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منظمات األمم  ووممثليدعو المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية  ،في هذا الوقت العصيب الذي تمر به سورية

في جميع أنحاء البالد، للسماح بإيصال على األقل ألعمال العدائية لمدة شهر كامل فوري لإلى وقف سورية المتحدة العاملة في 

، والتخفيف من معاناة الناس إلى أقصى حد جرحىوإجالء الحاالت الحرجة من المرضى وال ،اإلنسانيةوالخدمات المساعدات 

 .ممكن حيثما تواجدوا

 .األزمة اإلنسانية في عدة أنحاء من البالد فاقممن العواقب الوخيمة المترتبة على تفريق األمم المتحدة في سورية ويحذر 

قد على مخارج المنطقة من جهة ثانية، أخرى  قِوى  والحصار الذي تفرضه  ،من جهة جاريةال العمليات العسكريةفي عفرين، ف

عائلة إلى  ثالث مئة وخمسونبالعديد من المدنيين ومنعهم من الهرب إلى مناطق أكثر أمنا . وحتى تاريخه، وصلت أكثر من  أحاق

ومن المتوقع أن يزداد عدد المدنيين  آخرون بين مناطق عفرين.آالف أحياء مدينة حلب، بينما نزح القرى المجاورة وإلى 

 .المتضررين من العنف مع تصاعد القتال

 ة اإلنسانية تماما  األنشطمعظم وقفت بمتابعة عملهم، بعد أن تتم التوصل إلى اتفاق يسمح لبعض شركاء األمم التمحدة في الحسكة، 

وإنه لمن لمدة شهر. ورغم كونه خطوة إيجابية، فإن االتفاق محدود بمدة شهرين فقط، واليشمل إال عددا  محدودا  من الشركاء. 

بالغ األهمية بمكان أن يتمكن جميع الشركاء العاملون في المجال اإلنساني على المدى الطويل من مواصلة تقديم المساعدات 

 ن قيود.تضررين في المخيمات والبلدات دوالملحة للم

موت ل العودة من المدنيين عرضة للمن يحاو ويبقى. ، والتزال المدينة غير آمنةحدا  كبيرا  ينة الدمار الذي حل بالمدبلغ  في الرقةو

عدم وال يستطع عاملوا اإلغاثة دخول المدينة بسبب ، الخدمات غائبة عن المدينة .اتالمتفجرمن أو اإلصابة بمخلفات الحرب 

 .توفر الشروط اآلمنة

وقد اضطر بعضهم للتنقل  أعداد الضحايا ولجوء المدنيين إلى مناطق أكثر أمنا . ازدياد وفي إدلب، أدت العمليات العسكرية إلى 

وفي ذات  القتال. استمرارإدلب من تحمل عواقب  ومع ارتفاع نسبة النازحين، فقد ال تتمكن محافظة عدة مرات هربا  من القتال. 

الحصول على اإلمدادات اإلنسانية عاجزة عن مسلحة، الجماعات الت، تبقى الفوعة وكفريا في إدلب محاصرتين من قبل قالو

 والعالج الطبي اللذين تشتد الحاجة إليهما في المدينتين.أ

إيصال المواد الغذائية  ، فقد تميةمخيم الركبان من داخل األرضي السوروفي الجنوب، يستمر تعذر وصول الفريق اإلنساني إلى 

ظم والمستدام إلى سكان المخيم الوصول المنتويُعد   .في أوائل يناير / كانون الثاني عبر الحدودمرة  آخروغير الغذائية إلى المخيم 

 جتها عبر إيصال المساعدات بشكل متقطع.التي ال يمكن معال الملحةبالغ األهمية، وذلك لتلبية االحتياجات  ا  أمر

 



 

 

وفي تلك األثناء، وفي المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية، سواء في مخيم اليرموك أوغيره من المناطق في سورية، 

 .يبقى المدنيون محتجزين، معرضين للعنف واإلكراه

لم يتم الوصول إلى ، واةيلمساعدات المنقذة للحتزداد معها الحاجة الملحة لو ةياإلنسان اجاتياالحتتتزايد  ة،يوفي الغوطة الشرق

في ذات الوقت، و . 2017 / نوفمبر الثاني نيمنذ أواخر تشرالمنظمات  نيمشترکة بات اإلنسانية المساعدالبالمحتاجين في المنطقة 

يين في هذه المنطقة وفي دمشق، ومتسببا  بسقوط يستمر القتال ويستمر القصف المتبادل من جميع األطراف، مؤثرا  على المدن

القوافل اإلنسانية دخول ستأنف عمليات اإلجالء الطبي ويمكن أن تُ في حال توقف القتال لوقت كاف، و عشرات القتلى والجرحى. 

طفال المصابين بما في ذلك العديد من األ ،يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلةممن ينقذ حياة المئات بما الغوطة الشرقية،  إلى

 بأمراض خطيرة.

والتي تم االتفاق عليها للوصول إلى المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب  المشتركةالشهرين تبقى خطة وفي موازاة ذلك، 

 أوعدد المستفيدين.  أو المساعدات مناطقحول الالوصول إليها متعطلة بسبب القيود المفروضة على الوصول، أوعدم التوافق 

شخص  700 000، تصل إلى أكثر من أسبوعيا  كن إرسال ثالث قوافل فمن المم، تم السماح بالوصول إلى تلك المناطقوفي حال 

 المناطق في غضون شهرين. تلكفي 

، . أما وقد أصبحت االستجابة اإلنسانية رهينة للقتالفي كل مكان من سورية األرواح رالنزاع المستميحصد المدنيون الثمن، ويدفع 

 فهو عار على الجميع.
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