
 المتحدة مماأل
 الشؤون اإلنسانية تنسيق مكتب

 
 وبراين أوكيل األمين العام لمشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، ستيفن 

 سوريا  حولمن مجمس األبيان إلى 
 3102 يونيو/حزيران 32نيويورك، 

 
 ت مضاىاتو بالكممة الممقاةتم
 

 السيد الرئيس،
 

قبل أيام  العام ايعمم يةأدت أثناء تتمالبريطاني ق  في البرلمان نابغة  ةقتل جو كوكس يوم الخميس الماضي: نائبمإننا نجتمع اليوم في ظل 
سوريا،  فيبرياء األوبشكل خاص لألشخاص  ،خسارة لنا جميعاً إنيا واثنين من األطفال الصغار.  زوجاً  ةركا، ت42من عيد ميالدىا ال

الخوذ " الشجاعة محميةالحكومية المنظمة غير المع  تبشجاعة وفعالية. عممو دون كمل من أجميم عممت  ياقط ولكن وا بياالذي لم يمتق
نيائياو  -طويمة الالمدمرة العقيمة ىذه الحرب دعاة إنياء من أعظم  ةجو واحد تإنسانية حتى النخاع. وكانناشطة . لقد كانت "البيضاء  ا 

عندما  ،عمى الحدود السورية بالقرب من معبر باب اليوى ،ي قرب ىاتاي في تركيامريحان في مستشفىأفين عمى الفور. ىذا ما قالو لي 
انفجار  جراءو من تحت الركبة يساقإحدى  هو لت فقدو عمل في سوريا وي اءالخوذ البيضمنظمة  إنو عضو في. منذ بضعة أيامكنت ىناك 
لى مجمس العموم، و إلى  رسالتوجو  لقد نقمت. الصناعيل يبدالعمى  التأقممحاول يو  ،عبوة ناسفة خرطت في انو . ىذه قاعة مجمس األمنا 

 مجمس األمن. م أنتم فيلكو لقول الحقيقة لمسمطة، دون خوف،  يلسياسالعمل ا
 

لياميا و قيميا و جو، إلى  أىدي ىذا البيانإنني   دعوتيا لمسالم في سوريا اآلن. ،وقبل كل شيء -ا 
 
في عالم أصبحت فيو اليجمات عمى المستشفيات والمدارس، وعمى المساجد واألسواق العامة، وعمى الطوائف العرقية  ىناك خطأ جوىرياً  

نتحدث عن إنياء المذبحة، وعن  ،خرآبعد  عاماً بل و  ،بعد آخر ىا نحن شيراً . أي رد فعل تجتذبعد تلم  لدرجة أنيا والدينية، شائعة جداً 
قال ببساطة من الذي ، مثل الدكتور مازن تخاذ إجراءات عمميةال طمباً السوريون لقد توسل . المساءلة في سورياإلى  أىمية العدالة والحاجة
ال يزال العالم يشاىد  ومع ذلك،العدالة. طالب بتحقيق "، و من فضمكم "السالم :كما ذكرت لكم في الشير الماضي ،سريره في المستشفى

في  تفشمقد األطراف أن يبدو بينما العنف الجامح  تواصل، يفي أجزاء كثيرة من البالدو  .ماءسوريا وىي تتفكك وتخوض في بحر من الد
يمحق  مرافق الرعاية الصحيةتتحطم، والمرافق الطبية وغيرىا من  األحياء المدنية إن. نزاعحل عسكري ليذا ال إيجادعدم إمكانية  استيعاب

 ؟أيضاً  الفرارسيحاول كل واحد منكم  كانا مفي مثل ىذه الظروف، أ. تتالشى وسبل العيشيتعطل، التعميم و  بيا الدمار،
 

 إلى ارتكاب، يونيو/حزيران 16 فيلمجنة الدولية المستقمة لتقصي الحقائق في الجميورية العربية السورية الصادر عن ا التقرير األخيريشير 
عن جرائم متعددة ضد اإلنسانية  ، فضالً في شرق البالد إبادة جماعية والشامتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق المسماة رىابية اإلعة اجمال

 كما يتواصلوقوع اآلالف من اليزيديين في األسر حيث يتعرضون لفظائع ال يمكن تصورىا، وجرائم حرب ضد اليزيديين. ويصف التقرير 
اآلالف من الرجال وأصبح . يةعدائفي األعمال ال يمواستخدام يميبوتدر األطفال اليزيديين  ر عقيدةيتغيو ، جنسياً  اتاليزيدي نساءاستعباد ال

 في عداد المفقودين. ينوالفتيان اليزيدي



 
إلى  عزاز والمنطقة المحيطة بياأعمى  تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشامىجوم أدى في شمال غرب البالد، في محافظة حمب، و 

عمى  ء اليجوم المضادذلك، منذ بدإلى  مدني. وباإلضافة 2000000 قرب منما يل اً دييدشكل تي سقوط العديد من الضحايا المدنيين، مما
اآلن من قبل  ينآخرين محاصر شخص  650000أصبح شخص و  45,000نزح ، منبجبمدة في  تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام

طريق الوصول الوحيد المتبقي  ووىية والقصف عمى طريق كاستيمو، الغارات الجو  صاعدتالديمقراطية. وعالوة عمى ذلك، ت ات سورياقو 
مرة أخرى  مما يعرضياكفر حمرة وخان العسال، و  حريتانو عندان  - في حمب، والقرى المجاورةحكومية المسمحة غير ال اتمجماعبالنسبة ل
ة، متفجر الميل ابر ال، ال سيما ةدقيقالاألسمحة غير  تسبب استخدام. وقد مدني 3000000أكثر من  راصكامل وحالمنطقة بال تطويقلخطر 

في داريا التي يطمقون عمييا اآلن اسم )عاصمة . عمى سبيل المثال، إزىاق األرواح بطرق بشعةة في يقوات الحكومالمن قبل ىوادة  بال
. لقد قيل الكثير وحدىا خالل األسابيع القميمة الماضيةالبرميمية قد أ لقيت عمييا عشرات القنابل تفيد التقارير الواردة أن  ،القنابل البرميمية(

الغرض الوحيد منيا ىو ، و استخداميا عمى ىذا النحو يشكل ىجمات عشوائية أن أكررأن  عن استخدام ىذه األسمحة، ولكن اسمحوا لي
عن االستخدام العشوائي لألسمحة في  الً المدنيين واألىداف المدنية، فض التي تستيدفجميع اليجمات إن ترويع ومعاقبة السكان المدنيين. 

 أحد دعييأن  قبلالرئيس،  يسيديا نتيي اآلن. و تأن  نتيي. ويجبتأن  الجوي، يجبو  البريمناطق مأىولة بالسكان، بما في ذلك القصف 
 متخذوما طال الزمن، سيخضع حقائق ال تقبل الجدل، ومي يوى ،ىذه ليست الحقيقة، فإن تمك اليجمات بالقنابل البرميمية قد تم توثيقياأن 
 .ما يوماً  مساءلةلم مرتكبو ىذه الجرائمقرار و ال
 

 السيد الرئيس،
 

ستة أطفال عمى األقل  قية لألبرياء. في األسبوع الماضي فقط، لقاسيمعاناة في سبب توي سرمزق شمل األ  ي غاشمال عصراىذا ال ال يزال
زينب، جنوب دمشق، وكذلك عمى سوق شعبية في  السيدةمزار ىجمات بشعة بالقرب من  جراءعشرات آخرون بجروح أ صيب و  مصرعيم
 ، حيثاألطفال قسراً  يتم احتجاز. و المروعجسدي الخطر الالفقر المدقع و  ونيواجي ان،ر يالنمرمى في  غيرىمالماليين جد و ويإدلب. 

تنظيم الدولة اإلسالمية في  بسبب استيدافيم من قبلقدت طفولتيم قد ف  لفي بعض الحاالت.  ونعدمي  لعنف الجنسي، و والمتعذيب  نتعرضو ي
 .يملتجنيد في قواتبغرض ا غير الحكوميةوبعض الجماعات المسمحة  العراق والشام

 
ام التحترام االعدم  -التجاىل التام ألبسط قواعد اإلنسانية  سنتحمل ىذامتى إلى  ؟عمى ىذا النحوأطفال سوريا يعاني  إلى متى يجب أن

حماية الجرحى والمرضى  بشأن 2286رقم باإلجماع القرار  تم، اعتمدمايو/أيار 3 فيقرارات ىذا المجمس؟ وللمقانون الدولي، بل 
ىا ؤ المتحدة وشركا ممالنزاعات المسمحة. وحتى اآلن، منذ ذلك الحين، تمقت األ خاللالعاممين في المجال اإلنساني و الموظفين الطبيين و 

، /نيسانفي أواخر أبريللتي تمقيناىا ، امنظمة األطباء المناصرون لحقوق اإلنسانوثائق حددت جديدة. اليجمات الرات من العشعن تقارير 
قوات الحكومة  ي قال أنىذه اليجمات، بين من و . ةالطبي رافقفي الم وظفاً م 738عن مقتل  فضالً  اً طبي اً مرفق 259عمى  ةىجم 365

. ةالطبي رافقفي الم موظفاً  667ما يقدر بنحو مقتل إلى  ت٪(، أد76عمى األقل )أكثر من  ىجوماً  289مسؤولة عن كانت السورية 
مرافق من  الطبية وغيرىاالمنشآت يد من اليجمات عمى مز العن ىا تقارير ؤ المتحدة وشركا مم، تمقت األمايو/أيار 1وعالوة عمى ذلك، منذ 

يوم  عن ىجمات عمى ثالث منشآت طبية في حمب ، فضالً مايو/أيار 23 يوم طوس. ويشمل ذلك تدمير مستشفى في طر الرعاية الصحية
تقع عبد اليادي فارس، وكميا  عيادة، و عن بعضيما البعض متر 300المذان يبعدان الحكيم، مستشفى البيان و  ى: مستشفيونيو/حزيران 8

 حقائق، وال يمكن إنكارىا. ياكم -حقائق ىذه في الجزء الشرقي من المدينة. مرة أخرى، 
 



تتعرض ألضرار "الوحدات الطبية أن من  -وأنا أقتبس ىنا  - داينيوس بوراس، مؤخراً   الصحة،بحقوق المتحدة الخاص  مممقرر األحذر 
إن العدد اليائل من الرىيب.  نزاعيذا اللسمة مميزة بغيضة  تأصبحقد ما عن كشف ا يوىذبأعداد كبيرة في جميع أنحاء سوريا،  ودمار

ربما تكون قد ىذه المرافق، وكذلك المعمومات المتعمقة ببعض الحوادث، يشير إلى أن بعض المستشفيات وغيرىا من المرافق الطبية 
 .[االقتباس ". ]انتيىاستيدفت بشكل مباشر

 
الساتر الترابي عمى الحدود األردنية، حيث ارتفع عدد طالبي المجوء بشكل  عندالوضع  إزاءسيدي الرئيس، يا ، أيضاً  بقمق بالغأشعر نا وأ

 ية المتواجدة عندالسكانوتضم المجموعة شخص.  700000أكثر من ب اً حاليعددىم قدر ، ويثالثة أضعافإلى كبير في األشير األخيرة، 
ة السامية األمم المتحد مفوضية اتر يتقدبحسب أطفال.  يمأكثر من نصفو لمغاية.  المستضعفينكبيرة من الناس  الساتر الترابي أعداداً 
إلى  الساتر الترابي عندنياية العام. وعالوة عمى ذلك، تدىورت األوضاع األمنية  قبل 1000000 ىمعدد سوف يتجاوزلشؤون الالجئين، 

 وقعقريبة.  يةىجوم عمى نقطة حراسة حدود عمى األقل خاللأردنيين تل ستة جنود عندما ق   ،حد كبير، كما تبين بشكل مؤلم يوم الثالثاء
 األردن.إلى  دخولالفي  ونأممالذين يلسوريين اقرب من منطقة انتظار بالىذا اليجوم 

 
إنسانيتو عندما تتعرض المجتمعات الدينية  يتشكك فيأن  ييز ضمير العالم. بالتأكيد يجب عمى المجتمع الدوليأن  بالتأكيد كل ىذا يجب

وعندما يغرق الالجئون  ،من القصف ةآمن غير داخمياً تصبح مستوطنات النازحين العرقية لخطر اإلبادة، وعندما أو الطائفية أو 
م و إخراج األطفال من الحاضنات بسبب اليج االضطرار إلىعند ، "اليونيسف كما أفادت منظمةو  ،والمياجرون في البحر المتوسط باآلالف

 قبمو.ن أن يجب أو يمكن ليس عالماً . ىذا أمر فاحش. ىذا "عمى المستشفيات
 

 السيد الرئيس،
 

 يةسكانمجموعات الالدؤوبة لتمبية االحتياجات اإلنسانية العاجمة لم االمتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة جيودى ممتواصل وكاالت األ
 .ةالسوري

 
 34مميون شخص في  1.1إلى  موصوللسعى ىي ت، و مايو/أيار 19في  يونيو/حزيرانلشير  تم تقديم خطة وصول المساعدات اإلنسانية

تصريح ، تم منح إلييا مب الوصولط   موقعاً  34أصل رد األولي من جانب السمطات السورية. من ال، تم تمقي يونيو/حزيران 2 في. موقعاً 
أن  أو صرح بدخوليامثل المواد الغذائية غير م لوازمأن  ، وىذا يعنيموقعاً  13والوصول الجزئي إلى ، موقعاً  16بالوصول الكامل إلى 
إلى  لم يتم السماح بالوصولالفعل، و المحتاجين بن الناس عكان أقل من تقديراتنا  نا بإيصال المساعدات إلييمذن لعدد األشخاص الذين أ  

الواعر التي كانت ة لجزئي إلى بمدإذن بالوصول ا نحم   ،حزيرانيونيو/ 6. بعد جولة ثانية من المشاورات، في مواقع عمى اإلطالق 5
 داريا ودوما لتشمل المواد الغذائية لبعض المستفيدين.عمى الوصول إلى جزئية الموافقات تم توسيع الو  ،سابقاً  ةستبعدم
 

المناطق إلى  المناطق المحاصرة عمى وجو الخصوص، بعد مفاوضات مكثفة عمى مختمف المستويات من أجل الوصولبوفيما يتعمق 
بشكل  إماعن طريق البر، منطقة  15إلى  لو صمو موافقات لعمى المتحدة  مماأل حصمت، يونيو/حزيرانالمحاصرة المطموبة بموجب خطة 

 اً نظر عدد المناطق المحاصرة  خفيضتم ت ،الشيرىذا أنو خالل إلى  أشير أيضاً أن  ينبغيجزء من السكان المحتاجين. و إلى كامل أو 
الموقع المحاصر و . موقعاً  18ية تبقصبح مجموع المواقع المحاصرة المبذلك، يمن قبل الحكومة السورية. و  رة عمى الزبدانيالسيط ةستعادال

ىو الزبداني في ريف دمشق. تم تضمين الزبداني في ما  يونيو/حزيرانولكن لم تتم الموافقة عميو في إطار خطة  اً مطموبذي كان الوحيد ال
ىذا  فييتم تمك المدن مساعدات إلى تسميم لمأي  خطيط وتنفيذت ال يزالوكما ذكرت في وقت سابق،  ،المدن األربعة" اتفاقيعرف باسم "



ا ملكن تغطييو  ،افلو قالإطار خطة  تحت -اليرموك ودير الزور  -األخرتين  تينالمنطقتين المحاصر الخاصة بطمبات ال تندرج ال واإلطار.
 .ال يزال مستمراً برنامج األغذية العالمي عمى التوالي، وكالىما التابع ل اإلسقاط الجوياألونروا و منظمتي 

 
 السيد الرئيس،

 
، في ريف إلى جيرودتشتد الحاجة إلييا التي  متعددة القطاعات المساعداتتسميم بالقوافل المشتركة بين الوكاالت تقوم ، حديثي ىذا ءناثأ

من ة األولى حممقصف المتواصل في األشير الماضية. ىذه ىي المر ل ىدفاً كانت  دمشق والشيخ مقصود، وىو حي في مدينة حمب، التي
إلى حوالي اإلنسانية  اداتمدالتغذية والصحة والنظافة وغيرىا من اإل لوازمالطعام، وكذلك  جمبمتعدد المراحل لإيصال المساعدات 

 لتقديمكفر بطنا، ناحية إلى  المتحدة / اليالل األحمر العربي السوري مملألتابعة ت قافمة انطمق، يونيو/حزيران 19 وفيمستفيد.  220500
صعب قرى يعن ثالثة  ، فضالً حموريةو  ترماعين ىما ، ينمستفيد في موقعين محاصر  250000إلى المساعدات الغذائية والصحية 

المتحدة / اليالل األحمر العربي السوري  مملألتابعة ، سممت قافمة يونيو/حزيران 16 وفي. عفتريسبيت سوا و و  زةحالوصول إلييا، وىي 
مستفيد في عفرين  500000إلى المياه والصرف الصحي والمساعدة الزراعية و الصحة والتغذية والمواد غير الغذائية لوازم ، و طعامال

من سكان  370500إلى  نسانيةت قافمة مشتركة بين الوكاالت المساعدة اإلقدمفي محافظة حمب. وفي اليوم نفسو، ليا والبمدات المجاورة 
 ىذه القوافلسوف تقدم موافقة الحكومة. و  صدور رفو قافمة متابعة في األيام المقبمة،  قرر إرسالالمحاصر في حمص. ومن الم الواعر حي

 ص.شخ 750000إلى  ةوالصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي الطارئدوية الغذاء واألمجتمعة إمدادات المتجية إلى الواعر 
 

الغذاء والصحة والتغذية إمدادات  إيصالب المتحدة / اليالل األحمر العربي السوري مملألتابعة مت قافمة قافي وقت سابق من ىذا الشير، 
حمص الشمالي. ريف في  وطغنالمالح و  طيرو  الكبيرة مستفيد في الدار 330500إلى والمياه والصرف الصحي والمواد غير الغذائية 

إلى من تسميم متعدد المراحل لجمب الطعام مرحمة المتحدة وشركاؤىا أول  ممحزيران، أنيت األيونيو/ 10ذلك، في إلى  وباإلضافة
في و شخص في دوما.  400000 حوالي إلى اإلنسانية مداداتالتغذية والصحة والنظافة وغيرىا من اإل لوازمشخص، وكذلك  240000

الغذاء والتغذية والصحة والطب والمياه والصرف المساعدة في مجاالت المتحدة وشركاؤىا  ممت األقدمحزيران، يونيو/ 9اليوم السابق، 
بما في ذلك المقاحات وبعض اإلمدادات  ،التي سممت اإلمدادات الصحية يونيو/حزيران 1داريا، كمتابعة لقافمة إلى  الصحي والتعميم

 إيصال اإلمدادات منالمتحدة واليالل األحمر العربي السوري  مماألخالليا ت تمكنية لألطفال. وكانت ىذه ىي المرة األولى التي و غذتال
ل اصيإل المعضميةإلى قوافل مشتركة بين الوكاالت  أ رسمت، يونيو/حزيران 3و 1أربع سنوات. وعالوة عمى ذلك، في  منذداريا إلى 

 شخص. 450000إلى غذية تالغذاء والصحة والإمدادات 
 

 السيد الرئيس،
 

جميع المحتاجين إلى  اإلنساني عمى األرض لموصولفي المجال المتحدة وشركائنا  ممالرغم من استمرار أفضل الجيود من قبل األعمى 
يشكل تحديات خطيرة لقدرتنا  نزاعالمستمر واستمرار تدخل وتعنت أطراف ال نزاعسوريا، فإن واقع ال في كافة أنحاءالمجتمعات مختمف في 

 ،إيصالياالمعونة التي يمكن  يةوكم يةن وكيفمكا تعقب القيود المفروضة من قبل السمطات السورية، من حيث واصلوت عمى القيام بذلك.
كل جيد ممكن لتأخير وتشتيت وتفكيك السمطات نفسيا ىذه  جراء بذل اقم المشكمةتتفثم  ،بعض المجتمعاتإلى المساعدات إرسال ة مقعر 

ال أن عمى الحاجة و  المتحدة وشركائيا بناءً  ممتنظيم إيصال المساعدات مسؤولية األيجب أن يظل  بينما نحاول القيام بعممنا.القوافل 
 .سياسية اعتبارات سياسية أو غيري خضع ألي
 



 ت عدفضل. األ تمنياالتجاه الصحيح في الصباح و  إلىشاحنة  تتعمق بإرشادالمساعدات ليس مسألة بسيطة  إيصالأن  نفيمأن  يجب عمينا
الطريقة حساب  ونيحاولو ، عمى األرض تنظيم القوافل اإلنسانيةذين يقومون بك الئلو ألبالنسبة دقيقة في كل القضايا األمنية مصدر قمق 

 أمافي الظروف المثمى.حتى عممية معقدة إنيا . انوشجع استثنائيين اً صاشخأ، وىذا يتطمب مرعب نزاعمن لمخروج وفعالية  أماناً األكثر 
محفوف و تحد جبار ىذا كيبدو  -نشط ومتقمب  نزاعواقع الظروف التي وصفتيا اليوم وكل شير خالل  واجيةعند م -في سوريا 
إفساح  طريقن ع، وليس أكثر خطورة، ناً اأكثر أم يمعمم يتعين عمينا أن نجعل - انوشجعاستثنائيون أشخاص  يتصدى لوبالمخاطر، 

. في مواجيتو يمكننا تحمل الفشل ولكنو ليس تحدياً . خطوة يخطونياكل  عمىالدعاية  ميط أضواءمن دون تسلمتفاوض المجال أماميم 
نني و  ، أو شرط قيد دون ةاإلنسانيالمساعدات ل اصإيمواصمة الضغط عمى السمطات لمسماح بإلى  يا نفوذدياألطراف التي لأدعو جميع ا 
 تدخل. بعيدًا عن أيو 
 

 السيد الرئيس،
 

مشتركة قوافل المتحدة وشركائيا من خالل  مممن قبل األ اً شخص 8440325حوالي  ىإل لو من ىذا العام، تم الوص الثاني /كانونمنذ يناير
وفقًا يعيشون في المناطق المحاصرة  شخص 5900200أصل نحو من شخصًا  3340150 ، بما في ذلكوط النزاعبين الوكاالت عبر خط

نو ليس سوى قدر ضئيل بالمقارنة فإ، بو بحر مالتأكيد و تقدمًا بىذا يمثل أن  في حينو كثر من مرة. أل مالمتحدة، وبعضي مماأل لتصنيف
مستوى مخاوف الحماية واالحتياجات والمعاناة في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إلييا. وعالوة عمى ذلك، وبعد مراجعة دقيقة، ب

 9000000شخص يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إلييا، بزيادة قدرىا أكثر من  نحو خمسة ماليين إلى أن اآلن اتنار يقدتشير ت
لى إدراج مناطق في أجزاء من محافظات إلى عدة عوامل، ولكن في المقام األول إن التقدير السابق. وتستند ىذه الزيادة الكبيرة عشخص 

من داخل سوريا، وكذلك عن عمى الوصول لجيات الفاعمة اإلنسانية ة اقدر عن تقييد  حمب والرقة والحسكة نتيجة النعدام األمن، فضالً 
 الذي تم عمى  المساعدات اإلنسانية  يصالمتعثر إلالالزخم يستمر أن  عبر الحدود. ولذلك فمن األىمية بمكانالتي تتم عمميات الطريق 

 ا العام.في النصف الثاني من ىذ يراً ثتوسع كيويتحسن و  ،األشير القميمة الماضية ارمد
 
قدرة  إلىمواقع المحاصرة والتي يصعب الوصول إلييا الإلى عمى الوصول  اآلن ىو تحويل ىذه الطمبات والموافقاتاإلجراء الجوىري  إن

عمى الموجود فريق ويعمل ال. المحتاجين الى المساعدة السوريين االشخاصجميع إلى اإلنسانية كاممة ومستمرة عمى إيصال المساعدات 
موافقات كاممة إلى  جزئيةالبما في ذلك التفاوض مع السمطات السورية لتحويل الموافقات  وواقع، لجعل ىذا حقيقة ونياراً  ليالً األرض 

جميع إلى  نكون قد تمكنا من الوصولأن  . وبحمول نياية ىذا الشير، نأملاً زال مستمر يي ال ذالمستمزمات الطبية، ال ستبعادووضع حد إل
لدييم  ، ستكونجميع المناطقعمى الوصول إلى الموافقات الكاممة ألمم المتحدة وشركائيا إذا ما أتيحت ل من أنو تأكدواو  .المواقع المحاصرة

 .شفيية تعيداتو ، وليس مجرد كممات يةنقدفي صورة سيولة تدفق يالتمويل أن  االحتياجات، طالما تمبية تمكالقدرة عمى 
 

إمكانية الحصول عمى  ناطمبو حزيران، يونيو/ 19السمطات السورية، فعمنا ذلك في إلى  /تموزيوليولشير خطة الوصول  يضاً أ قدمنا
أن  . ويجبوط النزاعصعب الوصول إلييا والمواقع ذات األولوية عبر خطوي ةمحاصر منطقة  35في  اً مستفيد 102200750إلى  الوصول

 عن اتباع سياسةأطراف ما يسمى "اتفاق المدن األربعة" أن تكف إلى  نحن بحاجة أيضاً و بالكامل ودون أي شروط.  اعمييتتم الموافقة 
 لرعاية الصحيةى اعمعالج طبي إلى  المدنيين الذين يحتاجون حصولو  ة عميياوافقالتي تتم المقوافل ال انطالقالعين بالعين، وذلك لضمان 
من دعم مستمر إلى  حتاجنابيع واألشير المقبمة، سوف ضمان الوصول المستدام في األسليحدث ذلك، و أن  في الوقت المناسب. من أجل

من المنظمات غير الشجعان االستمرار في دعم شركائنا إلى  . ونحن بحاجةوالدول األعضاء لفريق الدولي لدعم سورياااألمن و مجمس 



حيوية لمغاية الستكمال الحالية  برامجيمتعتبر  نيذالو المحاصرة والتي يصعب الوصول إلييا، المواقع يعممون بال كمل في  الذينالحكومية 
 .محتاجينالإلى  الوصولبغرض المتحدة واليالل األحمر العربي السوري  ممألالتي تبذليا االجيود اليامة 

 
 السيد الرئيس،

 
 - سقاط الجوياإلبما في ذلك  ،أي طريقة ممكنةب -كما قمت مرات عديدة من قبل، نحن ال نزال ممتزمين وعمى استعداد لتقديم المساعدة 

من خالل  فقط الحجم الحقيقي لمتقدم ال يمكن قياسوأن  يخالصة القول ىلكن وأينما كانوا. و  ، أياً إلييا في حاجة ماسةالذين لممدنيين 
 - يونيو/حزيران 10في المتفجرة أ لقيت عمى داريا ميل اعشرات البر  حقيقة أن المجتمعات المحاصرة. إنإلى  خاصةال إيصال المساعدات

منذ ألول مرة دة بمالتمك إلى المساعدات الغذائية بإيصال المتحدة واليالل األحمر العربي السوري  ممم األقيامن واحد بعد يوم 
حل عن طريق تقديم المحاصرة والتي يصعب الوصول الييا لن ي   المناطق كانالوضع بالنسبة لس بّين أنت   - 2012تشرين الثاني /نوفمبر

األوالد ال يتعرض عندما و القرون الوسطى، التي تنتمي إلى ىذه الحصارات تنتيي المقياس الحقيقي عندما سيكون عونة اإلنسانية وحدىا. الم
العالجات المنقذة لمحياة من دون خوف  من تقديمألطباء امكن تعندما يو الدواء ألمياتيم،  ونجمبيالقناصة عندما  اإلصابة برصاصلخطر 

خضاعين لالو  نيئمن شرا خوفاً بأظافرىن  نوجوىي خدشل اتاليزيدي تايالفت ال تضطرعندما و من ىجمات وشيكة،  سترقاق الجنسي. ىذا ا 
 مثير لالشمئزاز في سوريا اليوم.ال المؤلم و واقعالىو 

 
 السيد الرئيس، السادة أعضاء المجمس،

 
المجتمع  عدم قدرة عمىة يساق اً ماحكصدر أألجيال القادمة سوف ت  فإن االمسؤولية النيائية تقع عمى عاتق األطراف السورية، أن  في حين
 .إنقاذ وحماية المدنيين في سوريا عمىالدولي 

 
 أشكركم يا سيادة الرئيس.


