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 :الصادر بالعنوان التالي المقالبفيما يتعلق 

 السوريين المحتاجين"ب ضرأوتنسيق الشؤون اإلنسانية األسد لألمم المتحدة امكتب  ساعديف ك"مساعدة الكوارث: 

 الشؤون الخارجية(مجلة "لقطة"، باب في  2016 /شباطفبراير 1في شر )ن  
 

للمصالح السياسية ة ضحيالماليين  أصبحللمدنيين الذين يتعرضون لحرب وحشية في سوريا، حيث  مرّوعالواقع الالضوء على الدكتور سبارو  مقاليسلط 

مليون شخص  13.5يعتمد هم، وديارمن  شخصمليون  6.5 نزحو شخص مصرعهم 250,000أكثر من لقي ف ومؤيديهم. اطراأل لمختلفوالعسكرية 

سر على الفرار. وعلى األُ تُجبر و ،البلداتتُحاصر و ،مهات من الرعاية الببيةوتُحرم األ، ال جوعا  األطفيتضور على المساعدات للبقاء على قيد الحياة. 

 .لم يتم التوصل إلى أي سبيل للمضي قدما  حتى اآلن، المبذولة الرغم من الجهود الدبلوماسية
 
الجأش  ول وراببزّ : العُ إليها في حاجة ماسةالذين لسوريين للمساعدة ا ون تقديموالدولي ونالعاملون في المجال اإلنساني الوطني واصل، يالوقت نفسهفي و

لمنع أو تخفيف المعاناة اإلنسانية الناجمة عن الكوارث أو  دابيراتخاذ تالتي تحتم نسانية اإللضرورة ا بسببخمس سنوات. لماذا؟ الرب اقتُ كل يوم لمدة 

 النزاعات.

 
 يسترشد بهاهي التي  ،واالستقالل عدم التحيزالحياد و ، وهيوغيره من المبادئ الراسخة المبدأ هذاإن  هذا المبدأ. علىشيء أن يبغى أي  ينبغي الو

 ها كل يوم.ونواجهين في المجال اإلنساني، على الرغم من المخاطر الحقيقية التي والعامل
 

 مضللة عمدا   تليس عدم التحيزالحياد أو  على أنه يفتقر إلىالد الحكومة في البالخاضعة لسيبرة محاولة تصوير عمل األمم المتحدة مع وفي المناطق إن 

بغض النظر  -لمدنيين تجاه ااجبنا وا في نفشلنكون قد الكاتب، س يقترحت األمم المتحدة دمشق، كما إذا غادربشكل صارخ.  ةغير مسؤول حسب، بل هيف

 المساعدات والحماية. منحهمبذل كل ما في وسعنا لالذي يتمثل في  -وأي معتقدات أو عوامل أخرى  وأماكن تواجدهم،م ويتهعن ه

 
من بكل الوسائل المتاحة، إلى المحتاجين الوصول غير المشروط على لتفاوض ا لمن أجعمل مع جميع أطراف النزاع أن تيجب على المنظمات اإلنسانية 

 80أكثر من لقد فقد خبير ومفجع. وببيء ومضني  إنه عملالجرحى.  خراجإالبعام و كي تقوم بإدخالل ،إلى آخرميل ومن ، إلى أخرىتفتيش نقبة 

 هذه األزمة. خاللن، حياتهم ومنهم متبوع ونمل إغاثة، كثيراع
 

وثائق وإحاطات عامة ذلك ت سجلعن الحقيقة. وقد ما يكون على الحاجة الماسة في مضايا أبعد  ىمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية قد غبإن االدعاء بأن 

 .إيصال المساعداتالحكومة والجماعات المسلحة في حماية المدنيين وتسهيل  حول فشلتفاصيل مؤلمة، ب ،رتلو اآلخ شهرا  ألننا نصدر التقارير عديدة 
 

الفهم العام،  يتسبب في بلبلة فيأن  يمكن هذاالعديد من المغالبات األخرى ومحاوالت التشويه والتصريحات المضللة، و هذا المقال علىحتوي ي ،لألسف

 .للخبر نزاعفي هذا ال عالقينغاثة والناس الناهيك عن تعريض حياة عمال اإل
 

المساعدات  بإمكانية إيصال وأ، لمبالبة بحماية الناس من الموت جوعا  في ا - لهناها  في ضوء المعلومات التي قدم -فشل المجتمع الدولي ال يمكن تفسير 

سبوع االلتزامات التي قدمها المشاركون في مؤتمر لندن األبفإننا نرحب  لك،محاسبة مرتكبي جرائم الحرب. ولذبأو  ،اإلنسانية بموجب القانون الدولي

المناطق إلى ن عوائق الوصول السريع واآلمن دوبات اإلنسانية منظمالماضي، الستخدام نفوذهم لدى جميع األطراف لوقف االنتهاكات، والسماح لل

وقراء  -سوري الشعب يستحق الالمحاصرة والتي يصعب الوصول إليها في جميع أنحاء سوريا. بعد خمس سنوات من العنف الوحشي والفشل السياسي، 

 .من ذلك ما هو أفضل -الشؤون الخارجية مجلة 
 
 تفضلوا بقبول فائق االحترام،و

 أماندا بيت
 

 العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة البارئة، ستيفن أوبراين باسم وكيل األمين ةالمتحدث
 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،

 نيويورك


