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 العام األمين مساعد
 السورية لألزمة اإلقليمي اإلنسانية الشؤون منسق مكتب

 
تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم  حول السورية، لألزمة اإلقليمي اإلنسانية الشؤون منسق مومسيس، بانوس السيد/ بيان

2401 
 

 2018آذار/مارس  4 عمان،
 

تصويت مجلس األمن الدولي  علىأسبوع واحد مضي ، بعد سوريةسالمة وحماية ماليين المدنيين في إزاء  بالغأشعر بقلق  ال زلت
 .في جميع أنحاء البالد التي مزقتها الحرب ة لمدة شهر واحد، الذي يدعو إلى وقف األعمال العدائي2401 قمر  لصالح القرار

 
من الرجال  400,000ث هذا فحسب، بل تصاعد العنف في بعض الحاالت، ال سيما بالنسبة لحوالي و حدقتصر األمر على عدم لم ي

الحاجة إليها، ما زلنا نرى المزيد من القتال، والمزيد من الوفيات،  الهدنة التي تشتدمن  والنساء واألطفال في الغوطة الشرقية. وبدالا 
 على اإلطالق. هذه العقوبة الجماعية للمدنيين أمر غير مقبولإن المستشفيات. قصف رة للقلق عن الجوع و يثالمتقارير المزيد من الو 
 

صيب الجيب المحاصر، في حين أ   استهدف قصف بريغارات جوية و  جراءشخص  600تل ما يقرب من فبراير، ق  /شباط 18ومنذ 
طالق القصف البري و  ىشخص بجروح. وفي الوقت نفسه، أد 2,000أكثر من  صابةقذائف الهاون من الغوطة الشرقية إلى مقتل و ا   ا 

 دمشق المجاورة.مدينة عشرات المدنيين في 
 

صابة قتل م ر عنفيسالقتال  ال يزالفي إدلب،  ،وفي الشمال من  كبيرة نزوح أعدادالمدنية، ويؤدي إلى  بنى التحتيةمدنيين، وتدمير الوا 
السوريين العاديين،  آالفمنهم عدة مرات. ويعيش  ونكثير نزح شخص، و  385,000يسمبر، نزح حوالي د/. منذ كانون األولالسكان

مكتظة المخيمات الرسمية  بينما تظلأو في العراء،  مؤقتةات مخيمهم، في التي تستر أجساد ثيابال سوىمنهم  ونكثير الذين ال يملك ال
 .بما يفوق طاقتها

 
صابات خيفةتقارير م زلنا نتلقى الوفي الوقت نفسه،  المدنيين، وفرض قيود على حركة المدنيين  في صفوف من عفرين عن وفيات وا 

الذين يخاطرون باالنتقال عند نقاط الخروج، األشخاص نتيجة للعمليات العسكرية الجارية. وال تزال السلطات المحلية في عفرين توقف 
شخص إلى القرى المحيطة ومدينة حلب،  5,000 نحون، وصل ما يقدر ب. وحتى اآلمما يحول دون وصولهم إلى مناطق أكثر أماناا 

 عفرين.منطقة قد نزحوا داخل  غيرهمعتقد اآلن أن عشرات اآلالف في حين ي  
 

. سوريةفي جنوب شرق  ،ركبانال، ما زلت أشعر بقلق عميق إزاء عشرات اآلالف من األشخاص الذين تقطعت بهم السبل في وأخيراا 
 .إليهم قوافل المساعدة المنقذة للحياةرسال التفاقات الالزمة إللصل تو إلى ال وما زلنا نسعى

 
داخل  للمساعدة ةحاجشخص بمليون  13.1ستعداد لمساعدة أهبة االعلى يقفون في المجال اإلنساني  هاءاألمم المتحدة وشركاإن 

 ستمر القتال.ا طالمابالتأكيد ال يمكننا أن نفعل ذلك نا ال نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا ، و ، ولكنسورية
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للمساعدة المحتاجين  إلى جميعدون عوائق مشروط والمستدام الوصول غير الجميع أطراف النزاع لتسهيل  تي إلىدعو إنني أواصل توجيه 
الوصول إليها والمحاصرة، واتخاذ في المناطق التي يصعب يعيشون ماليين شخص  3أنحاء البالد، وخاصة من أجل ما يقارب  كافةفي 

عن السماح باإلجالء الطبي  لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمرافق الطبية، فضالا الالزمة تدابير الجميع 
 نسان.القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإل هيقتضيالعاجل لمن يحتاجون إليه، على النحو الذي 

 
نهاء المعاناة اإلنسانية للشعب السوري.  2401باإلجماع لصالح القرار  الدولي في يوم السبت الماضي صوت مجلس األمن يمكن  الوا 

الصراع،  على بدءما يقرب من سبع سنوات مضي أكرر هذا النداء اليوم. بعد إنني دعوة إلى العمل.  بمثابة كانلقد . هذا القرار تجاهل
 إنقاذ األرواح.على فورا العمل وعلينا  ،الشعب السوري نخذل يجب أنال 
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