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

   سوريا حولمن مجلس األإلى  بيان
 2016 أيلول/سبتمبر 29نيويورك، 

 
 ىالملق بيانت مضاهاته بالتم
 

 الرئيس،السيد 
  

وريا سحال الذي هو  األعظمالعار اإلنساني  بشأناليوم  مجلس األمن فيلكم  يأقدم تقرير . من أين أبدا؟ جزيالً  شكراً أشكركم 
ائل الرعب اله إفراط منواإلحباط والغضب الجامح  عارماألسف والحزن الو  مع األسى الشديد اليوم، وفي شرق حلب على وجه الخصوص

للحرمان  -حلب  شرق سكان خاصةو  -الشعب السوري يتعرض . أسبوعين تحققت قبلالتي بكثير حتى قمة الرعب الذي يتجاوز  -والمطلق 
 أعمالإلى  يرجعبل إن هذا قوى خارجة عن سيطرتنا. من  غير متوقعة هذه ليست نتيجةو . وشراسة متنامية متزايدةوالمرض والموت بأعداد 

من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك  -كان ذلك من خالل عدم القدرة أو عدم الرغبة  سواءً  -تقاعس لأطراف النزاع وهو نتيجة مباشرة ل
 ن في هذه القاعة.و على األخص الحاضر 

 
تي قد الو الشعب السوري ب أن تلحقما إذا كان هناك أي مستوى من الكوارث والموت التي يمكن عن سؤال  توجيه اآلن يحق لنا

مجتمع سوى ك ليس لدينا اً بعيد اً نزاعهذا ليس إن .  يجب تجاوزهتحديد خط أحمر الإلى ف هذا النزاع، وبالتالي المجتمع الدولي، اطر أتدعو 
لمات ميثاق األمم كلجلي دعم تقديم لو . تدابيراتخاذ قرار و على في هذه القاعة الحضور اختبار حاسم لقدرة ورغبة  بل هو -فيه حصة عابرة 
 الدول: إلنقاذ الشعب السوري من ويالت الحرب. كافة تلتزم بهاالمتحدة التي 

 
 السيد الرئيس،

 
لغارات الجوية اإلى  شهدت األيام السبعة األخيرة تكثيف الهجمات في جميع أنحاء البالد. من الضربات الجوية في دير الزور،لقد 

سبوع ألمدة دام الهدوء الذي وحمص وٕادلب وريف دمشق والمحافظات األخرى، اشتد القتال على الرغم من  ةوالهجمات البرية في حلب وحما
 .من جميع األطرافانتهاكات  تخللتهن إ ، و األعمال العدائية وقفالعمل باتفاق عيد واحد عندما أُ 

 
الهجوم على  بدء ة عنلسوريوزارة الدفاع اإعالن  منذشرق حلب. ما كان عليه في القتال أكثر كثافة في األيام األخيرة من لم يكن 

 طفل 100أكثر من  قيول. بجروح في األيام األولى آخرين 765وٕاصابة مدنيًا  320تل تشير التقديرات إلى مق /أيلول،سبتمبر 23حلب في 
 إنف ة،رداو ال لتقارير. وبحسب اهمإنقاذفي  عاً يأسر فشلنا جموحياة أفراد  إنهم أعداد الضحايا.إلى  . هذه ليست مجرد أرقام تضافمصرعهم

 اً هناك جثثأن  عنيهذا يو . مها بالفعلحطيت دمار شامل في منطقة سبقفي تسبب قد " الجديدة خارقة للتحصيناتال"قنابل االستخدام المزعوم لل
وحيث  - والتي اتخذوها كملجأ لهم متراً  20إلى عمقها  يصلالتي قبية األتحت أنقاض من ضع وأطفال ونساء ورجال عالقة لم يتم انتشالها لرُ 
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لدفاع المدني ثالثة من مراكز ا استهدفتات الجوية قد غار الالتقارير أن . وذكرت في األونة األخيرةاستخدام هذه األسلحة بدأ حتى  ينآمن واكان
ت جعلأيلول، سبتمبر/ 22في و . على االستجابة همتامن قدر بشدة حد الالموظفين، و بعض صابة إسفر عن أربعة في شرق حلب، مما األ

، سبتمبر/أيلول 24 وفيشرق حلب. األحياء في معظم إلى المياه وصول  توقفأمياه غير صالحة للعمل، و الضخ لباب النيرب الهجمات محطة 
عة للهالل مستودعات تابب أضراراً  تفي شرق مدينة حلب، وألحقالحج منطقة جسر استهدفت ة دعدمتغارات جوية ذكرت التقارير الواردة أن 
 تعرض اثنانط، باألمس فقو .  قابلةوهي  -في شرق حلب، وكذلك زوجته  نالمتبقيالقليلين من األطباء  اً واحد تاألحمر العربي السوري وقتل

اله األمين ما ق كررأ إننيالخدمة.  نطاق منخرجا ن من أربع وحدات جراحية، لهجوم و تاالمتبقية، بما في ذلك اثنالثمانية مستشفيات المن 
عرفون أنهم نهم يإيعرفون بالضبط ماذا يفعلون.  أولئك الذين يستخدمون أسلحة أكثر تدميراً إن أمس: " على التطورات مطلعكأالعام الذي 

 "يرتكبون جرائم حرب.
 

ن هناك مكان لن يكو  ات يومذلم يكن اليوم، ن إ حتىو  -يتم تسجيلها شهود العيان وروايات األدلة يجري جمعها، أن وينبغي القول 
ابة عن الدول األمم المتحدة ني مسؤوليتنا في: هذه وسخرية االختباء فيه بقسوة رتكب جرائم الحرب هذهالتي تلألفراد والمؤسسات يمكن 

عضو دولة  أيإلى  بأصابع االتهام بغرض اإلشارة واجب األمم المتحدة للحفاظ على تلك األدلةبقدر ما هي  العالم في جميع أنحاءاألعضاء 
يقية في كون هناك مساءلة حقستالرادع الوحيد المتبقي على ما يبدو هو أنه إن اليوم.  عندما يأتي ذلك، هموقادتهم وضباطمن دولة أو أكثر 

فقدان  من اال مبرر لهالمتعمدة التي مذبحة ال هوقف هذفي  ينجحشيء آخر  أي أنه ال يبدو أناهللا يعلم  -محكمة رأي واشمئزاز العالم 
 األرواح.وتحطيم 

 
هيب في الر سقوطها في بل قطعت شوطًا طويًال شرق حلب في هذه اللحظة ليست على حافة الهاوية، إن ، دعوني أكون واضحاً 

منذ إليها ل الوصو على األمم المتحدة قدرة عدم  في ظلفي سوريا،  هشهدناشيء أي تختلف عن هاوية بال شفقة وال رحمة من كارثة إنسانية 
مئات الجراء االنهيار التام. توجد حاجة ملحة إل على شفاالقطاع الصحي في شرق حلب فإن بحسب التقارير الواردة، و  /تموز؛يوليو 7عام 

رافق قليل من المالعدد ال على األرض في همجمرضى أو عالمنع دخول ن عت تقارير مقلقة يمن عمليات اإلجالء الطبي الحرجة. لقد تلق
ة أربع توفيلقد . تماماً فإنها اآلن تتعرض لضغوط تفوق طاقتها ) هناك، ICUالعناية المركزة ( اتوحدوأيًا كانت قدرات تبقية. الصحية الم

الجراحية  وازملتقارير عن نقص حاد في ال أيضاً . وهناك أجهزة تهويةإلى  الوصول هم إمكانيةكن لديت لمألنهم أشخاص (ثالثة منهم أطفال) 
لتوفير النسبة بأولوية تقديم المساعدة تتساوى في حدتها ة. ونتيجة لذلك، فإن يويالطبية الح ستلزماتوأكياس الدم ومواد التخدير وغيرها من الم

  .الغذاءاللوازم الطبية و 
 

لمدة شهر واحد. شخص  40,000فقط إلطعام الغذائية تكفي حصص وال، بسبب هذه الحالة من الحصار، ال يزال الغذاء شحيحاً 
قد أصبح ملموسًا المواد الغذائية إلى وصول محدودية القدرة على الر يأثت فإنالمواد الغذائية،  من محدودوعلى الرغم من وجود مخزون 

نقص في  وهناكالطعام.  قتاتون على فضالتيالذين . وقد تم اإلبالغ عن وفيات ناجمة عن سوء التغذية واألمراض وتسمم أولئك بالفعل
 - ن الوقاية منهايمك تيالمنقولة عن طريق المياه وال الفتاكة األمراضحدوث زيادة كبيرة ووشيكة في ومن المتوقع  ،اآلن أيضاً المياه العذبة 

  . وهذا أمر مأساوي بقدر ما هو غير الزم
  

. رهمأكثر من غيو  الذين يعانون أوالً  ،ضعفاً األكثر طفل محاصر في شرق حلب، وهم من بين الفئات  100,000أكثر من  يوجد
ا، لكنهم في ضمائرن انطبعتعابر و الاالهتمام العالمي  قد استحوذت على ،علوشواآلن روان  ،يشنقدعمران و  كرديالصور آالن  ربما تكون
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كل يوم نقاذ اإل فرقتعثر ا النزاع. من قبل أطراف هذ ٕاساءة معاملتهمو ألطفال للقتل المروع لرمز  بل همعزلة وال استثنائية، نليسوا حاالت م
ابعة الجماعات المسلحة غير الت تقومشرق حلب. وفي الوقت نفسه، في ق نالخاالغبار جحيم و الأطفال تحت أكوام من االنقاض وسط  على

موجه لقوات لوزن الهائل ال، ولكن فقط بطبيعة الحال ليس من جانب واحدفإن هذا ذلك لفي غرب حلب، و شن هجمات عشوائية ب أيضاً للدولة 
 في شرق حلب. يجب علينا إنهاء هذا الكابوس. المحاصرين ناسضد ال

 
حدود. عبر الالنزاع و  وطشرق حلب من خالل الدعم عبر خطإلى  لتقديم المساعدة ،لقد كنا على استعداد، وما زلنا على استعداد

 هدنة لىعالمفاوضات  تحما، التي ز عمال العدائيةلى وقف كامل لألل إالتوصفي محاولة  -كما تبين لألسف  - اتلهاءإلوعلى الرغم من ا
على وجه السرعة  أسبوعياً ساعة  48قل عن تال  ة لمدةإنسانييجب تنفيذ هدنة ، /تموزيوليوشهر دعو منذ أأقصر، ولكن كما كنت  ةإنساني

ب المدنيين راحة من وابل القنابل والهجمات التي تسب منححرجة، و ال تحاالللاإلجالء الطبي بللسماح و لمساعدات اإلنسانية، بدخول اللسماح 
. اآلن هو يدبالتأكالعسكرية أو  السياسية قفالمو اأو حماية  ،مواقف السياسيةتفاخر بالالوقت المناسب للهو  هذا معاناة ال توصف. ليس

من ألعمال العدائية وقف اتنفيذ اتفاق عادة إ و  ،إنسانيتنا المشتركةتكشف أمام أعيننا، واالتفاق على يي ذالرعب الب فاعتر الالوقت المناسب ل
ساعة.  48إنسانية أسبوعية لمدة  هدنةللعمل اإلنساني. كحد أدنى، بالنسبة فضل الخيار األحماية المدنيين وٕانقاذ األرواح. وهذا هو  لأج
اريخ، وعلى الجانب الخطأ من الوفيات التي يمكن تجنبها. هذا المجلس اليوم على الجانب الخطأ من الت من ذلك سوف يضعأي شيء أقل و 
 ق ذلك.لتحقيتتيح الفرصة س هي التيكل عضو في هذا المجلس لموحدة الرادة اإل لكنعلى عاتق أطراف النزاع، و المسؤولية تقع  إن
 

 السيد الرئيس،
 

ن إألشخاص الذين يعيشون تحت الحصار. ا التي يواجههاوصف الفظائع للم تتبق كلمات ُتذكر قبل، من أقول  يونمكما سمعت
أرجوكم،  يتعرضون لعقاب جماعي.و ، نطاق وصولنا ين عنوبعيد محاصرين ونظلبينما ييومي من أجل البقاء على قيد الحياة  كفاحهم كفاح

، بما طبق عليهمتن الحصار أن معاييربالمجتمع الدولي إلى  استغاثةبمثابة نداء  مثير لالشمئزاز في شرق حلبالهذا الوضع يكون أن  يجب
إنها حرية الحركة. افتقار المدنيين الواضح إلى ) 3( إليهم؛المساعدات اإلنسانية  إمكانية إيصال) عدم 2( ؛عسكرياً  همقيطو ت) 1في ذلك: (

 .المحاصرة اآلن شرق حلب إنها - اآلن تنطبق عليهم
 

قوات السورية. من قبل ال عسكرياً مطوقة المنطقة  إن. ها لكم لتويذكرت التي الحقائق على األرضإلى  بللى تخمين، إهذا  ستندال ي
ة ض المحاصرين داخل المدينمما يعر لقيام بعمليات عسكرية من داخل المدينة، اذلك، تواصل جماعات المعارضة المسلحة إلى  وباإلضافة

أية كن هناك تقدر كبير من التفصيل في هذا المجلس، لم مناقشتها ب تاصل. على الرغم من كل جهودنا الجماعية التي تممتو أكبر و  لخطر
موز. وتجدر ت/يوليو مطلع شهرمنذ  وط النزاعمن خالل الجهات الفاعلة عبر الحدود أو عبر خطإليصال المساعدات اإلنسانية  فعلية إمكانية
ذلك، على  . وعالوة علىةلدولالتابعة لكل من السلطات السورية والجماعات المسلحة غير  التي تفرضهالقيود عن اتج اهذا نإلى أن  اإلشارة

أي أعداد بالمدنيين الراغبين في السفر من وٕالى شرق حلب غير قادرين على القيام بذلك  ، فإن"ممرات" متاحة وجود الرغم من التأكيد على
أن  قناص من المرجحلاإليه طواعية، وٕاذا كان  ونمكان تذهب مكن لديكلم يذلك إذا  نو فقط ال تفعل لكنكمالشيء نفسه،  ونتفعلس مكبيرة. كنت

ن انعدام عندما تكون هناك مثل هذه المستويات م واتحركأن ين و المدنيال يستطيع . وكما قلنا منذ فترة طويلة، ة حالأيعلى  يطلق رصاصته
 قاصرة تنقاط الدخول والخروج ومخاوف أمنية محددة، ليس عندعسكري الوجود العلى  هذا النقص في الحركة بناءً بتقييم  أيضاً قمنا و األمن. 

شخص  275,000وضع إن نسانية التي تم تأسيسها من قبل االتحاد الروسي. اإلممرات ال عبر تنقلنيران القناصة واالعتقال عند ال لىع
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 لقرون الوسطىاالتي تنتمي إلى مارسة هذه الم نهاءإل ما في وسعنال نفعل كأن  يجب علينا جميعاً و  ،حقاً  مقبولآخر محاصر في سوريا غير 
شخص  4,000ال، حتى بعد خصم 861,200إلى  586,200من  قد ارتفععدد األشخاص المحاصرين في سوريا أن  إلى األبد. وهذا يعني

عب الوصول يص واقعفي مالمقيمين ماليين السوريين إلى  . هذا باإلضافةأغسطس/آبمن أواخر شهر  لب منهم مغادرة داريا اعتباراً طُ الذين 
 إليها اليوم.

 
 السيد الرئيس،

 
ر. اصحالتي تفرض الاألطراف  التزمت بهالقانون الذي  -لقانون لغير مبرر و صارخ خرق هو  ؛ بلالحصار ليس سالح حرب

المجتمعات ر على الفو  ما يمكن أن تصبو إليه أفضلفإن الحل السياسي بعيد المنال،  ظلالشعب السوري من أجل البقاء وي وبينما يكافح
ي المجال دور العاملين فال يجب أن يكون . مالمساعدة اإلنسانية إليهٕامكانية إيصال الهجمات العشوائية و توقف لهجوم هو التي تتعرض ل
للتوصل  يسعلا أثناء، إلى المساعدة توفير الغذاء والمأوى وأدوات البقاء على قيد الحياة للمحتاجين بل هومن الحل السياسي،  اإلنساني جزءاً 

ء الفراغ لتدخل لملواالمجتمعات المحتاجة، إلى  وٕايصال المساعدات، ينضعفمستلحماية ال -تلك الجهود  لقد تعرضتهذا الحل. إلى مثل 
 .وع الماضياألسبفي ضربة قاسية ل - ال يوجد بديل ماحيث
 

قوانين الحرب توفر الحماية لعمال اإلغاثة أن  ي طرفأل وضحأن نيكون من الضروري أن  بعد نصف عقد من النزاع، ال ينبغي
 أي جانب فيإلى  وننحاز ي طلع هذه القاعة على العنف المرتكب ضد أولئك الذين الأأن  ، ليس من الضروري2016اإلنسانية. في عام 

 اتهمعانتجاوز متالذين  األشخاصالتي يمكن تصورها لمساعدة  ستعداد لدخول البيئات األكثر تحدياً أهبة االهذا النزاع، وأولئك الذين على 
نا ضاألزمة اإلنسانية في سوريا، تعر  ونناقشيزعماء من مختلف أنحاء العالم  كان بينمااألسبوع الماضي، ففي  ومع ذلك،الخيال.  حدود

 لهجوم مدمر على قافلة إنسانية.
 

 السيد الرئيس،
 

إلى  كيلومتراتعلى بعد عدة لحياة ل ةنقذممساعدات بإيصال شاحنة  31 قامت، سبتمبر/أيلول 19 يوم في وقت مبكر من مساء
 يناة المدنيلحي طراف النزاعتجاهل أ علىلهجوم في مثال مروع آخر عمال اإلغاثة اإلنسانية  عرضالغرب من مدينة حلب في أورم الكبرى، وت

ل األمم المتحدة والهالخاصة بقافلة إنسانية تحمل عالمات واضحة بت المنطقة المحيطة ولحتعلى مدار ساعتين، و والفضاء اإلنساني. 
رئيس منظمة  - سائقين، وعمر بركات 5و متطوعاً  12نساني: عامًال في المجال اإل 18سقط منطقة قتل. إلى األحمر العربي السوري 

مصرعهم العديد من المدنيين  ولقي، ينآخر  اً سائق 15صيب أُ و قتل وحشي. ضحايا لعملية  -الهالل األحمر العربي السوري في أورم الكبرى 
السكان تعرض و عن عيادة طبية قريبة.  فضالً بداخله كان يتم تفريغ اإلمدادات  الذيمستودع بالغة باللحقت أضرار ح، و و ر أو أصيبوا بج

مساعدة العلى لوا حصمشاهدة ما يحدث ألولئك الذين يحاولون مساعدتهم. وبطبيعة الحال، لم يجراء من  أخرىلصدمة نفسية ن و المحلي
 .ما في الكلمة من معنى بكلخطر مزدوج إنه  - التي تشتد الحاجة إليهاالمنقذة للحياة 

 
للتأكد من  يهدى جار ، وأتعهد بأن أبذل قصالكبرىلذين قدموا التضحية اأولئك خالص التعازي ألسر وزمالء وأحباء ب تقدمتلقد 

اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية العاملين إلى  هذه اللحظة، وأدعو هذا المجلس اغتنامإلى  أدعو كل واحد مناإنني تذهب سدى.  نوفاتهم لأن 
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 يوم لكعنيفة  كانوا من موظفي األمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية الشريكة لنا الذين يواجهون ردوداً  في المجال اإلنساني، سواءً 
 المحتاجين جميعإلى  لمساعدات اإلنسانيةتقديم االمساعدة، وضمان  إيصالكل العقبات والتأخير التي تعيق مقاومة ل م. كما أدعوكتقريباً 

 راقة الدماء.إنهاء إإلى  أدعوكم ،األهم من ذلكو . دون عوائقمن ع وآمن يسر على نحو 
 

 السيد الرئيس،
 

اعدات اإلنسانية. المس توزيع مثلها في ذلك مثل كافة حاالتأورم الكبرى حركة منظمة بدقة، إلى المتجهة  نسانيةاإلقافلة الكانت لقد 
م إخطار يتو تصريح من السلطات السورية.   علىها أوالً ؤ األمم المتحدة وشركاتحصل  .النزاع لتقديم المساعدة من خطوط عند عبور خط

التابعة سانية حركها. وتشمل قوافل المساعدات اإلنطوال فترة تتها حالن موقع القافلة و ع، وتوفير تحديثات مستمرة مسبقبشكل  طرافجميع األ
أن ذا لضمان هتفادي التضارب يتم و  .اإلنسانية تسليم المساعداتن االضطالع بعرض األلألمم المتحدة إبالغ جميع الجهات الفاعلة على 

 التسليم في مأمن من الهجوم.تكون عملية 
 

لة نوضح عواقب هذا الهجوم المشين. إذا كان المهاجمون يعرفون القافأن  . ولكن ليس من المبكرلدينا بعد التفاصيل افةكم تتوفر ل
لم هؤالء أنهم يعأن  بغض النظر عن السبب والطرف المسؤول، يجبو جريمة حرب.  واارتكب فإنهم قدها، علي ًا متعمداً هجوم شنوااإلنسانية و 

ألة تتعلق إنها مسوضع حد لثقافة اإلفالت من العقاب. ل أيضاً  ةضروري هاالمساءلة أمر مهم من أجل العدالة، ولكنإن سيخضعون للمساءلة. 
درة المنظمات اإلنسانية قسوف تتعرض ٕاذا لم تكن هناك ضمانات بأن القوافل اإلنسانية ستكون آمنة، و . ئداالمببقدر تعلقها بالعملي  طبيقتالب

تقديم لعلى الخطوط األمامية  ينوجودإن األشخاص المكما قلت من قبل، و المحتاجين. سوف تستمر معاناة تقديم المساعدة للخطر و على 
ضمانات أمنية كافية إليصال المساعدات. نعم، هذا يعني التعامل مع هناك تكون  أن المساعدات شجعان، لكنهم ليسوا انتحاريين. يجب

وخارجها  أنا وآخرون في األمم المتحدةنعتمد عليها تلك هي المبادئ اإلنسانية التي  -بعض النفور الرغم من لى عجميع األطراف دون تحيز، 
 ناال يمكن ،، هادونمن كل شيء، و  إمكانية إيصال المساعدات هي ،ة لنابالنسب -عطينا رخصة للعمل ت لكيفي العمل اإلنساني  ونشاركي

اءلة الحادثة ومستلك تحقيق دقيق للتأكد من وقائع جراء دعا األمين العام إللقد . إلحداثهالعالم  ومواطن شدناالذي ينا فرقالحدث نأن 
 ميع األطرافأدعو جٕانني هذا التحقيق، و لكثر فعالية األ حديد الشكلخيارات لتالمراجعة على  األمين العام حالياً يعكف . و عنها المسؤولين

إلفالت من ا ثقافة لقضاء علىا، و بالكاملمساءلة شفافة بالوقوف، وٕاظهار رغبتهم في حماية الحيز اإلنساني ودعم عملية التحقيق، إلى 
 العقاب.

 
 السيد الرئيس،

 
ة أنشطبرامج منتظمة و مساعدة كل شهر من خالل الماليين الناس ب ونعمديها ئاألمم المتحدة وشركاأن حقيقة على الرغم من 

من هاتين  أيب ملذين ال يمكن الوصول إليههم افي كثير من األحيان يكونون  إلى المساعدةحاجة أمس الأولئك الذين في فإن عبر الحدود، 
هذا ال إن ف، وط النزاعاإلنسانية عن طريق القوافل عبر خطبينما نركز الكثير من االهتمام على ضمان وصول المساعدات و . تينطريقال
 انال يمكن يالت، ولكن لضمان تركيز االهتمام على المواقع للمساعدات التسليم الفعلي غالبية مسؤولة عنالطرائق األخرى النتقص من ي

  .يها بطرق أخرىإل لو صالو 
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مشتركة ل قوافالمجتمعات المحتاجة من خالل إلى  لوصولافي  نستمر ،قع التي يصعب الوصول إليها والمحاصرةاالمو  من في كل
 22في و  ؛شخص في تلبيسة 84,000إلى  ، وصلناسبتمبر/أيلول 19 في. سبتمبر/أيلولشهر في  وط النزاعبين الوكاالت عبر خط

 ؛في حمص الوعر حي يشخص ف 70,000إلى  ، وصلناسبتمبر/أيلول 24 وفي المعضمية؛شخص في  35,000وصلنا  ،سبتمبر/أيلول
 وللوصفي االفوعة وكفريا. ونحن مستمرون و الزبداني و مضايا  -ربع البلدات األشخص في  60,000 إلى حواليوفي اليوم التالي وصلنا 

دير الزور منذ  عملية إنزال جوي في 126أكملنا اآلن لقد الجسور الجوية.  وأجوي النزال اإلعن طريق  سواءً  -و جالناس عن طريق الإلى 
من توزيع المواد  نتيجولتين كاملهذا التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي للمحتاجين. ويشمل مستلزمات الغذاء و أرسلنا ، و /نيسانأبريل

 أكملنا اآلنوقد . أغسطس/آب 12. وبدأت الجولة الثالثة يوم لمساعدةاى شخص في حاجة إل 110,000ا إلى ممنهكل  تلصالغذائية، و 
المياه والصرف الصحي والتغذية والتعليم والمأوى والمواد مساعدات مجموعة من المواد الغذائية و  ناالقامشلي، ووفر إلى  نقل جوي ةعملي 90

فت ي وقذالسورية، ال-غذائية كاملة. أما بالنسبة للساتر الترابي على الحدود األردنيةة حص 50,000غير الغذائية، بما في ذلك أكثر من 
لى المنظمات اإلنسانية قد تكون قادرة عأن  تلقينا إشارات إيجابية من السلطات األردنيةفقد في وقت سابق من هذا الشهر،  تهوزر  يهعل

 يةاألمنبات جميع الترتياكتمال إلى  فإننا نتطلع لكالشهر المقبل، ولذ مطلعالعالقين هناك في إلى  استئناف عمليات المساعدة للوصول
 لتحقيق ذلك. ينداهالذين يعملون ج األشخاصالمدى. وأنا ممتن لجميع  طويلةحتى يتم إيجاد حلول و ، تحقق ذلكي حتىاألخرى الترتيبات و 
  

كانت فقد د كبير، حإلى بعيدًا عن متناولنا  ت التي توفر شريان الحياة للناس المحاصرينمساعداهذه التقديم نرحب ب في حين أننا
 وقف األعمالالعمل باتفاق إعادة ال سيما وأن وصول، في إمكانية الدون تحسن  ألنها مرت من صاخكل بش ةاألسابيع األخيرة محبط

وتم . مألوفاً  راً أم وط النزاعر عبر خطاشتناالالتأخير في  أصبحمن ذلك،  . بدالً ناوصولنطاق  ديدفرصة لتم فرو تأن  ينبغيكان العدائية 
وط عبر خطأول قافلة ولم يتيسر إرسال من هذا الشهر.  19 يوم سبتمبر/أيلولفي وط النزاع خط مشتركة بين الوكاالت عبرإرسال أول قافلة 

العديد من الذين في أمس الحاجة  إلىأي مساعدات  عدم وصول الشهر. وهذا يعنيذلك من  23 سوى يوم أغسطس/آبشهر في  النزاع
 خالل األسابيع الثالثة األولى من الشهرين الماضيين. النزاع وطالمشتركة بين الوكاالت عبر خطالقوافل من خالل إلى المساعدة 

 
، /نيسانأبريل 30 فيالمساعدات بدخول فيها مح سُ أخر مرة ألول بعد خمسة أشهر من اربع، البلدات األإلى  تقديم المساعدةتم 

إضافية  تال، األمر الذي تطلب جو حظة االخيرةاللفي  المواد الطبية بعضالعديد من العقبات والتأخيرات الناجمة عن إزالة تخطي فقط بعد 
افل من القو  اإلمدادات الطبيةإزالة ربع، استمرت البلدات األ وفي غيراتفاق نهائي. إلى  من المفاوضات مع األطراف من أجل التوصل

أحكام العين بالعين بالمساعدات اإلنسانية من أي نوع ربط ال يزال هذا العام وحده. و  قطعة 200,000إزالة أكثر من  تاإلنسانية، حيث تم
 ول.بغير مق األربعبلدات الاتفاق المدرجة في 

 
داد طلباتنا والشاحنات على استع ناقدملقد . توزيع المساعداتكما قلت مرات عديدة، كانت األمم المتحدة وال تزال على استعداد ل

فيدين. ية: الردود المتأخرة، عدم وجود خطابات تيسير، والتفاوض حول عدد المستتم تأجيلها بسبب نفس التكتيكات البيروقراطيللتحرك، ولكن 
المساعدات ل وصو المماطلة لمنع تكتيكات مزيد من ال أيضاً جلب هذا الشهر انتظام ينذر بالخطر. بمثل هذه المشاكل  ةواجهم تتمفي حين 

ضرار ، إلحاق أالمعضميةمن قبل قوات األمن السورية في المستودعات، وفي حالة صدور اإلذن  ء، مثل بطإليها من هم في حاجة ماسةإلى 
وباألمس  .ينفي وجود ضباط روس لضمان تعاون أفراد األمن السوريالشاحنات إعادة تحميل لزامًا من قبل قوات األمن، وكان  بمواد اإلغاثة

ة. جميع الضمانات والموافقات الالزم ا على، على الرغم من حصولهحكوميةنقطة تفتيش أخر  ندع دوما تجهة إلىقافلة مُمنع دخول فقط، 
 المستودع.إلى  العودةلى ع تُأجبر السوري األخير، األمني الحاجز  ندكثر من ثماني ساعات عألبعد انتظار و 
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لغيت أُ  ،سبتمبر/أيلول 27في  في الحد من االنتشار. وقبل يومين فقط، هاماً  عامالً أيضًا انعدام األمن  ال يزالوبطبيعة الحال، 

القصف  سبببللقوات المسلحة السورية، تابعة خر نقطة تفتيش أ عندالرستن من قبل األمم المتحدة، عندما كانت الشاحنات  متجهة إلىقافلة 
ت قدم، و هاحركبتع األطراف قافلة أخرى تم إبالغ جمي أيضاً . وهذه إليهاها يحاولون الوصول ؤ األمم المتحدة وشركا التي كانت الجوي للمدينة

 وااستيقظ نلذيلمدنيين، االذي يواجه االجحيم  واتتخيلأن  مممر آمن. بالتأكيد يمكنك وفيرفي ت تفشل اطراف ضمانات أمنية، لكنهجميع األ
هجوم ال هوادة ل يتعرضونمن ذلك  أنفسهم بدالً  هم وجدوا، ولكنأخيراً  المساعدات المنقذة للحياة علىفي صباح ذلك اليوم على أمل الحصول 

 فيه.
 

 السيد الرئيس،
 

 في هاميقدالتي تم ت، /تشرين األولأكتوبرلشهر مشتركة بين الوكاالت الافل و قالخطة على من الحكومة  ردنحن اآلن في انتظار 
ذات  وأصعب الوصول إليها أو ي ةمحاصر منطقة  29شخص في  962,800إلى  لوصولا. وقد طلبت األمم المتحدة سبتمبر/أيلول 19

ا الطلب، االستجابة في الوقت المحدد لهذإلى  في اليوم التالي، وأنا أدعو السلطات السورية وصول الرد . من المتوقعوط النزاعأولوية عبر خط
ول قافلة أ ل إرسالقب سابيعأثالثة  فيهشهر آخر ننتظر بانقضاء نسمح أن  في الوقت المناسب. ال يمكن االستجابة له عمل على تنفيذالو 

ألمم اقييم تإلى  اآلمن، استناداً المستمر و الوصول إمكانية منح  . يجبأيضاً معاناة المدنيين زادت انعدام األمن،  وكلما زاد. وط النزاععبر خط
 .اتاجتيحاللالمتحدة 

 
 السيد الرئيس،

 
ي، نحن ن في المجال اإلنسانيوبوصفنا عامل. المطالبة بالنجدة همسمع صرخاتنحن جميعًا ن .إن سوريا تنزف ومواطنيها يموتون

تحقق لم  ةوزاري اتاجتماع عقدواالطاولة و هذه جاء قادة العالم إلى نيويورك وجلسوا حول نفس  ،في األسبوع الماضيل كل ما بوسعنا. بذن
ن وعمال مزيد من المدنييالل ُقتو  -في الواقع  وتيرة العنفادت دز ا ،فيما كان قادة العالم مجتمعين ،من ذلك بدالً و  .نتائج ملموسةأي منها 
  اإلنساني.  الدولي د القانونمواالتجاهل التام ألبسط عن تحمل مجلس األمن  توقفلقد حان الوقت ألن ي اإلغاثة.

  
اء هذا رورية إلنهوٕالى اتخاذ أية خطوات ض ،اآلن إلنصاف من ضحوا بحياتهم تخاذ تدابيرأدعو مجلس األمن إلى اولذلك، فإنني 

األمل الوحيد  نفإأطراف هذا النزاع،  لم تفعلهاإذا  سوءًا.الخسة التي نراها لن تزداد إال  إن، ال يمكن التفكير في البديلببساطة،  .العنف
مة تهيئة الظروف المالئو ، غيير المسارلت ماألمر متروك لكإن ا. هذمن مجلس األمن اإلرادة والتدابير الجماعية والموحدة : أنتملعالم هو ل

 .واستئناف الحوار السياسي، ووضع حد للحرب ات،جميع المحتاجين، وٕانهاء الحصار إلى لتوصيل المساعدات 


