بل  بشرية، 
حلب  ومثال  خيالية  بأسعار  إياها  وتبيعهم  املناطق  تلك  إىل 
ما زال ماثال أمامكم حىت هذه اللحظة. إن استخدام التقرير 
مصطلح التهجري القسري يف توصيف املصاحلات الوطنية اليت 
يتم إجنازها يف مناطق واسعة من األراضي السورية، هو هنج 
تأمني  على  تصر  ما زالت  حكومات  مواقف  يعكس  خطري 
سورية.  يف  املسلحة  اإلرهابية  للمجموعات  واحلماية  الغطاء 
لقد أعادت تلك املصاحلات األمن واالستقرار واحلياة الطبيعية 
إىل الكثري من املدن والقرى يف سورية. ويف هذا الصدد، تشري 
حكومة بلدي إىل أن هذه املصاحلات تقوم على عملية شفافة 

تتيح احلكومة من خالهلا اخليار للمسلحني بني إلقاء السالح 
وتسوية أوضاعهم من دون أي مالحقات قضائية أو املغادرة 
إىل مناطق أخرى. وهذا ال يشمل، يف مجيع األحوال، املدنيني 
املسلحني،  هؤالء  خبروج  يستعيدون،  الذين  املناطق  تلك  يف 
يقلق  ما الذي  اللحظة  الطبيعية. وال ندرك حىت هذه  حياهتم 
يستعيد  أن  األمانة من  املتحدة يف  األمم  بعض كبار موظفي 

السوريون بيوهتم وأمنهم وحياهتم الطبيعية. 

الكامل  التقرير  معدي  تبين  بلدي  حكومة  تستهجن 
املزعوم ألسلحة  األمريكية حول االستخدام  للرواية  واملتحيز 
كيميائية يف خان شيخون. ولقد أوضحت اجلمهورية العربية 
الستخدام  الرافض  املبدئي  موقفها  وتكرارا  مرارا  السورية 
األسلحة الكيميائية واملواد السامة باعتباره جرمية ضد اإلنسانية 
أي ظرف  تربيره حتت  أخاليف ال ميكن  مرفوضا وغري  وأمرا 
التأكيد  وتعيد  كان.  مكان  أي  ويف  كان  كان وألي سبب 
على أهنا مل تستخدم هذه املواد يف إطار حرهبا على اإلرهاب، 
التنظيمات  قبل  من  مفتعلة  كانت  خان شيخون  حادثة  وأن 
ودعم  بتوجيه  النصرة،  جبهة  تنظيم  رأسها  وعلى  اإلرهابية، 
من حكومات دول بقصد اهتام احلكومة السورية باستخدامها.

لعمليات  املريعة  اآلثار  جتاهل  على  التقرير  معدو  ويصر 
بالتحالف  ما يسمى  يشنها  اليت  الشرعية  غري  اجلوي  القصف 
الدويل، اليت تستهدف البىن التحتية، مبا فيها السدود واجلسور 
النفطية. هذا إىل جانب ما بات  واملشايف واملدارس واملنشآت 
عن  العاملي  العام  الرأي  ولدى  املجلس  هذا  إطار  يف  معروفا 
العشوائية  الغارات  األبرياء بسبب  املدنيني  العشرات من  مقتل 
االستهجان  يثري  وما  سورية.  وشرق  مشال  يف  التحالف  هلذا 
التحالف  لعمليات هذا  الترويج  العامة يف  األمانة  استمرار  هو 
وتغاضيها املتعمد عن حقيقة عدم شرعيته وخرقه مليثاق األمم 
من  طلب  على  بناء  مل يتم  باعتباره  الدويل،  والقانون  املتحدة 
احلكومة السورية ومل يتشكل بناء على تفويض من جملس األمن. 
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ما زال معدو التقرير حياولون تربير عدوان النظام التركي 
السورية  العربية  اجلمهورية  سيادة  على  املستمر  العسكري 
ويف  سورية.  املسلحة يف  اإلرهابية  اجلماعات  لبعض  ودعمه 
التقرير إلغالق  توصيف  املثري لالستغراب  السياق، من  ذات 
وألسباب  مؤقت  بأنه  احلدودي  نصيبني  معرب  التركي  النظام 
 2015 األول/ديسمرب  كانون  منذ  مستمر  أنه  رغم  أمنية، 

ويستهدف زيادة معاناة املدنيني يف حمافظة احلسكة.

إن احلكومة السورية هي من يقدم، إىل اليوم، حواىل 75 
يف املائة من حجم االحتياجات اإلنسانية. وترسيخا لسياستها 
احتياجات  املساعدات وتلبية  إيصال  الثابتة يف دعم عمليات 
تعاملت  أينما كانوا ومن دون أي متييز،  السوريني  املواطنني 
حكومة بلدي بإجيابية مع املقترحات اليت قدمتها األمم املتحدة 
القوافل  حركة  تسهيل  سبيل  يف  وذلك  اليابانية،  واحلكومة 

الشهرية بشكل منتظم.

ونشري هنا إىل بعض املالحظات املتعلقة بالشأن اإلنساين: 

األمم  التزام  ضرورة  على  بلدي  حكومة  تؤكد  أوال، 
املتحدة بالتنسيق معها من منطلق الشراكة والتعاون فيما يتعلق 
التعاطي أو الرضوخ  مبختلف جوانب العمل اإلنساين وبعدم 
ألجندات سياسية تتبناها حكومات بعض الدول األعضاء أو 
التقرير بشكل  ملطالب ومزاعم جهات أخرى يسميها معدو 

مغلوط على أهنا سلطات حملية.

ثانيا، ال بد من إقرار معدي التقرير مبسؤولية تنظيم جبهة 
النصرة اإلرهايب واملجموعات اإلرهابية املسلحة املتحالفة معه 
عن عرقلة إيصال املساعدات اإلنسانية من خالل استهدافهم 
للتجمعات السكانية اآلمنة وقطعهم الطرق احليوية وفرضهم 

احلصار على عدة مناطق واختاذهم املدنيني دروعا بشرية.

واالهتامات  االدعاءات  بلدي  حكومة  ترفض  ثالثا، 
املوجهة هلا من قبل معدي التقرير فيما خيص املسائل اإلجرائية 

واللوجستية املتعلقة بإيصال املساعدات اإلنسانية للمناطق غري 
املستقرة، وتؤكد أهنا ملتزمة بكل ما مت االتفاق عليه يف سبيل 
إيصال املساعدات ملحتاجيها من املواطنني، مبا فيها املواد الطبية، 
ومبا يضمن الدقة يف حتديد أعداد من تصلهم املساعدات وعدم 
وقوعها يف يد اجلماعات اإلرهابية املسلحة. ونشري هنا إىل أن 
احلكومة السورية سهلت وصول أكثر من 15 قافلة إنسانية 
وأيار/ نيسان/أبريل  لشهري  الدورية  القوافل  خطة  مبوجب 
مايو، وهي مستمرة يف العمل على تسيري املزيد من القوافل.

رابعا، ال يعترف معدو التقرير بالسلبيات اليت تعتري عمل 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف سورية، حيث يتعمد ممثلوه 
مناطق  على  والتركيز  القوافل،  تسيري  إجراءات  يف  التراخي 
مقابل رفض دخول  املساعدات شهريا دون غريها،  تدخلها 
غري  أرقام  تقدمي  وكذلك  السورية،  احلكومة  تطلبها  مناطق 
دقيقة ألعداد القوافل اليت يتم تسيريها شهريا هبدف اإلساءة 
لدور وجهود احلكومة السورية. ونشري، يف هذا السياق، إىل 
أن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومعدي التقرير يتجاهلون 
عمدا القوافل اليت يتم تسيريها بشكل مشترك بني اللجنة الدولية 
للصليب األمحر واهلالل األمحر العريب السوري، وال يدرجون 
على  بناء  تنفيذها  يتم  اليت  بالقوافل  املتعلقة  احلقيقية  األرقام 

موافقات سابقة وال أعداد الذين يتلقون تلك املساعدات.

هلا  تعرض  اليت  املأساة  إىل  التقرير  معدو  أشار  خامسا، 
سردية  بطريقة  وكفريا  الفوعة  من  خرجوا  الذين  املدنيون 
بعيدة متاما عن توصيف حجم تلك اجلرمية، رغم أن التفجري 
يف  الراشدين  منطقة  يف  حافالهتم  استهدف  الذي  اإلرهايب 
مدينة حلب، بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2017، قد أدى إىل 
تدمري  إىل  باإلضافة  والنساء،  األطفال  من  العشرات  سقوط 
ال تستطيع  اليت  واحلافالت  اإلسعاف  سيارات  من  العشرات 
الذي  االقتصادي  تعويضها بسبب احلصار  السورية  احلكومة 

تفرضه حكومات بعض الدول األعضاء ضد سورية.
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للمساعدات  الترويج  التقرير يف  يستمر معدو  وسادسا، 
اإلرهابية  اجلماعات  يد  يف  معظمها  يقع  اليت  احلدود  عرب 

املنتشرة يف املناطق اليت تصلها هذه املساعدات.

هذا  دخل  جيري  ملا  ضحية  السوري  الشعب  زال  ما 
الدول  املجلس من نفاق وكذب متارسه ذات املجموعة من 
اليت ال تريد العمل على وضع حد هنائي لألزمة يف سورية، بل 
تريد االستمرار يف إدارة اإلرهاب واالستثمار فيه واالستثمار 
يف املجموعات اإلرهابية املسلحة وفرض احلصار االقتصادي 

على الشعب السوري.

وهنا أقول للمندوبة األمريكية اليت تزعم اليوم أهنا تتحدث 
بلسان الجئ سوري يف تركيا، إننا هنا نتحدث بلسان ماليني 
من  يطلبون  والذين  وخارجها،  سورية  داخل  السوريني 
وحكومات  وفرنسا،  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  حكومات 
األنظمة اليت تدعم اإلرهاب يف سورية أن يتوقفوا عن استغالل 
األزمة يف سورية لتحقيق غايات سياسية ختصهم هم وال ختص 
يفرضونه  الذي  االقتصادي  احلصار  يرفعوا  وأن  السوريني، 
على الشعب السوري، وأن يتوقفوا عن قصف املدن والقرى 
السورية وتدمري البىن التحتية فيها، وقتل املدنيني بذريعة حماربة 
اليت  الومهية  القصص  تلك  اختالق  عن  يتوقفوا  وان  داعش، 
تشبه األفالم اهلوليودية الرخيصة. وهنا أذّكر املندوبة األمريكية 
وزميلتها الفرنسية أن وسائل اإلعالم يف بلديهما قد شككت 
يف ما عرضته احلكومتان األمريكية والفرنسية من أدلة مزعومة 
وخمتلقة عن الوضع يف صيدنايا أو يف خان شيخون، غري أن 
الدويل  التحالف  ما يسمى  طائرات  قتل  يف  مل يشكك  أحدا 

ملئات املدنيني األبرياء يف سورية والعراق. 

إلجناح  البناء  دوره  سورية  بلدي  سيواصل  ختاما، 
اجتماعات أستانا وجنيف، يف إطار اخنراطها بكل جهد حقيقي 
يسعى إىل وقف نزيف الدم السوري، والقضاء على اإلرهاب 

السوري،  السوري  احلوار  أساسه  إىل حل سياسي  والتوصل 
بقيادة سورية بدون أي تدخل خارجي ودون شروط مسبقة. 

الرئيس )تكلم باإلسبانية(: ال توجد أمساء أخرى مدرجة 
يف قائمة املتكلمني.

تعقد حتت  اليت  النهائية  اجللسة  هي  اجللسة  هذه  أن  مبا 
رئاسة أوروغواي ملجلس األمن، أود أوال أن أشكر زمالئي يف 
البعثة الدائمة ألوروغواي لدى األمم املتحدة. وبدون دعمهم، 
ما كنا لنتمكن من حتقيق الكثري خالل رئاستنا. إن املوظفني 
يف البعثات الدائمة الذين ال نراهم، هم الذين ميّكنون املمثلني 
فهم  مبهامهم.  القيام  من  الدائمني  املمثلني  ونواب  الدائمني 
مدار  على  يوم،  بعد  يوما  إليه،  احلاجة  تشتد  دعما  يقدمون 
السنة، ولكن بصفة خاصة عندما يتوىل بلد رئاسة املجلس. 

وأتقدم خبالص الشكر والتقدير لكل منهم.

احلاضرين  الدائمني  املمثلني  مجيع  أشكر  أن  أود  ثانيا، 
ووفودهم، على تسهيل عملنا قدر اإلمكان هذا الشهر. وأود 
أيضا أن أشكر أمانة املجلس على الدعمني التقين والتنظيمي 
الذين  األمن  أفراد  أيضا  وأشكر  تقدميهما.  تواصل  اللذين 
أشكر  أن  وأود  عملنا.  من  ذلك جزء  مع  ولكنهم  ال نراهم 
مهندسي الصوت، ومجيع املوظفني العاملني يف القاعة وغرفة 
املترمجني  أشكر  أن  أود  آخرا،  وليس  وأخريا،  املشاورات. 
على  عنهم  ال غىن  الذين  التحريريني  واملترمجني  الفوريني 

اإلطالق لعملنا.

وأنا أعلم أنين أتكلم بالنيابة عن جملس األمن بأسره متمنيا 
حظا موفقا لدولة بوليفيا املتعددة القوميات خالل توليها رئاسة 

املجلس يف شهر حزيران/يونيه.

غري  مشاورات  إجراء  إىل  املجلس  أعضاء  اآلن  وأدعو 
رمسية ملواصلة مناقشتنا بشأن هذا املوضوع.
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