
 United Nations    األمم املتحدة

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 

 وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية

 لوكوكاإلغاثة في حاالت الطوارئ مارك منسق و 

لقيتكما  -إحاطة ملجلس األمن حول الوضع اإلنساني في سورية 
ُ

 أ

 2019تموز/يوليو  30نيويورك، 

 
 
 .سيدي الرئيس ،شكرا

عن طريق االتصال  ،، الجراح في مستشفى إدلب املركزي براشألدكتور محمد ت إلى اتموز/يوليو، تحدث 26املوافق يوم الجمعة املاض ي، في 

، و  28طبيب منذ ك يعملو ، في حلب هبيتدر تلقى  لقد .بالفيديو
 
 .2011منذ عام يقيم في إدلب عاما

، األكثر هي األماكن  تحت األرض ييقول إن الطوابق السفلية والطابق لى البناية، و أع. لديه غرفة يشعر بالخوفأخبرني الدكتور محمد أنه 
 
أمانا

  50ه، انفجرت قنبلة على بعد مع يثياملرض ى. قبل أيام قليلة من حدبها لذلك يوجد و 
 
ذلك قبل و الزجاج والنوافذ في غرفته.  وحطمتمترا

مستشفى الدكتور محمد ويندرج متر.  200أمراض النساء على بعد متخصصة في عالج أو نحو ذلك، أصابت قنبلة أخرى منشأة واحد يوم ب

 نظام األمم املتحدة.بموجب  تحييد املنشأت اإلنسانيةضمن 

 .موقعهيعلم الجميع 

  24يومين، في حديثنا بتحدثت إليه ألنه قبل لقد 
ُ
بواسطة سيارة إسعاف الخاص به ثالث شقيقات صغيرات إلى املستشفى  تقلتموز/يوليو، ن

ستخدم في حاالت ال
ُ
سنوات، ترقد على  9بلغ من العمر تي تكانت داليا، ال .قد سقطت على منزلهن قتها طائرة حربيةلقنبلة أت ارئ. وكانو طت

 .باشر عالجهابينما كان ي نا،ثيحدأثناء سرير خلف الدكتور محمد 

 

 السيد الرئيس،

 صور شقيقتيها الصغير  ملقد رأيت
 
 تجميعا

ُ
غ من لبتي تروان، الكانت لصحف في جميع أنحاء العالم: لبعت على الصفحات األولى ين، ألنها ط

إلى ، في محاولة يائسة ملنعها من السقوط قىرة تصغيتربة وتتشبث بقميص أختها الاألاألنقاض، ومغطاة بتحت  ةنو دفمسنوات،  3العمر 

، وشقيقته 25، البالغة من العمر نوالدته قيتلو العليا ملنزلهم. دوار الهاوية التي صنعتها القنبلة من األ  حتفها من حافة
 
البالغة  ،رهام نعاما

 الهجوم. جراء هذا ، مصرعهماسنوات 5من العمر 

، أنقذت أختها الصغيرة ، بعد أنالشجاعة البالغة من العمر ثالثة أعوام، متأثرة بجراحها في اليوم التالي للهجومالطفلة توفيت روان، تلك 

 التي خرجت اآلن من مستشفى الدكتور محمد.

 

 



 السيد الرئيس،

،  90منذ أكثر من 
 
مذبحة في عن الحكومة السورية، بدعم من االتحاد الروس ي،  رض ي الذي تشنهاأل  ة و القصفالجويأسفرت الغارات  يوما

  450تموز/يوليو، حدد مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان  26في وإدلب.  بمحافظةالتصعيد  منطقة خفضسمى بما ت
 
على األقل مدنيا

تلوا منذ أواخر 
ُ
عن هجمات  متواصلةفي األسبوعين املاضيين وحدهما. لقد رأينا تقارير لقوا مصرعهم أكثر من مئة  من بينهم -أبريل نيسان/ق

 بلدة هؤالء الفتيات الصغيرات. استهدفتالتي هجمات القتل مدنيين، بما في ذلك عن م أسفرت

 كما 
ُ
تل أو ُجرح العشرات من املدنيين  كما. من ديارهم شخص 440.000أكثر من  بجروح، ونزح صيب مئات آخرونأ

ُ
الذي قصف جراء الق

 .معهاتحالفة املفصائل املسلحة غير الحكومية والكجماعة إرهابية، مجلس األمن التي يصنفها  ،ة تحرير الشامتشنه هيئ

 

 السيد الرئيس،

 بأنا ومكتبي  لقد قمت
 
 م الحالي.و عندما بدأ الهج ،أبريلنيسان/ 29هذا األمر سبع مرات منذ بإحاطتكم علما

 قد اطلعتم على
 
 تموز/يوليو. اسمحوا لي أن أقتبس  26بيان املفوض السامي لحقوق اإلنسان الصادر في  والبد أنكم جميعا

 
عرضه منه لجزءا

 .مكعلي

من سلسلة استمرت أخر والتمييز في سير األعمال القتالية،  الوقاية "على الرغم من الدعوات املتكررة التي أطلقتها األمم املّتحدة الحترام مبدأ  

مثل األسواق  ة املدنيةياملرافق الطبية واملدارس وغيرها من البنى التحتفي ضرب الحكومة وحلفاؤها بال هوادة، نفذتها ، التي  الغارات الجوية

  امدنية، ويبدو ممتلكات واملخابز. هذه 
 
  من املستبعد جدا

ُ
 أن تكون قد ق

 
  ،صفت عرضا

 
 إلى النمط املستمر ملثل هذه الهجمات." نظرا

عدأن الهجمات املتعمدة ضد املدنيين " ،وأكدت، وأنا أقتبس تعبيراتها
ُ
 ائجر  ت

 
عن  م حرب، كما أن من أمر بتنفيذها أو نفذها مسؤول جنائيا

 أعماله."

 

 السيد الرئيس،

أنني سأجيب اليوم على عدد من األسئلة التي طرحها  حينئذقلت و تموز/يوليو.  18جلستكم املغلقة يوم  لقد قدمت لكم إحاطتي األخيرة خالل

  عليّ 
 
 ب ، فيما يتعلقأعضاء املجلس. أوال

 
 تحييد املنشأتنظام معلومات محدثة عن ، مصادر املعلومات التي نستخدمها لتحديد ما يجري. ثانيا

، اإلنسانية
 
  16إليكم وإلى األمين العام في  سعادة ممثل سورية الدائم الرسالة التي أرسلهاب ما يتعلق. ثالثا

 
، ما إذا كنا تموز/يوليو. ورابعا

 .إلى اآللية الدولية املحايدة واملستقلة ولجنة التحقيق املدنيين واألهداف املدنية التي تستهدفسننقل املعلومات التي نحتفظ بها عن الهجمات 

 
 
 التي ندرسها بعناية. ،نا باملعلوماتونمنكم يزود ونمصادر املعلومات. كثيرب ما يتعلق، أوال

ثالثة مصادر مقاطعة املعلومات من  تميمن مصادر مباشرة أو تم التحقق منها، و  ستقاةاملعلومات التي أقدمها إلى هذا املجلس هي معلومات م

 عمل معهم توالذين  نا، الذين عملنا معهم لسنوات عديدةئشركا كما أنه. تراعلى األرض بما املوجودة . تخبرنا فرقنا هاوتأكيد تهاومراجع
 
أيضا

 
 
مهم الذين تقيّ و . تأتي الشهادة من األشخاص األقرب إلى املصدر، في بعض األحيان معلوماتيقدمون ممثلة هنا في هذا املجلس،  ةعديددوال

 مصداقية. نحن نستخدم الصور، بما في ذلك صور األقمار الصناعية، أو صور  على أنهم ذوو األمم املتحدة 
 
تحمل عالمات  للمرافق الطبيةا

املحروقة فيديو لالنفجارات واملباني املدمرة والجثث  نحن نشاهد مقاطعتم تحليلها وتقييمها من قبل األمم املتحدة. و ، جغرافية وختم زمني

 .من ثالثة مصادر لدينااملتوفرة املعلومات كافة بمقاطعة  قوم نو . تتعالى أصواتهم بالصراخ وأطفال

 جميع ماملنظمات اإلعالمية تقارير مستفيضة عما يحدث. لقد رأيت نشر لمعلومات. تعديدة أخرى لمصادر توجد 
 
 .املصورة اهعطاقمو  اتقاريره ا



األقمار الصناعية توضح تأثير القتال على البلدات والقرى في جنوب إدلب خالل األشهر الثالثة املاضية. إذا كثيرة مأخوذة من صور  توجد

تم التقاطها في نهاية التي إدلب، محافظة في جنوب تقع ة، وهي بلدة ذكفر نبو دينة ، على سبيل املثال، بمقارنة صور األقمار الصناعية ملمقمت

القدرة  التي تتوفر لديهاهيئة األمم املتحدة  -املحللون في يونوسات  فعلهيونيو، وهو ما حزيران/في نهاية تلك التي تم التقاطها أبريل و نيسان/

 سياسة األرض املحروقة.تنفيذ تستهدف  التي قصفالحملة  لىعدل يالذي دمار اله هو مستوى ونترسما فإن  -في هذا املجال 

 تق ينابلقد ُدمرت جميع امل
 
 قرية بأكملها قد دُ  17ثالثة أشهر. أظهرت صور األقمار الصناعية هذه أن ال تتجاوز في فترة  ريبا

ُ
فرغت مرت وأ

 بالكامل.

مثل اليونيسف ومنظمة  ،وكاالت األمم املتحدةها معلومات من املنظمات التي تقدم املساعدات اإلنسانية، بما في وباإلضافة إلى ذلك، ترد

قوم بتمويلهم. يتم تمويل هذه تالذين  الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان وغيرها، والعديد من الشركاء في املجال اإلنساني

 يأساس رط شك مبمعلومات حول كيفية إنفاق أموالك ممنهم تزويدك ون تطلب ممن ِقبل الدول األعضاء على أساس طوعي. أنتكافة املنظمات 

. يوجد في هذه املنظمات موظفون نفذةنظمات املاملبه  مهيئات مستقلة أخرى للتحقق من صحة ما تخبركيتعاقد مع   كم. وبعضملتمويله

 كما فعلت مويمكنك ،مثل الدكتور محمد منهم ونن، والكثيرو يصل عددهم إلى آالف األشخاص، معظمهم سوري
 
، تماما

 
 التحدث إليهم أيضا

 .أنا

 مجموعتين من النازحين في أجزاء مختلفة من إدلب.مع فيديو بال اتصال مس عبر باأل هناك شهادة أهل إدلب أنفسهم. تحدثت  ،بالطبع ،ثم

 .هما قالو  ذا" ه.هم. اقتباس: "نحن نتعرض للقصف كل يوم من قبل الروس والنظامفي أماكن تواجدسألتهم عما يحدث 

 ".يد فقط أن يتوقف القصفقالوا: "نر  ،سألتهم ما الذي يحتاجونه

 باألمان؟ "ال. نحن خائفون." ونهل تشعر 

 ".في املستقبل؟ "نريد فقط أن نعيش في سالم مما هو أملك

 من "
 
هناك الحياة اليومية  ون يجعلو إرهابية في إدلب، التي يصنفها مجلس األمن كجماعة ة تحرير الشام" هيئنحن نعلم أن هناك أشخاصا

 أن التقديرات تشير إلى وجود حوالي على الصعبة 
 
 كل مقاتل. لمقابمدني  100ناس العاديين، لكننا نعلم أيضا

 إرهابيين؟تصدر عن كلمات ك مهل اإلجابات التي تلقيتها من األشخاص الذين تحدثت إليهم أمس تبدو لك

 .سنة 12و سنوات 8ن بيال أعتقد ذلك. خاصة وأن األشخاص الذين تحدثت إليهم تراوحت أعمارهم 

جبر مليون طفل مثلهم في هذا الجزء من سورية،  يوجدوفتيات صغار.  فتيانإنهم أطفال. 
ُ
 مناطقهم من أسر العديد منهم على الفرار مع وقد أ

 في البالد. ى خر أ

 ".وا مدارسناقصف"ال. انها ليست آمنة. لقد  ، فقالوا:إذا كان أي منهم يذهب إلى املدرسة همسألت

 األشهر الثالثة املاضية. طوالحدث يإدلب. كلنا نعرف بالضبط ما  حول  رئيس، ال يوجد نقص في املعلومات سيدي الولذلك، 

لب
ُ
، ط

 
 .تحييد املنشأت اإلنسانية   مني مرة أخرى معلومات حول نظام تثانيا

بهدف أوتشا ات اإلنسانية، وخاصة املنظمات غير الحكومية، معلومات ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية نظممن خالل هذا النظام، تقدم امل

قوات التحالف الدولية  إلىاألمم املتحدة اإلحداثيات  ثم، ترسل اإلنساني.العاملين في املجال حركات تتحديد املواقع املدنية الثابتة أو 

 واالتحاد الروس ي. ة تركيالجمهورية الو 

 غ األطراف ونطلب إجراء تحقيق.بال قوم بإ، نتحييد املنشأت اإلنسانية  املدرجة ضمنقع او امل قع حادث في أحدعندما يو 



 تحييد املنشأت اإلنسانية املعلومات املقدمة من خالل نظامما إذا كانت األطراف تستخدم فإن معرفة في األسبوع املاض ي،  مكما قلت لكو 

 مسألة في غاية األهمية. ،لهجومابالستهدافها  مالهجوم أ منلحماية املنشآت املدنية 

 ما زلت آمل في الحصول على مزيد من التوضيح.و ه باملعلومات التي نوفرها لهم. ونقد طلبت من االتحاد الروس ي توضيح ما يفعلف، ون كما تعلمو 

 
 
تعلق بمواقع وكانت ت 2019في شمال غرب سورية في عام وقعت ست هجمات مختلفة  بشأنإلى أطراف النزاع رسائل شفهية لقد أرسلنا أيضا

 من تركيا، و . تحييد املنشأت اإلنسانيةمدرجة في نظام حركات تأو 
 
 رسميا

 
 من االتحاد الروس ي حتى اآلن.فإننا بينما تلقينا ردا

 
 لم نتلق ردا

توصلت إلى فقد على الرغم من الجهود التي نبذلها للعمل مع أطراف النزاع ملنع الهجمات على األهداف املدنية والعاملين في املجال اإلنساني، و 

ت . لقد طلبهفعاليته في املساعدة على حماية من يستخدمون نظام تحييد املنشأت اإلنسانيةاستنتاج مفاده أنه في البيئة الحالية، ال يثبت 

 بأحدث تطورات م بالغهإل  تحييد املنشأت اإلنسانيةضم أنشطتها إلى نظام من فريقي االجتماع مرة أخرى مع املنظمات اإلنسانية التي ترغب في 

 لنزاع. أطراف االجديدة إلى  حركات اإلنسانيةتاملواقع أو ال عنعلومات املالوضع الحالي وتحديد مرة أخرى ما إذا كان ينبغي لنا مواصلة تقديم 

، لقد رأيت اآلن رسالة 
 
. كما السابقةحاطة اإل  مُسئلت عنها عندما قدمت لك كنت قدتموز/يوليو، و  16مؤرخة من السلطات السورية ثالثا

لم تعد تخدم غرضها األصلي، وال يمكن إلى أنها ، و مستشفى في محافظة إدلب 119على  جماعات إرهابيةاستيالء تعلمون، تشير الرسالة إلى 

 مدنية.منشآت اعتبارها مستشفيات أو مراكز رعاية صحية أو حتى 

كرت أسماء
ُ
 لأحدهقليل من املرافق املشار إليها في الرسالة، ولكن عدد  ذ

 
ي تقوده األمم ذالصحة ال قطاعا هو مستشفى معرة النعمان. وفقا

 هذا بمساعدة األمم املتحدةالذي يحظى  ي الحالينفيذالشريك التويدعم . 2014ديسمبر انون األول/كمنذ فإن هذا املستشفى يعمل املتحدة، 

كرت، وال يزال يدعمه حتى اليوم. ومن املرافق األخرى التي 2015أبريل نيسان/املستشفى منذ 
ُ
عيد مستشفى ابن سينا ذ

ُ
 هتأهيل طوابق، الذي أ

 أبريل من هذا العام.شهر نيسان/عمل منذ يي ذوغيرها من الجهات املانحة والبأموال األمم املتحدة تحت األرض السفلية 

 أنه ل
 
 في األيام األخيرة لقطات وصور لسيارات اإلسعاف في إدلب،  م تعد هناكتقول الرسالة أيضا

 
شبكة إسعاف في إدلب. لقد شاهدتم جميعا

، روان وت نالالتي تحدثت عنه الفتيات الصغيرات الثالثلنقل ت مدختُ سا ها السيارة التيبما في
 
 الدكتور محمد، لكي يتولى وداليا قىسابقا

التمتع الطبية للمنشآت ووسائل النقل يحق كما تعلمون، و تواصل األمم املتحدة دعم املنظمات التي تدير أنظمة اإلسعاف في إدلب. و . عالجهن

 املخاطر وات لتجنيبها خطاتخاذ حماية خاصة بموجب القانون الدولي اإلنساني، مما يتطلب ب
ُ
 ستخدم ألغراض عسكرية.حتى لو كانت ت

 
 
م ، مسألة ما إذا كنا سننقل املعلومات ذات الصلة التي نحتفظ بها إلى اآللية الدولية املحايدة واملستقلة وإلى لجنة التحقيق من أجل دعرابعا

تمثل في الحصول على موافقة بذلك، مع مراعاة الشرط الوحيد املالتحقيقات في االنتهاكات املحتملة التي نراها، والجواب هو نعم، سنقوم 

 .ى اإلفصاح عنهامعلومات حساسة علأولئك الذين يمنحوننا 

 

 السيد الرئيس،

 إلى أكثر من ستة ماليين شخص في سورية بفضلاملساعدة اإلنسانية  تقديممايو من هذا العام، تم إلى أيار/يناير كانون الثاني/الفترة من  خالل

مليون  2.9إلى أشكال املساعدة أحد التمويل املقدم من املانحين للسماح لنا بتنفيذ خطة األمم املتحدة لالستجابة اإلنسانية. تم تقديم 

 كل شهر.شخص في املتوسط 

 في املئة من جميع املساعدات املقدمة إلى املناطق  85لقد وصلت لى االحتياجات. إد خطة االستجابة اإلنسانية نتستو 
 
وهي  - األكثر احتياجا

  استجابة في املناطق األقل خطورة وتوجد. دامة واملتعددة وتتطلب استجابة منهجية ومستلحة فيها االحتياجات امل واجد تت ناطقم
 
، بما أيضا

 مثل حمالت التطعيم وفحص التغذية. ،في ذلك األنشطة املنقذة للحياة

املناطق التي ال تسيطر سكان ألمم املتحدة ال تصل إال إلى التي تقدمها اأن املساعدات اإلنسانية  صادرة في اآلونة األخيرةزعمت بعض التقارير ال

في مناطق  يعيشون ألمم املتحدة التابعة ل اتساعدامللتقديم  الذين تم الوصول إليهم غالبيةعليها الحكومة. هذا غير صحيح. في الواقع، فإن 



سيطرة املالجهات غيرت تيعيشون في مناطق ة للمساعدة حاجبمليون شخص  1.1حسن الوصول إلى تسيطر عليها الحكومة السورية. استمر ت

 لتقديممرة واحدة على األقل  ة للمساعدةحاجب. في جنوب سورية، على سبيل املثال، تم الوصول إلى نصف مليون شخص 2018في عام  اعليه

ملاضية، على الرغم من زيادة انعدام األمن في األشهر األخيرة. ال تزال هناك ثغرات األشهر الخمسة ا ار اإلنسانية على مد ةأشكال املساعد أحد

 ال تزال العديد من هذه املناطق.  فيالوصول تعرقل كبيرة 
 
  الغوطة الشرقية، على سبيل املثال، تعتمد اعتمادا

 
على نقل املياه بالشاحنات  كبيرا

ركبان، وأدعو مرة الشخص املتبقين في  24.000الأشعر بالقلق إزاء ما زلت . كما أنني عليها سيطرةامل الجهة أكثر من عام على تغير بعد مرور 

 لوصول إليهم.إلى توفير إمكانية اأخرى 

 على مساعد 734.000في الشمال الشرقي، يحصل 
 
 في مخيم الهول.  70.000 ة، من بينهمشهري اتشخص أيضا

 
ت وسعمدني موجودون حاليا

الهول، وفتحت ثالثة مستشفيات ميدانية في الشهر املاض ي. ومع مخيم استجابتها بشكل كبير لتلبية االحتياجات في نطاق  ات اإلنسانيةنظمامل

 للغاية بشأن األشخاص فإنني ذلك، 
 
مواطنيها املدنيين إلى أدعو مرة أخرى جميع الدول األعضاء إلى إعادة و هناك. املوجودين ما زلت قلقا

لخطوات الالزمة لتجنب انعدام الجنسية. كما أدعو جميع الدول األعضاء إلى تخفيف حدة التوترات املتزايدة على طول واتخاذ جميع ا بلدانهم

 واملعاناة. ضحايااملزيد من النزوح والفي سبب توتجنب أي أعمال قد ت سورية الحدود في شمال شرق 

، وال سيما بالنسبة 2165املسموح بها بموجب القرار  ،لحدوداات عبر ات اإلنسانية بتوسيع نطاق العملينظمباإلضافة إلى ذلك، قامت املو 

عبر الحدود هذا الشهر إلى الوصول إلى حوالي املقدمة . تهدف املساعدات ةالحالي عاركألولئك الذين فروا إلى الجزء الشمالي من إدلب أثناء امل

 شخصماليين ثالثة الدعم الكافي لل قديمالحالية، ال توجد وسيلة أخرى لتفي ظل الظروف والغذائية.  اتاملساعدلتقديم مليون شخص  1.2

 املنطقة.تلك ن في قيميامل

 من أنني أخبرتك
 
 بالفعل. وناليوم بأي ش يء مختلف عما تعرف مسيدي الرئيس، لست متأكدا

 
بما يحدث أشخاص عديدون  مأخبركلقد ه جميعا

 في إدلب منذ عدة أشهر.

 .مكيليوجهونها إإذا كانت لديهم رسالة ما  ،، واألطفال الذين تحدثت إليهم باألمسالدكتور محمدلقد سألت 

 فعل.رسالة بالهم لدي

 يتوقف." ذا الوضعها و . اجعلمنا من فضلكو "نحن خائفون. ساعد

 ملدة  واما يحدث ولم تفعل ون تعرفإنكم . سمعتموهاجميع املناشدات السابقة التي  مجلس األمن يا أعضاء أنتم، ملقد تجاهلت
 
  90شيئا

 
، يوما

 .معينكأأمام  املجزرة مستمرة بينما

 حيال ذلك؟ او إلى أطفال إدلب، وتفعل ون مرة أخرى، كما قالت ميشيل باشيليت؟ أم ستستمع مفكاكتن أو ز هل سته
 
 شيئا

 
 
 سيدي الرئيس. ،شكرا


