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حوالي لقد شاهدت هذا األسبوع بأم عيني الخسائر الهائلة التي سببتها األعمال القتالية القاسية والمستمرة منذ 

 سبع سنوات من النزاع في سورية.

عدد ال يُحدد من المفقودين أو المحتجزين وإلى الخمسة  وتشير التقديرات إلى مئات اآلالف الذين قضوا وإلى

ماليين الجيء في الدول األخرى. ويبلغ الناتج المحلي اإلجمالي أقل من نصف ما كان عليه قبل الحرب، 

بالمئة  70وسوف يكلف استبدال البيوت والبنية التحتية المدمرة مئات مليارات الدوالرات. ويعيش حوالي 

 الفقر. من السكان تحت خط

لقد سمعت قصصاً مروعة ممن وجدوا أنفسهم في خضم صراٍع وعنٍف اجتاح مجتمعاتهم. ففي حمص، 

 رأيت أحياءاً بأكملها قد حالت أنقاضاً حيث المنازل والمتاجر مدمرةٌ بعضها فوق بعض.

ي جداً وفي حين أن الهدوء قد عاد في بعض مناطق البالد، يستمر القتال في مناطق أخرى. واآلن يشغلن

مصير الناس في الغوطة الشرقية المحاصرة، والذي تطرق إليه زميلي المفوض السامي لألمم المتحدة 

ألمم المتحدة لحقوق اإلنسان في بيانه الهام يوم أمس. وكما قال المتحدث باسم األمين العام أمس أيضاً، تلقت ا

الشرقية المحاصرة، قد أصيب نتيجة مركز الطوارئ الوحيد في مديرة، في الغوطة تقارير مزعجة بأن 

للقصف بأضرار أخرجه عن الخدمة. كما تشغلني كثيراً التقارير الواردة حول القذائف المستمرة التي تُطلق 

من الغوطة الشرقية على دمشق وتتسبب بخسائر مدنية. ويقلقني وضع المدنيين المتضررين من تصاعد 

 ت قسوة الظروف في الشمال الشرقي.أعمال العنف في إدلب، وأولئك الرازحون تح

في ضمان إيصال المساعدة اإلنسانية وخدمات الحماية لمن يحتاجها، وفقاً للمبادئ الراسخة  مهمتيوتتمثل 

التي أقرتها جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة والتي تتجسد في االستقالل والحياد وعدم االنحياز. 

ورية الحق في الحصول على المساعدة بناءاً على حاجتهم إليها، وليس وبالتالي للمتضررين من األزمة الس

 أية اعتبارات أخرى.

الستجابة اإلنسانية، من الوصول  إلى معّدل لمن خالل خطة األمم المتحدة  ،وقد تمكنت الوكاالت المختلفة

ونُفذت ضمن مليون شخص شهرياً في جميع أنحاء البالد خالل العام الماضي. وقد ُوضعت الخطة  7.5

حوار وثيق مع الحكومة السورية. كما عملت الوكاالت على توفير األغذية المنقذة للحياة والمساعدات 

الطبية، فضالً عن دعم الخدمات األساسية بما فيها المياه والتعليم. ورأيت بنفسي جانباً من هذه األعمال في 

مشجٌع وأثمر عن إعادة إرساء الخدمات  حمص، حيث  إن التعاون بين السلطات هناك واألمم المتحدة

 الطبية، وإيجاد مراكز إيواء للنازحين، والعمل على إزالة األنقاض وإعادة بناء سبل العيش.
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وتعد خطة األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية في سورية واحدة من أكبر جهود اإلغاثة في العالم. وقد أمكن 

التمويل األكبر ، حيث استلمنا 2017مليار دوالر في عام  1.7تحقيق ذلك بفضل التمويل الطوعي. وبلغ 

المفوضية األوروبية نيابة عن الدول األعضاء في االتحاد وألمانيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة من 

 .والدنماركواليابان والنروج وكندا األوروبي 

معظمهم سوريون وكثير منهم متطوعون مع وقد نفذ برامج المساعدات آالُف العاملين في مجال اإلغاثة. 

منظمات األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر والمنظمات غير الحكومية والهالل األحمر العربي 

السوري. وأشيد بشجاعتهم وتفانيهم، وأقدر عالياً تضحية من فقدوا أرواحهم أثناء مساعدتهم اآلخرين. وأود 

 في الفريق القطري اإلنساني التابع لألمم المتحدة.أيضاً أن أشيد بعمل زمالئي 

وقد أجريت مباحثات مفصلة ومفتوحة مع الحكومة بشأن األزمة، والجهود المستفيضة للحد من المعاناة 

 اإلنسانية، كما التقيت أيضاً بالسلطات المحلية واألوساط الدبلوماسية والمنظمات اإلنسانية.

ل أن نرى قريباً تطورات إيجابية تمكننا من مواصلة وتحسين جهود اإلغاثة واستنادا إلى هذه المباحثات، آم

 في هذا العام.

، والتي سنسعى من 2018أوالً، وضع اللمسات األخيرة على خطة األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية لعام 

شخص في جميع أنحاء مليون  13مليار دوالر من المانحين لتلبية احتياجات أكثر من  3.5خاللها إلى تأمين 

 سورية.

ثانياً، االتفاق على اإلجالء الطبي لمئات المصابين بأمراض خطيرة، والعالقين في الغوطة الشرقية 

حالة مع بعض أفراد أسرهم من أسبوعين. ويحق للناس في  29المحاصرة، بناءاً على اإلجالء األولي لـ 

 المناطق المحاصرة األخرى الحصول على نفس اإلعانة.

قوافل لألمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري تعبر خطوط التماس كل  4أو  3ثالثاً، االتفاق على 

مليون  2.5أسبوع، من أجل إيصال المساعدات المتضمنة المواد الغذائية واإلمدادات الطبية، إلى حوالى 

ن الوصول اإلنساني شخص في المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها. نحتاج إلى ضما

 المنتظم والمستمر لجميع المحتاجين.

رابعاً، االتفاق على قوافل المساعدات التي تدعمها األمم المتحدة من دمشق إلى الركبان في جنوب شرق 

 سورية.

خامساً، ترتيبات أكثر فعالية لتمكين األمم المتحدة من دعم عمل المنظمات غير الحكومية السورية، وتمكين 

 مات غير الحكومية الدولية من لعب دور أكبر من أجل تخفيف المعاناة.المنظ

عبر  اإلغاثةكما ناقشُت مع الحكومة والجهات األخرى مسائل تتعلق بمهمتي، بما فيها استعراض برامج 

)بموجب قرارات   الحدود من البلدان المجاورة إلى سورية والتي جددها مجلس األمن في الشهر الماضي.

 من التي تعترف بوحدة وسالمة أراضي الجمهورية العربية السورية.( مجلس األ

وقد اتفقت مع الحكومة على استمرار حوارنا بعقد اجتماع آخر في نيويورك خالل األسبوع القادم والذي قد 

 تتبعه اجتماعات الحقة والعمل على زيارة أخرى لسورية هذا العام.

 

 
 

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال:
 +095 300 953 963هاتف:   toml@un.org، دمشقاإلعالم في مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في ة التواصل ومسؤول، ليندا توم

 078 300 953 963+هاتف:  seifo@un.org، مسؤولة التواصل واإلعالم في مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في دمشق، غالية سيفو

 0393 331 917 1+هاتف:  geekie@un.orgقسم العالقات الصحفية في نيويورك، ، الناطق الرسمي ورئيس رسل غريكي
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