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 رسالة من السيد ستيفان أوبراين موجهة للمجتمع المدني السوري

 لسورياالمدني أعزائي أفراد المجتمع 

 التي أحزنتني وأقلقتني كثيًرا.  على رسالتكماشكركم 

رسالتكم التي وصفت الواقع المرير لألطفال والنساء والرجال الذين  كنت شديد الحزن أثناء قراءةلقد 

أو  العيش األساسيةسبل إلى  إمكانية للوصول ة، دونما أيةسوريأنحاء يعيشون تحت ظروف الحصار في 

 ذلك.ل ون تحم  بالكاد يستطيعممن 

وبصوٍت عاٍل بوقف كل استخداٍم للحصار نفسي، قد نادت أنا ذلك  ، بما فية بأكملهااألمم المتحد إن  

 المحتاجينكل إلى  ط ودون تأخيرالمستمر ومن غير شرالوصول إمكانية وأن نمنح  سالٍح ضد المدنيينك

طالبنا أيًضا بحماية المدنيين من ما ك. سوريةفي المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها في 

 وباحترام حقهم في حرية الحركة. ،العشوائياالستهداف بما في ذلك عليهم،  العنف واالعتداء

خطوط  ةبراحملت قوافل المساعدات الكثير من المساعدات المطلوبة بما فيها الطعام والدواء ع اً وميداني

قطعت خطوط بقين والفوعة وكفريا والوعر. لقد سوري في مضايا و 100,000إلى أكثر من  التماس

 لمواد اإلغاثية المنقذة لألرواح.وا ةاإلنساني المساعداتبنفسي إلى الوعر في اليوم الذي قدمنا فيه التماس 

المشفى الذي تعرض كما زرت مرضى في العون والمساعدات.  حرموا منلقد استمعت للناس الذين 

كانت تؤوي عوائل ال تمتلك  كما زرت مدرسةً  وية والمعدات األساسية.للقصف والذي افتقر لغالبية األد

 ةالمنقذ المساعدةلتقديم  سوريةفي كافة أرجاء يوميًا بذل مماثلة ت   اً جهود إنحمله.  تمكنت منإال ما 

 لألرواح لماليين المحتاجين.

الجهود المضنية، على  من كاٍف وأننا لم نكن قادرين، بالرغمبذلك كله ليس  ما يدعو لألسى، أن ً إنَّ 

 لوصول إلى الكثير من الناس في المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها.ا

يف على األطفال وأثرها المخ سوريةبسبب المناطق المحاصرة في  باإلحباطإنني غاضٌب وأشعر 

 ةالمنقذ ةاإلنساني المساعداتاإلنسانيون قصارى جهدهم كل يوم إليصال  العاملونيبذل  والنساء والرجال.

عاماًل  80فلقد قضى أكثر من  يكون ذلك باهظٌ وبتكلفٍة عاليٍة:النزاع، وغالبًا ما بلألرواح للناس المتأثرين 

وفريقه واألمم المتحدة  سوريةقام المنسق اإلنساني في  يزال العديد في عداد المفقودين.إنسانيًا وال

كانوا في مرمى ففي بعض األحيان ، المحتاجينمة للوصول إلى ها اإلنسانيون بمخاطراٍت جوشركاؤ

. كل ذلك لم وإيثاربعطاء اتهم خدمو دفعوا ثمنًا أغلى وهم يقدمون من أطراف النزاع أالنيران المباشرة 

 ولن يثنيهم عن مهمتهم وواجبهم.

ا ميدانيًا في هحدة وشركاءأن تساعد األمم المتإنني أدعم كافة المبادرات التي يمكنها أن تضع حًدا للعنف و

ه على أهبة االستعداد للتواصل واستكمال الحوار المنسق اإلنساني اإلقليمي ونائب إًن   الوصول للمحتاجين.

 .للمحتاجينمعكم من أجل بحث السبل الفضلى للوصول 
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وال تتصرف بامكاني طمأنتكم بأنَّ األمم المتحدة ليست قريبة بأكثر مما يلزم من أٍي من أطراف النزاع 

تقع على عاتقنا مسؤولية العمل الحيادي غير المتحيز  أن يشجع استخدام تكتيكات الحصار.بشكٍل يمكن 

للتوصل لتفاوض من أجل امع كافة أطراف النزاع مفتوحةً تواصٍل القنوات مع الحفاظ على  ستقللموا

حالهم عن كيفية ودواعي نظر بغض المحتاجين لمهددين والل شروطٍ بأمان ومن دون إمكانية الوصول إلى 

 حاجتهم.و

جميع للسالم واحترام  إحاللشأنه من  سياسي   حلٍ إن التوصل لهنا،  اً أن أكون واضحولكن دعوني 

الساعين للحصول على معاناة السوريين وحده تغيير واقع يمكن له لقانون الدولي اإلنساني األطراف ل

 .ن تقديمهابحيث تتمكن المؤسسات اإلنسانية مو المساعدات

 

 راينبن أوستيف

 ألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية والطوارئلاألمين العام  نائب


