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 اةالملق كلمةبال اتمت مضاهاته
 

 .لك شكرا، الرئيس سيدي
 

 هذا حوار يعد. سورية في لألطفال اإلنسان حقوق انتهاكات حول الصباح هذاالمستوى  رفيعةال الجلسةلحضور  تيدعو  على أشكركم
 .سورية فيمن األزمة  المتضررين األطفال بحماية تعلقوالتي ت تهمنا التي إلحاحا   األكثر القضايا بعض لتناول فريدة فرصة الصباح

 
 هذا من مئةال في 40 من أكثر األطفاليشكل و . للحياة منقذة إنسانية مساعدات إلى سورية في شخص مليون 13.1 يحتاج، اليوم
 663,000 عن يقل ال ما يوجد، سورية أنحاء جميع فيللمساعدة  ماسة حاجة في شخص مليون 5.6 بين منو . دد اإلجماليالع

 .، وهو رقم مروعالخامسة سن دون طفل
 
، المحاصرة الشرقية الغوطة منطقة في. حقا   الحرجة اغلو شال أحد العدائية األعمال سير خالل المدنيين حماية تمثل، أثناء حديثنا هذاو 

 حقيقة والتجويع المدفعي والقصف المتفجرة والبراميل الجوية الغارات ، وتعدالعشوائي العنف من مسبوق غير لمستوى األطفال يتعرض
 إذا ما يعرفون وال، همأسر  معمأوى  المكتظةقبية األ من ونتخذيأصبحوا اآلن ، الحصار تحت العيش من سنوات خمس بعد. يومية
 .حياتهم طوال همتالزم النفسية الصدمة ظلت سوفو . آخر يوما  ليروا  سيعيشون كانوا

 
 لجنةمن و ، األطفال ضد الجسيمة االنتهاكات بشأن سورية في واإلبالغ الرصد آلية من الواردة التقارير تروعني، وسادتي سيداتي
حقوق ل المستمرة الجسيمة االنتهاكات بشأن من المنظمات وغيرها اإلنسان لحقوق المتحدة األمم ومفوضية، المستقلة الدولية التحقيق
. النزاع ءبد منذ األعلى هو ،األطراف جميعالتي ارتكبتها  ،النزاع أثناء حقوق الطفل انتهاكات توثيق كان، 2017 عام في. الطفل
 .باألطفال فتكا   الحرب السورية أعوام أكثر 2017 عام كان، ببساطة

 
 مقتل من سوريةفي  واإلبالغ الرصد آلية تحققت، وحده 2017 عام في. لقتالا من جراء األطفال من له حصر ال عدد وُجرح ُقتل لقد
صابةو  طفال   910 عن يقل ال ما  وغيرها الزور ودير وحلب إدلب في األطفال ضحاياال من العظمى الغالبيةوسقطت ، آخرين 361 ا 
 هذه عكسال تو ، مستمرا   اإلضافية الحاالت من التحقق وال يزال. األرقام هذه من رقم كل وراء حزينة ةأسر و  طفل هناك. المواقع من

 .سورية في األطفال منه يعاني الذي للعنف الحقيقي الحجم فيض من غيض سوى األرقام
 

 بشكلتقوض  - إدلب ومحافظة الشرقية لغوطةاآلن في ا شهدهان التي تلك مثل - الطبية والمرافق المستشفيات على الهجماتإن 
 الرصد آلية تحققت، الماضي العام في. األطفال حياة على متناسب غير تأثير ولها الصحية الخدمات تقديمالقدرة على  خطير

 .الطبيين موظفينوال المستشفيات على - جوية غارة 81 ذلك في بما - القبيل هذا من ةهجم 108 من سوريةفي  واإلبالغ
 
 فيأما . المسؤولين ومحاسبةتخاذ إجراءات ال ودعوات حنقفي  ياتمستشفأحد ال على واحد هجوم يتسبب، العالم في آخر بلد أي في

سقوط  أن المحزن منو . األفق فينهاية  تلوح وال، فقط واحد عام غضون في النوع هذا منهجمة  100 من أكثر وقعتفقد ، سورية



 لهم ايقدمو  أن فترضمن الم الذين واألشخاص المرافق تتعرض عندماو  للنزاع؛ يوميةال اتسمقد أصبح إحدى ال األطفالمن  ضحايا
 .اإلطالق علىللنجاة  فرصة أيمن  األطفال رمُيح، ات مماثلةلهجم الطارئة الطبية الرعاية

 
 ا  قلق تثير آخذا  في الزيادةال يزال  األطراف جميع قبل من المسلح النزاع في واستخدامهم األطفال تجنيد بأن تفيدالتي  تقاريرأن الكما 
 حرب جريمة تعتبر بالطبعوهذه ، عاما   15 سن دونفتيان وفتيات ب تعلقت الحاالت من مئةال في 25 كانت، 2017 عام في. ا  عميق

وكانوا  العسكري الزيارتدوا  يأ :ا  قتالي ا  دور  تم تجنيدهم أطفال عشرة كل من تسعةوقد أدى . الدولي اإلنساني القانون بموجب ةر و حظم
 سبيل لديهم كوني ال قدو  ُيذكر، بديل أو خيار لديهم يكونال  قد، الصراعبيئة  في وانشأونظرا  ألنهم . ا  عسكري تدريبا  تلقوا و ين مسلح

 .تظرمصيرهم المن نكو ي قد اآلخر الطرف قبل من االحتجاز أو القتل ألن، أيضا   للخروج
 

 هاؤ وشركا المتحدة األمم تركز .اليوم، يشكل ضمان استمرار وصول المساعدات اإلنسانية دون عوائق تحديا  أكبر من أي وقت مضى
 مليون 2.9 هم ضعفا   األكثر، واألشخاص البالد أنحاء جميع في ا  للمساعدةاجيحتاألشخاص األشد ا إلى الوصول على سورية في

تصنفها األمم  مواقع في شخص 400,000 من أكثرالعدد  هذا ويشمل. إليها الوصول يصعب مناطق في يعيشون وطفل وامرأة رجل
 .األطفال من تقريبا   نصفهم، محاصرةالمتحدة على أنها 

 
 والمحاصرة إليها الوصول يصعب التي المناطق إلىنزاع ال خطوط عبر المساعدات تعرضت، األخيرة األشهر في، وسادتي سيداتي
 وكما. الماضية القليلة األيام في القليلة االستثناءات بعض مع، الالزمة الموافقة منح سوريةال حكومةال رفض بسبب تقريبا   كاملالنهيار 

أناسا   قريبا   سنرىفإننا ، األمر هذا يتغير لم ما، "2401رقم  األمن مجلس قرار اعتماد بعد الطوارئ حاالت في اإلغاثة منسق ذكر
 ".القصفالقنابل و ضحايا  من بأعداد أكبر والمرض الجوع من يموتون

 
 األعمال جدول في صعوبة البنود أكثر أحد ظلت كما. سورية في اإلنسانية االستجابة محور هي المدنيين حماية إنأصحاب السعادة، 

 جميع على بها القيام يمكن التي المشتركة والجهود حقوق الطفل لحماية ملموسةال طرقال حول اليوم بنقاش أرحبإنني . اإلنساني
 نفوذ أيغالل است األعضاء الدول جميع على يجب نولك ،اعنز ال أطراف على فقط نركز ما كثيرا  إننا . سورية أطفال لحماية المستويات

 األطراف جميع امتثال من للتأكد حلول توجد، ةحدال شديد مسلح نزاع خضم في حتىو . األطفال ضد االنتهاكات لوقف الديه
 وضع إلىعليهم  النفوذ وأصحاب ةالمتحارباألطراف  جميع أدعوإنني . األذىطريق  نع األطفال عادإب أقلها وليس، الدولية اللتزاماتها
 .فوق كل اعتبار األطفالسالمة 

 
 .لكم شكرا  


