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 تقديمهاتم مثلما 
 الرئيس، يسيد

 سوريا. شكرا لكم على إتاحة الفرصة إلطالع المجلس على الوضع اإلنساني في
وقد  سوريا.اإلنساني في  وضعمن هذا العام بشأن ال /تشرينأكتوبر 2في  على إقرار بيانه الرئاسىوأود أن أبدأ بشكر المجلس 

معاناة المروعة البأن  اواضح ااعترافهذا وكان  سوريا لوضع اإلنساني فيلالمجلس  من خالل استجابةوحدة الهدف  بيانأظهر ال
 تماما.من جراء هذا النزاع أمر غير مقبول من المدنيين والرجال  األطفالو التي يتعرض لها النساء 

ته اإلنسانية ودعو  الذي تشهده األوضاع سريعالكبير و التدهور الالمجلس البالغ إزاء قلق على الرغم من ه يؤسفني أن أبلغكم أن
يوم تأثيره على المدنيين يتفاقم أنحاء البالد و  مختلففي  بشكل كثيفالقتال تواصل ي العاجل، العمل اإلنسانيقدر أكبر من إلى 

 بعد يوم.
على فصل الشتاء  أصبح وبينما .اداخلي نازحينال في أعدادحتياجات و إلالتقييمات الجارية عن وجود زيادة كبيرة في اوتكشف 

في أماكن إيواء مؤقتة ويتعرضون  البالد فيلماليين من الناس للعام الثالث على التوالي منذ بداية الصراع األبواب، يعيش ا
الفلسطنيين من مخيمات الالجئين كافة وقد تأثرت الحماية الالزمة لمقاومة برودة الجو.  المستقرة دونلألحوال المناخية غير 

 في المائة 05أكثر من  اضطرو  للدمارأو للضرر من الالجئين الفلسطينيين عشرات اآلالف  بيوت، كما تعرضت النزاع جراء
بمعدالت  والتطعيم،بما فيها تلك التي يمكن الوقاية منها بسهولة عن طريق النظافة األساسية  ،األمراضوتنتشر  للنزوح.منهم 
أول ظهور  تكون، سإذا ما تم تأكيدها والتي الزور،طفال في دير أتقارير عن حاالت شلل  واحد فقطسبوع وقد تلقينا منذ أ مقلقة.

وندبات تشوهات ويترك ، بشكل سريعالليشمانيات  ينتشر داء المدن،في حلب وغيرها من و  عاما. 41في سوريا منذ لهذا المرض 
 ع، في حين يتعرضبشكل سريسوء التغذية حاالت عن تزايد  مقلقة تقارير . وهناك أيضايعانون منها مدى الحياةاألطفال  لدى

أيضا  منه. إفرص الحصول على العالج والسكري لنقص مثل مرض السرطان األشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة
 صمت.في  يموتون.

 الرئيس، يسيد
جميع انتهاكات القانون الفوري لوقف ال ، دعا هذا المجلس جميع األطراف في النزاع السوري إلى/تشرين األولأكتوبر 2في 

يع، تتواصل حتى اآلن، وبعد ثالثة أساب المدنيين.لحماية  لالزمةا كافة التدابيرحقوق اإلنسان، واتخاذ قوانين اإلنساني الدولي و 
هجمات والقيام بكل من الحكومة والمعارضة في المناطق المأهولة بالسكان واحتالل عن إقامة مواقع عسكرية ل الواردة لناتقارير ال

 األربعاءويوم المياه.  ونقاط توزيعنية التحتية المدنية، بما فيها المدارس والمستشفيات، ومحطات الطاقة العشوائية ضد الب
 البالد.أنحاء  مختلففي  دمشق والعديد من المواقع األخرى مما أدى إلى قطع الكهرباء عن، أصيب خط أنابيب الغاز الماضي

مطاحن والمخابز لم المعظم و . دمدرسة وعدد كبير من المساج 0555من  كثرأتم إلحاق أضرار أو تدمير  الحرب،منذ بداية و 
 المستشفيات،في المائة من  05حوالي فقد تضررت من األزمة : بشكل خاص من األضرار المرافق الطبيةوتعاني  .تعملتعد 
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ويبقى  األدوية.ن مصانع المائة م في 05وفي المائة من سيارات اإلسعاف  05و الصحية،المراكز  في المائة من 03و
 يوميا.واقعا  االستهداف المتعمد للمستشفيات وأفراد الخدمات الطبية والنقل

 الرئيس، يسيد
 مختلفظروف خطيرة وصعبة للغاية في  لعمل فياتواصل وكاالت األمم المتحدة والشركاء  النزاع،على الرغم من اشتداد حدة 

عملياته  األغذية العالمي من حجم برنامج قد رفعإلى ماليين األشخاص. و  المنتظمة نيةاإلنسا إليصال المساعداتأنحاء البالد 
كما مليون شخص كل شهر، نصفهم في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة أو المتنازع عليها.  1إلى  لوصولويهدف اآلن ل

 ،بداية العام ومنذ .البالد على مستوىالصالحة  مليون شخص إمكانية الوصول إلى المياه 45حوالي لاليونيسيف والشركاء وفرت 
مليون  2.1ما يقرب من ل فرشالو  والشركاء مواد اإلغاثة األساسية، مثل البطانيات السامية لشؤون الالجئين المفوضيةوفرت 

تم توفير  لي،الحا خالل العام عليها.المتنازع و  المعارضة عليها تسيطر التيفي المائة في المناطق  15حوالي منهم شخص، 
 العاجلة ةيالصح للوازمامليون شخص  2تسليم وتم  الجراحية مليون شخص والعالج والتدخالت 2.0حوالي االستشارات الطبية ل

قامت  ،/أيلولسبتمبر 40ل العام الدراسي الجديد الذي بدأ في يقبو  الصحة.منظمة الصحة العالمية والشركاء في مجال  من قبل
"  ضمن حملتها التي تطلق عليها 41لمليون طفل في جميع المحافظات ال  أدوات مكتبيةائب مدرسية و اليونيسف بتوزيع حق

 ".دراسةالعودة الى ال
مليون شخص في  2.0إلى ما يقرب من  ، تمكنا من تقديم المساعدة لمرة واحدةمنتظمةلمساعدات الل ناشحنات وفضال عن

المعارضة  عليها تسيطر المناطق التي فيشخص مليون  4.3لك ما يقرب من بما في ذ إليها،المناطق التي يصعب الوصول 
/تشرين في منتصف أكتوبرو كانون الثاني. /، من خالل القوافل المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة منذ ينايراأو المتنازع عليه

 خدمات المياة والمرافق الصحيةلطبية واألساسية و والمستلزمات ا غذائيةالاألول وللمرة األولى منذ عدة أشهر، قمنا بإيصال المواد 
 الغنظو بمحافظة حمص.مالح و  طير فيالمناطق التي تسيطر عليها المعارضة  سكانإلى 

مقارنة  غير كافية االستجابة اإلنسانية في سوريا ال تزالعلى الرغم من بذل قصارى جهدنا، و  اآلن إلى الرئيس، سيدي
 .االحتياجات المتزايدةب

تقديم المساعدة إلى ما  على ينزال غير قادر نال  المجلس،إلى السابق حاطة إلقائى بيان اإلأكثر من ثالثة أشهر منذ مرور  وبعد
ستخدام األحكام إالرغم من محاوالتنا  والمحاصرة على مليون شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليها 2.0يقدر بنحو 

مليون  2.0 وحتى اآلن ولمدة عام تقريبا، لم يتم الوصول لعدد كبير من ال الجهود.زيد من لبذل المالواردة في البيان الرئاسي 
بينما مدينتى نبل والزهراء في ريف حلب،  تواصل الجماعات المعارضة محاصرةو  لهم.المستهدف تقديم المساعدات شخص 
والمدينة القديمة في  في ريف دمشقمعضمية الحجر األسود و والبلدات الغوطة الشرقية محاصرة ة يقوات الحكومالتواصل 
 الدائر.وغيرها بسبب القتال  شيخوم وخانآل بلد و درعا و مواقع أخرى مثل اليرموك ويظل من الصعب الوصول إلى  حمص.

يظل أعداد متزايدة من ، /تشرين األولأكتوبر 40 من المعضمية في شخص 0555أكثر من  ه تم إجالءعلى الرغم من أنو 
ألعمال لفوري الللوقف  /تشرين األولأكتوبر 40 يومالرغم من دعوتي وب عاجلة. اتمساعد حاجة إلىوب السكان محاصرين

المنقذة  اتمساعدال السماح للوكاالت اإلنسانية بالوصول دون عوائق إلجالء المدنيين المتبقين وتسليموذلك بهدف العدائية 
 .على الوصول إلى المنطقة ينغير قادر زال نللحياة، ال 

 الرئيس، يسيد
ع يتخاذ خطوات فورية لتسهيل توسإ علىالسورية  /تشرين األول السلطاتأكتوبر 2 يومفي البيان الرئاسي حث هذا المجلس 

ذه القضايا ولكن ه بشأن ةسوريال حكومةالمع نتواصل ورفع العوائق البيروقراطية وغيرها. نحن  عمليات اإلغاثة اإلنسانية نطاق
 في هذا الصدد. أي انفراجة كبيرةبعد  لم تظهرألسف، مع ا
تجهيز تأشيرات الدخول . وال يمكن التنبؤ باإلنسانية اتالمساعدوقوافل جميع بعثات موظفي مطلب الموافقة الكتابية لواصل ويت
موظفي األمم المتحدة خاصة ب 02ة معلقة )شير تأ 455أكثر من تبقى مم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية: موظفي األل
 أقصر لمدة التأشيرات تصدر ما وغالباواحدة، لمرة تأشيرات دخول  همتلقى العديد منوي؛ (لمنظمات غير الحكومية الدوليةل 00و
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ما قيودا في تواجه وهيغير حكومية دولية بالعمل في سوريا  ةمنظم 40ل  الموظف المعني. ويسمح فقط تلك الواردة في عقد من
لعمل مع األمم المتحدة المسموح لها باالمنظمات غير الحكومية الوطنية وبينما ارتفع عدد . بإقامة مكاتب وطنية فرعية لها يتعلق

 ، لم يحدثحتى اآلنو ال يزال محدودا للغاية.  األكبر عاني الحاجةالعمل في المناطق التي تب ال يزال العدد المسموح له ،00لى إ
. ودرعاالقامشلي و  إنسانية إضافية، بما في ذلك في حلب مراكز قامةإالطلب المقدم منذ أكثر من عام والخاص ب في مأي تقد

استيراد  ، وانعدام األمن على الحدود في تأخير"العقوبات"نظام ب رتبطةالم والتعقيدات اإلجراءات الجمركية المطولة،وتستمر 
 .معدات االتصاالت األساسية

ومع ذلك، فإن  اإلنسانية.لقوافل لمن ودون عوائق آممر المجلس إلى توفير  دعافي بيانكم، ف إضافية.نواجه عقبات ن اآلن، نحو 
معارضة في ة مسلحجماعة  2555هناك ما يصل إلى  وحسبما يقدر البعض، .وخطورةد تعقيدا ايتز يالوضع على األرض 

ألعمال  نتيجةقطعت طرق وصول المساعدات اإلنسانية في حين تزايد اشتباكات بين هذه المجموعات بشكل موتقع  سوريا.
مناطق أخرى  والسيطرة فيهياكل القيادة ال تزال الوصول إلى بعض المناطق،  وفي الوقت الذي تمكنا فيه من الدائرة.العنف 

 متزايد،بشكل  شائعا نسانيخطف واختطاف العاملين في المجال اإلأصبح . في الوقت نفسه، فيها صعب التنقليو  غير واضحة
لم نتمكن من  ناولكن المساعدات مجهزة لنقلكان لدينا قافلة  الماضي،في األسبوع و االستيالء على شاحنات المساعدات.  وكذلك
 .حياتهمعلى  نظرا لخوفهمسائقين من ما يكفي  توفير
جماعات العلى الحكومة السورية و هذا المجلس ب انجمن  أنه بدون ضغط حقيقي ومستدام ،الرئيس سيدي، يجب أن أكرروهنا 

العديد من وقد تعهدت  إضافية. الأموا أيضا نحتاجو  التقدم.مزيد من تحقيق الالمعارضة على األرض، سيكون من المستحيل 
 % 01تمويل سوى لم يتم الجمعية العامة، ولكن إنعقاد في الفترة التي سبقت تجاه تقديم المزيد من الدعم  الدول األعضاء بسخاء

ولكن  المساعدات، هذهيحتاج  كل منقادرين على الوصول إلى  غيرالبلدان المجاورة. وأنا أعلم أننا و نداءنا للعمل في سوريا من 
االستعداد خطة وتطلب  أكبر.بقدر  وصولسعى إلى المع االستمرار في الأن نصل إليهم في وسعنا  منعلينا أن نواصل دعم 

 بشكل فوريهذا التمويل  من الضروري الحصول علىاألكثر إلحاحا. االحتياجات مليون دوالر لتلبية  4.3وريا فصل الشتاء لسل
ال  الملحة. اإلمدادات وتسليمعلى توفير سيكون قد فات األوان  وا 
 الرئيس، يسيد
للشعب السوري وأن  الشديدةمعاناة لا أن يوقفهو الوحيد القادر على  حقيقيالسياسي ال المسارأن  مرارا علىوزمالئي  أكدتلقد 

لى إللوصول لقدر أكبر من العمل اإلنساني  ية، نحن بحاجة فور وفي انتظار أن يتحقق ذلكال يستمر. أالوضع الراهن يجب 
 دون أن يرتكبوا أى ذنب أو خطأ، بينما ال محاصرين في هذا الصراعوجدوا أنفسهم واألطفال الذين  الرجال والنساءالمدنيين من 

المجلس بذل  ويتعين على هذا الجد.التزاماته بموجب القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان على محمل  يتخذ أى طرف
القانون اإلنساني الدولي  إطارفي  مسؤولياتهم والتزاماتهم النزاع يتخذواأطراف التأكيد على ان جهد لضمان تنفيذ توصياته، و الكل 

 مأخذ الجد. 
 رئيس،ال يسيد
 من أطراف آخر أو طرف قبل من التي أصبحت المجتمعات فيها رهينة المواقع جميع إلى وقفة إنسانية في فورا بحاجة نحن
 نحن. التعرض لسوء من خوف دون أمنا األكثر المناطق إلى باالنتقال للناس السماح يجب .والمأوى والدواء الغذاء لتقديم النزاع
. اإلنسانية للقوافل عوائق ودون اآلمن المرور-النزاع  جانبي من-التفتيش  المسيطرة على نقاطإلى أن تضمن األطراف  بحاجة
يمنع  سبب ال يوجد وببساطة،. اإلنسانية العمليات تعترض العقبات البيروقراطية التي كل فورا أن ترفع الحكومة إلى بحاجة نحن

هدفهم الوحيد هو مساعدة من يعانون الحاجة الشديدة من خالل  اإلنساني حيث أن المجال في للعاملين منح تأشيرات دخول
 توسيع نطاق عملياتهم اإلنسانية.  

 سيدي الرئيس،
مع مرور . ولم يحدث أى تغيير يذكر يستحق رفعه لكمالمجلس للبيان،  إقرارالزمن. لقد مرت ثالثة أسابيع منذ  معسباق  إنه

المزيد من  ويمنع، زحينوالمزيد من النا األرواح،فقد المزيد من  ، نشهدألساسيةا همتزاماتأن يتمسك األطراف بإلدون و  الوقت
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 وهنا، أناشد، ال يزال الناس يموتون دون داع. نواصل فيه النقاشالوصول إلى الخدمات األساسية. وفي الوقت الذي من  الناس
هذا ل يالقياد دورإن الالوحشية والعنف. ه ف هذلوق ضروريةواتخاذ اإلجراءات الالالزم  ضغطجميع أعضاء المجلس لممارسة ال

 .وضروري مر حيويألالمجلس 
واقع والمرعبة للقاتمة الصورة بشكل دقيق الترسم  إال انها ال تستطيع أنصدمة، إحداث على  ة الكلماتوعلى الرغم من قدر 

 من التقدم. المزيد حقيقت من كبيرة لعدم تمكنناسوري اليوم. أشعر بخيبة أمل ال
 
 .كمكرا لش
 


