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 ،الرئيسة السيدة

حول األوضاع اإلنسانية في سوريا.  9312اعتماد القرار رقم  وشهرين منذ 9312تبني القرار رقم  منذسبعة شهور مرت 
كما ووضع حد إلنتهاك حقوق اإلنسان الدولية والقانون الدولي ضد شعب سوريا. المستمر والهدف من القرارين هو إنهاء العنف 

 يهدفان إلى تحسين سبل الوصول إلى من هم بحاجة ماسة إلى المساعدة. 

ولكن يستمر العنف دون هوادة في مختلف أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق التي لم تتأثر من قبل ويتعرض اآلهالي يوميا 
 إلى مزيد من النزوح والحرمان. 

 الرئيسة، السيدة

راق محل االهتمام الدولة اإلسالمية للعراق والشام في سوريا والع تنظيمفي األسابيع الماضية، كانت الحاجة إلى الحد من تقدم 
 الخاضعة المناطق في والفتيات لنساءل الجنسي ستعبادالوا الجماعي والقتلبالذبح  الدولة اإلسالمية متهم تنظيمو العالمي. 
 .قواتهفي  تجنيدهم يجري طفالأ عن للغاية مقلقة تقارير هناكو . لسيطرته

 

مما دفع أكثر من  حلب شمال في والشام للعراق اإلسالمية الدولة تنظيم قوات تقدمت ،الماضيين األسبوعين مدى علىو 
كهم خوف الذي تملوكان قدر ال. قليلة أيام غضون في تركيا إلى للفرار - واألطفال النساء من معظمهم - شخص 311,111
 عشراتيضطر  أن واالحتمال قائم. بحثا عن مأوى آمن الملغمة الحقول اضطروا لعبور هممن الكثير أن لدرجةكبير للغاية 

 الدولة اإلسالمية في التقدم وفرض سيطرتها.  تنظيمقوات  استمرتما  اذا سوريا، من خروجإلى ال اآلهالي من اآلالف

 

 - العنفوال يزال . اإلنسان وحقوق الدولي اإلنساني للقانون التام التجاهل ظهارإفي  النزاع في األخرى األطرافأيضا  تستمرو 
صابات وفيات يسبب -الهاون  وقذائفالمفخخة  السياراتية و برميلال القنابل استخدام ذلك في بما  تواصلكما . المدنيين بين وا 

 واإلعدام القتل يستمرو . والمخابز األسواق وعلىبالسكان  المأهولة المناطق على تمييز دون النار طالقإ األطرافكافة 
  .العقاب من تامال فالتاإل مع الدولي القانون انتهاكات من وغيرها الرهائن وأخذ والتعذيب



 

 اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مفوضية تلقتالبرميلية حيث  القنابل استخدام ذلك في بما الجوية، هاهجمات الحكومة وقد واصلت
 القوات واصلت كما. واألطفال النساء ذلك في بما الهجمات هذه مثلفي  حلب في قتلواقد  المدنيين من عشراتال بأن معلومات
  .مدنيينقصف حى جوبار في دمشق بشكل عنيف مما تسبب حسب ما ورد من معلومات عن مقتل  الحكومية

 

ه أن وورد. منهجيبشكل  المدنية التحتية والبنية المدنيين ه يتم استهدافأن سوريا بشأن التحقيق لجنة وفي أحدث تقاريرها، ذكرت
  ية.برميل بقنابل ضربوا ثالثة ذلك في بما وحده، /آبأغسطس شهر في طبية مرافق تسعة تم استهداف

 

في أوائل  المكثف القصفوقد تسبب . الحكومة عليها تسيطر التي األراضي علىالنار  المسلحة المعارضة جماعات أطلقت
 نساء بينهم االقل، على مدنيين ثمانية قتل في  -  حلب لمدينة والتجارية لسكنيةالمنطقة ا -سبتمبر/أيلول لحي  الخالدية  

مما  الحكومة عليها تسيطر مناطق فيوملعب  مدرستين قرب سقطت الهاون قذائفالجماعات  أطلقت أيام، تسعة قبلو . وأطفال
 ثالثة وثالثين آخرين. وجرح أشخاص أربعة قتلم تسبب في

 

  الرئيسة، السيدة

 

 الذين أولئك. السوري الشعب على والدمار العنف منالموجة  لهذه المدمرة اآلثار الماضي في المجلس لهذا ذكرت لقد
 الذين ولكن عدد. المجاورة البلدان في سوري كالجئين مليون مواطن 1 من أكثر ليسجتم ت وقد. يستطيعون الفرار يفرون

 مجتمعاتها موارد والنازحين مما أنهك الالجئينمن  ماليين وتركيا واألردن لبنانوتستضيف . غادروا البالد أكبر من ذلك بكثير
  .حد أقصى إلى الوطنية هاواقتصاديت

 

 األساسية التحتية البنية ضياع جراء منفي البالد  السكانوقد تضرر إجمالي . يبقون هناك الفرار يستطيعون ال الذين أولئكو 
 غير طفل مليون 1 من يقرب وما األدويةالغذائية و  الموادمن النقص الحاد في  الماليينويعاني . األساسية الخدمات وتدهور
  .بالمدارس ملتحقين



 

 وقد. من النازحين داخليا مليون 1.6 منهم و  عاجلة إنسانية مساعدة إلى سوريا داخل من المحتاجين شخص مليون 33ويحتاج 
 شخص مليون 6.4 لنحو األساسية المساعدات المنتظم والمستدام لتوفير الوصولوال يزال . مرات عدة تعرض كثير منهم للنزوح

 963,111وال يزال هناك . كبيرا تحديا يشكل -بالنسبة لبعض منهم  سنواتمنذ عدة شهور و  إليهم الوصول يصعب كان -
 من المزيد يشهد يمر شهر كلو . المساعدة من حرمونبشكل رئيسي وهم م الحكومية القوات محاصرين عمدا من قبل آخرين

  .األساسية اإلنسانية حقوقهمحرمان اآلهالي من 

 

 وضع النزاع أطراف . كما تواصلالمساعدات يصالوخطورة بالنسبة إل المتغيرة يمثالن عائقا الصراع خطوطو  العنيف القتالو 
  .اإلنسانية المنظمات المطلوب من قبل المستدام الوصول طريق في العقبات

 

 الشهر في والرقة الزور دير يتمحافظ في شخص 111,111من  يقرب ما الى الوصوللبرنامج األغذية العالمي  يتسن ولم
 من  البرنامج الذي ال يتمكن فيه التوالي على الثالث الشهر وهو. المسلحة الجماعات ووجود المستمر العنف بسبب الماضي
 .الزور دير في المحتاجين إلى الوصول

 

 المسلحة المعارضة جماعاتهذا  يشملو . سيطرتها خارج مناطق إلى المساعدات توصيل منعفي  أيضا النزاع أطراف تستمرو 
 تنظيم الدولة اإلسالمية.  سيطرةل تخضع مناطق إلى المساعداتوصول  منعت التيحلب  محافظة في

 

 أدخلتها التي التغييرات أن حين فيو . للمساعدات والمنتظم السريع التسليم لعرقلة اإلدارية اإلجراءات استخدام الحكومة تواصلو 
 المناطقفي  فإن اإلجراءات المرتبطة بالتسليم ترحيب، موضع هي الرسمية المنافذ من والواردات الشحن اجراءات على الحكومة

عملياتنا وبالمثل  تعوق تسليمال على الموافقة مركزيةال تزال و . للغاية ةحتى اآلن مجهد تزال ال إليها الوصول يصعب التي
  الالزمة. الموافقات لدى تلقي التسليم طرقبشأن  التفاوضالحاجة إلى 

 



 ديفيد وكان. األخطار المحدقة يواجهون للمحتاجين للحياة المنقذةالمساعدات  الذين يحاولون توصيل االغاثةوال يزال العاملون ب
 .الحرب بداية منذ الذي قتل 11 الضحية الــ اإلنسانية مساعداتبال الموظف هاينز

 

  الرئيسة، السيدة

 

وفي الشهر الماضي، قام . المحتاجينمن  ماليين إلى صولفي الو  والشركاء المتحدة ألممتستمر ا ،األخطار من الرغم على
 الحصول إمكانية شخص مليون 31.2 ووفر لـ. شخص مليون 6.3 من ألكثر الغذاء تسليمب والشركاء العالمي األغذية برنامج
  .األساسية اإلغاثة مواد شخص 611,111 من أكثروتلقى . والشركاء اليونيسف من النظيفة المياه على

 

شخص والدعم  366,211لـ  الغذاء توفير مساعدتنا على 9312رقم  القرار تنفيذ ، أتاحواألردن تركيا حكومات من بدعمو 
 الحدود، عبر إضافيةإنسانية  عمليات خالل من شخص 132,111 لــ األخرى األساسية والمساعدات 323,111الصحي لـ 
 عليها تسيطر ال التي لحدودمنذ عدة سنوات على جانبي ا تعمل التي الحكومية غير المنظمات لجهود استكماالمما يعد 
  .آخر شخص 992,111لـ  المساعدة من مزيد بنقلاليوم  القامشلي -نصيبين معبر فتح وسيسمح. السورية الحكومة

 

دلب وحلب القنيطرةدرعا و  –  مبدئية بصفة محافظات ألربعمتكاملة  خطة اإلنساني المجتمع وضع وقد االحتياجات  تغطي – وا 
 األمم وكاالت - الفاعلة اإلنسانية الجهات كافة عمل قوتنس الصحي والصرف والمياه والمأوى والصحة الخاصة بالمواد الغذائية

 األكثر الطرق خالل من المحتاجين من ممكن عدد أكبر إلى للوصول السعي في نستمرو .  الحكومية غير والمنظمات المتحدة
 الجهود تكامل  النهجويضمن هذا . ساعداتالمنتظم للم توصيلال خالل من أو الحدودالنزاع أو  خطوط عبروفاعلية؛  اختصارا

 على فإن اإلستمرار في الضغط ،الذي تم إحرازه المتواضع التقدم من الرغم علىو   .الجاريةاإلنسانية  المبادرات المبنية على
  .األهمية بالغةاليعد من األمور  9312 و 9312 للقرارين هاوتنفيذ هاحتراما من للتأكد األطرافكافة 

 

 االسبوع به تعهدالذي تم ال دوالر مليار 3بـــالـدعم الذي بلغ  أرحبوفي هذا السياق، . ماليال كمدعم إلى بحاجة أيضا نحن
 خفضل والشركاء المتحدة األممخاصة في ظل اضطرار و  المجاورة والدول لصالح جهود استجاتنا في سوريا الماضي

 الحرجه. المساعدات



 

 خفض بالفعل تم وقد. شهرين غضون في بالكامل عملياته إلنهاء العالمي األغذية برنامج سيضطر إضافية، أموال دونو 
 حاجة وهناك بشكل سريع الشتاءويقترب . الناس من ممكن عدد أكبر إلى الوصول في االستمرار أجل من الغذائية الحصص

توفير المأوى  مواصلة من يتتمكن حتى العاجل الدعم المجاورة البلدان تحتاج كما. البرد من الناس لحماية حيوية مداداتإل
  .الجئينمن ال ماليينل

 

  الرئيسة، السيدة

 

 .شخص 321,111بالفعل أكثر من  قتل الذي العنف يتوقف أنكل هذا  من األهم ولكن

 


