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قدم للمجلسكما    
 

  ،الرئيس السيد

 

اتخاذ  القرار طالبقد و . سوريا في اإلنسانية المساعدات وصول قضايا حول 6012 رقم القرار اعتماد منذ للمجلس رابعهذا البيان يعد ال
من  ، مع بذل أكبر قدر من المساعي الممكنةالمدنيين ضد الهجمات وقف ذلك في بما القضايا من عدد في النزاع أطراف قبل من تدابير
 . من هم في أمس الحاجة إليها إلى تعطيل ودون منةواآل السريعة اإلنسانية المساعدات وصول تسهيلأجل 

ال  العنف أن مرة أخرى المجلس أبلغ أن يؤسفنيولكن، . األرض على الوضع في اكبير  اتحسن كنا نأمل جميعا أن نشهد اعتماده، وبعد أن تم
 وخيمة عواقب مما يتسبب في اإلنسان، حقوق وانتهاكات النزاع أطراف كافة جانب من المدنيين على الهجماتكذلك و يزال مستمرا بال هوادة 

 . للمتضررين

 المبادئ ألهم انتهاك في بالسكان، المكتظة المناطق في المدنيين على العشوائية أو المستهدفة الهجمات على األمثلة من العديد هناك كانت
 /حزيرانيونيو 01 يوم صباح في اواضح المدنيين أرواح وحماية احترام في الفشل كان ،المثال يلسب وعلى. الدولي اإلنساني للقانون األساسية
 أسرة 151وكانت هناك حوالي . األردن مع الحدود من بالقرب، سوريا جنوب، الشجرة في للنازحين مخيم على ميلابر ال قنابل أسقطت عندما
 . واألطفال النساء فيهم بمن األشخاص نم العشرات قتلولكن تسبب القصف في  المخيم في تعيش

 محافظات في ذلك في بما أصيبوا، أو حياتهم فقدوا ممن تحصى ال أعداد ، هناكالبالد من أخرى أجزاء في محتدما الصراع استمرار معو 
دلب وحماة حلب  قنابل بسبب 11 نم أكثر وأصيب حلب في األقل على مدنيا 01 قتلوصباح اليوم، . الزور ودير دمشق ريفودرعا و  وا 

 عديدة أحياء استهدفت جوية غارات في مدنيا 05 عن يقل المن دوار الحلوانية؛ كما قتل صباح اليوم أيضا ما  بالقرب اسقطت التيالبراميل 
 ةسيار  في قنبلة انفجرت كما آخرون 55 وأصيب أشخاص عشرة قتل حزيران،يونيو/ 1 في. ومكتبة تعليمي مرفق ذلك في بما الرقة، في

 . حمص مدينة في مفخخة

الدخول  على قادرين غير ونحن مجتمعاتهم مغادرةب ال تسمح لهم ظروف فيتحت الحصار و  يعيشون شخص 620111ال يزال نحو 
ي  من المائة في 0 أو فقط شخص 6221تلقى  ،مجلسال إلى ةاألخير  احاطتي منذ. إليها هناك حاجة ماسة التي اإلنسانية المساعدات صالوا 

 . ملحة غذائية مساعدات المحاصرة المناطق في يعيشون الذين أولئك

 

  الرئيس، السيد

 األعضاء الدول التي أقرتها والحقوق اإلنسانية الكرامة بالحفاظ على األساسي االلتزام مع تعارضوي إنساني غير عرقلةال من المستوى هذاإن 
 : أقتبس وأنا المتحدة، األمم ميثاق من 1 المادة ،األول الفصل في المتحدة األممب

 اإلنساني، أو الثقافي أو االجتماعي أو االقتصادي الطابع ذات الدولية المشاكل حل في الدولي التعاون تحقيق...  هي المتحدة األمم مقاصد"
 ." للجميع األساسية والحريات اإلنسان حقوق احترام وتشجيع تعزيزو 

 (. 0225 /حزيرانيونيو 1 المادة ،األول الفصل المتحدة، األمم ميثاق)
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  الرئيس، السيد

 قبل من األسلحة تسليم على االتفاقوينص . اليرموك مخيم في هدنةاقامة  بشأن اتفاق توصلت األطراف المعنية إلى ،/حزيرانيونيو 60في 
 المساعدة وتوفير األساسية الخدمات ادةواستع الفلسطينيين الالجئين وعودة األجانب المقاتلين وانسحاب للدولة التابعة غير المسلحة الجماعات
على تقديم  األطراف جميعولكنها تحث . فلم يتم اسناد مهمة الرصد والمتابعة لها الهدنة اتفاق من جزءا لم تكن األونروا ؛ وحيث أناإلنسانية

 . حزيران/يونيو أوائل منذ ساعدةالم لتقديم المخيم دخولنظرا لعدم تمكنها من  عوائق، دون الوصول منحها لضمانالدعم الالزم لها 

 كبيرة أضرار إلحاق إلى أدى مما المسلحة، المعارضة جماعات قبل من المدنية التحتية البنية على الهجمات تزايدت األخيرة، األسابيع في
دلب حلب مدن في والكهرباء الصحي والصرف المياه شبكات تتعطلو  الهجمات في  تسببت احدى هذه حلب، مدينة في. الزور ودير وا 

 إلى الوصول من المتعمد الحرمان مع- الدائر لقتالجعل ا الزور، دير في. للشرب صالحة مياه من شخص مليون 0 الى يصل حرمان عدد
 المنقذة اإلغاثة إمداداتبتقديم  اإلنسانية منظماتقيام المتزايد  نحو على الصعب من جعل-المختلفة  المعارضة جماعات قبل من محافظةال
 . الزور دير مدينة شرق في شخص 21111 من أكثر تشريد تم الماضيين، األسبوعين مدى على. المنطقة إلى حياةلل

 

  الرئيس، السيد

 مبرر أي هناك يكون أن يمكنوال . حرب جريمة يشكل تمييز دون المدنيين مهاجمة أو استهداف أن المجلس هذا أذكر أن أود ،أخرى مرة
 األساسية الخدمات على الحصول من المدنيين وحرمان متعمد بشكل اإلنسانية المساعدات وصول عرقلةد على أن كما أشد. العمل هذا لمثل

 . إنساني وغير قانوني غيرللحفاظ على حياتهم 

 

  الرئيس، السيد

 . مليون 0101 الياح يبلغ الرقم هذا. إنسانية مساعدة إلى بحاجة سوريا في شخص مليون هناك أن المجلس هذا، أبلغت 6100 عام في

 .مقارنة بستة أشهر مضتشخص مليون  005 قدرها بزيادة

  شخص. مليون 201 إليها الوصول يصعب التي المناطق فياآلن  المحتاجين األشخاص عدديبلغ 

 . شباط /فبراير في 6012 رقم القرار منذشخص  مليون 006 قدرها بزيادة 

 نشرقد تم الحكومية الشريكة جهودها الرامية إلى تلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة. و تواصل وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير 
، ولكن تعرض ل وتقديم المساعدات الالزمةتأمين وصو تهدف إلى مفاوضات  إلجراءوخطرة إلى أماكن صعبة  اإلغاثة اإلنسانية موظفي
عملهم تأدية أثناء  مصرعهماالغاثة موظفي من  21ما يقرب من  قد لقىرهائن. فك احتجازهمأو أو تم اعتقالهم  الصابةا وأ هم للقتلمن العديد

التي  الجهودو  قدة ومرهقةإلجراءات إدارية مع القافلة امتثاالتسهيل تحركات التفاوض و انقضت في  التيالطويلة  الساعاترغم حتى اآلن. 
يقرب من  شكل مستمر إلى ماغير قادرين على الوصول بال زلنا نحن هذه الحرب،  علىأربع سنوات رغم مرور و  بذلت في هذا الصدد

  .إلى مساعدات الحاجةأمس في  معلى أنههؤالء الذين تم تصنيفهم نصف 
 

 بما والتعطيل التعسفية لقيودإن ادورا في منع وصول المساعدات اإلنسانية إلى العديد من المواقع. دام األمن والصراعات النشطة انعيلعب 
 جماعات بعض أن كما المرات وعدد ولمن المساعدات سنقدم أين وتقيدأ تعطل الحكومة تفرضها التي البيروقراطية إلجراءاتا ذلك في

 .اإلنسانية اإلغاثة موظفي مع التعاون ورفضت وهددت هاجمت المعارضة
 

وضمان المرور اآلمن لشحنات المساعدات  تبسيطجديدة لختم وتسجيل الشاحنات بهدف أدخلت الحكومة السورية إجراءات  ،نيسانابريل/في 
نقصا المساعدات الغذائية  شهدت. الكثير من االمداداتم أدى إلى تراك في التطبيق بشكل سليم مماالجديدة  اآلليةولكن فشلت هذه ة. منتظمال

من المساعدات الغذائية المزمع ارسالها  فقط في المائة 51وصول  السابقة، مع هامستوياتتستعيد ولم  /آيارمليون في مايوال تقترب من بنسبة
  .تقديم خطط التوزيع الشهرية وخطط التحميل األسبوعيةب قضيالحكومة متطلبات إضافية تيونيو، أعلنت  2في حزيران.  /في يونيو

 
الل مواقع مراكز صعب الوصول إليها من خالمناطق التي يباإلضافة إلى ذلك، أدخلت الحكومة إجراءات جديدة إليصال المساعدات إلى 

شهرين هذه االجراءات في تسببت وقد  .السابقةقوض االتفاقات مما ي األمم المتحدة. تتطلب اإلجراءات الجديدة ثالثة مستويات من الموافقة،
من ذوي  غاثةاإلب العاملونى مجلس اإلحباط الذي يشعر به في توصيل المساعدات. ال أستطيع أن أصف إل تراجعالو  ين من التعطيلمتتالي
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حياة الناس في الوقت الذي أصبحت فيه لتوصيل المساعدات  ات الالزمةموافقالساعات طويلة في محاولة للحصول على  واالخبرة الذين قض
 يحتاجون الذين الناس هو وهمنا وشركائها المتحدة االمم عمل على السيطرة حول يتمحور مازال السورية الحكومة اهتمام .على المحك
 .بشدة امساعداتن

 
 السيد الرئيس، 

أو إزالة  يستمر استبعادقوافل المساعدات،  ضمناألدوية والمعدات الجراحية  كافةحرية مرور التي تنادي بعلى الرغم من النداءات المتكررة 
للحياة. تواصل المنقذة  حقهم األساسي في المساعدة الطبيةمن كل شهر  ألشخاصالف من احرمان عشرات اآل مما يؤدي إلى بعض البنود
حظر إدراج اإلمدادات الطبية في الشحنات المعدة للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة. هذا الحرمان المتعمد من األدوية الحكومة 
  .لعمل اإلنسانيل الجوهر األساسيوالمعدات الطبية يقوض األساسية 

 
 الحكومةقد تسلمت مقيدة بشدة بسبب القيود البيروقراطية والتشغيلية. و للعمل في سوريا أيضا الدولية قى قدرة المنظمات غير الحكومية تب

، ي تهدف إلى الحد من القيودالتعديل المقترح لمذكرة التفاهم القائمة لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية والت شباط/فبراير 62 في السورية
شريكا أساسيا في جهود  التي ال تزال فعالة دون المنظمات غير الحكوميةتسليم المساعدة اإلنسانية التزال دون إجابة. ال يمكن  ال ولكنها
  .االغاثة

 
 السيد الرئيس، 

وعلى استعداد لتوسيع نطاق العمليات وتقديم المساعدة المنقذة للحياة للرجال والنساء واألطفال  ما زالوا ملتزمينها ؤ األمم المتحدة وشركا إن
مليون شخص  101ما يقرب من وقد تلقى على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة والخطرة على األرض. أنحاء البالد مختلف المحتاجين في 

نقية مياه شرب  على مليون شخص 02أكثر من  كما حصل /آيار،مايوفي شهر لمساعدات الغذائية من برنامج األغذية العالمي والشركاء ا
 األخيرة، وتلقىد شلل األطفال في الجولة مليون طفل ض 602حوالي  حصينتم تو  ،راص الكلور من اليونيسف والشركاءمن خالل توفير أق

المساعدات الطبية من قبل  ماليين شخص 2 تلقىو  .وشركائها شؤون الالجئين مفوضيةمن ضرورية غذائية مليون شخص مواد غير  601
  .6102منظمة الصحة العالمية وشركائها في األشهر الخمسة األولى من عام 

 
. نحن ما زلنا غير قادرين على تقديم المساعدة بصورة منتظمة ومستمرة إلى استجابتنافوق جهود تو  تزايدحتياجات في الالاتستمر  ،مع ذلكو 

  .مليون شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليها 201
 
 6012القرار إن النزاع وعبر الحدود.  وتسهل وصول المساعدات اإلنسانية عبر خطوطأطراف النزاع تسمح طالب هذا المجلس أن قد و 

المتزايدة على األرض. الحدود لتلبية االحتياجات  عبر تنااتوسيع نطاق تسليم امداد وال لبس فيه بشأن هذه النقطة. نحن بحاجة إلى اواضح
في التقارير و األردن والعراق. تركيا و  من هطلبناوفقا لما مليون شخص عبر المعابر الحدودية  001إلى ما يقرب من  ومن الممكن الوصول

 .ينمراقبين محايدفريق  تشكيللحدود من خالل ل ةبر اعالشحنات الاقترحت تسهيل  ،السابقة المقدمة إلى المجلس
 

غياب حل سياسي  ظلكل شهر. في  أرواحهميفقدون  ألشخاصاآلالف من اوال يزال الضرورة الملحة التي نواجهها.  علىأخرى مرة  أؤكد
 نتطلع. ونحن ناذلك وحدب نقومأن  ناال يمكن ه، لكننا ندرك أنهموسعفي ما  أقصى في بذلن في المجال اإلنساني و العامل يستمرسلألزمة، 

مليون من النساء والرجال واألطفال  0101فإن بموجب القانون الدولي.  بالتزاماتهاالنزاع أطراف  تقيدإلى المجلس لمساعدتنا في ضمان 
  .دعمعلى هذا اليعتمدون 

 
 .كمشكرا ل

 


