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 السیدة المدیرة التنفیذ�ة للیونیسیف
 رئیسة المجلس التنفیذي للیونیسفالسیدة 

 السیدات والسادة،
عن تقدیره للعمل الدؤوب الذي تقوم  بالدي، الجمهور�ة العر�یة السور�ة،  وفدُ  �عربُ ،  بدا�ةً  

 .العالم حول   ألطفالفي سعیها لتعز�ز وحما�ة حقوق ا الیونیسیف �ه 

  على الرغم من حجم المعاناة اإلنسانیة الكبیرة التي مرت بها بالدي خالل السنوات العشر الماضیة 
الزلزال  �فعل اإلرهاب، والتدابیر القسر�ة االنفراد�ة، والجوائح الصحیة، فإنها قد تضاعفت جراء  

،  السور�ة  آالف األسر   ، والذي عّرض شباط الجاري   6فجر یوم االثنین  بالدي  ضرب  المدمر الذي  
،  ) 1449(  وآالف الجرحى   ،) 812(  الضحا�ا  مئات  وتسبب �سقوط   ،للخطر  �من فیهم األطفال،

إضافة إلى إلحاق دمار �بیر �األبنیة السكنیة، وأضرار �الغة �المنشآت والبنى التحتیة والمرافق 
 . العامة الخدمیة والحیو�ة

السور�ة  لقد وضعت       الوطني   -الحكومة  المستوى  الطارئة على  التحرك  إطار خطة    -في 
لحشد �ل اإلمكانیات لمواجهة  ر وذلك  في حالة استنفاالوزارات والمؤسسات والجهات المعنیة    جمیع

الذي أدى  و   ، تحو�ل المدارس إلى مراكز إیواء�ما في ذلك    ، تداعیات الزلزال الذي ضرب سور�ة
 أصًال. مختلفة  تواجه تحد�ات�انت التي  العملیة التعلیمیة قطعإلى ضرورة 

     السیدة الرئیس،

الدول األعضــــــــاء في األمم المتحدة واألمانة العامة للمنظمة    الجمهور�ة العر�یة الســــــــور�ة  تناشــــــــد
ومـة الســــــــــــــور�ـة في مواجهـة هـذه كوو�ـاالتهـا وهیئـاتهـا لتقـد�م العون ودعم الجهود التي تبـذلهـا الح 

ب الكارثة اإلنســــــــــانیة، والعمل على رفع �افة القیود التي أوجدتها التدابیر القســــــــــر�ة أحاد�ة الجان 
المفروضــــــة على بالدي والتي تشــــــكل عائقًا حقیقیًا أمام أ�ة مبادرات إغاثیة للتخفیف من المعاناة 

ــانیة التي تســــــببت بها تلك الكارثة، �ما في ذلك  موردة للمعدات الشــــــر�ات  تأكید عدد من الاإلنســــ
شـــافي �ما في ذلك م ،الطبیة قیام اإلدارة األمر�كیة �فرض عقو�ات على �عض المشـــافي الســـور�ة

هذه المشــــــــــــافي تقدم الخدمات الطبیة والصــــــــــــحیة لجمیع مواطني الجمهور�ة   ها، علمًا أن األطفال
 العر�یة السور�ة من �افة الفئات العمر�ة.
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ــدد على   ــتجا�ة عالمیة غیر  أّن وفدي �شـــــ مواجهة تداعیات هذا الزلزال المدمر تتطلب اســـــ
ــانیة، إذ ال �مكنها تحمل   ــور�ة على تجاوز آثار هذه الكارثة اإلنسـ ــاعدة الحكومة السـ ــبوقة لمسـ مسـ

 في مثل هذه المهم للغا�ةعامل الوقت  العبء �مفردها، ســواء من حیث االحتیاجات المطلو�ة أو  
ــرورة الكوارث،  ــامن ترجمة بیانات  و�ؤ�د على ضـ ــر�حاتالتضـ إلى أفعال على أرض  الدعم  وتصـ

  .القاسیة  تخطي هذه المحنةمكننا من  ت  الواقع
   شكرًا السیدة الرئیس.

     
 


