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 كما ُألقي
 

 ،الرئيسةسيدتي 
 

مع السلطات األردنية وفريق القيادة اإلنسانية في عمان اليوم ناقشت الموقف لقد . سوريةاإلنسانية في  وضاعاأل ة حولالثانيافادتي  هيهذه 
تركز إحاطتي اليوم على القضايا س. أثر األزمة السورية ال يزال عميقا  أن  هناك استنتاج واحد واضح:و التابع لألمم المتحدة في المنطقة. 

 الالجئين يوم الخميس.  أوضاعوسيتحدث المفوض السامي غراندي عن  ،سوريةاإلنسانية داخل 
 

بشكل استثنائي للخطر ن يمليون معرض 6.3 ، من بينهمالمساعدة اإلنسانيةإلى  بحاجة سوريةمليون شخص داخل  13ال يزال أكثر من 
الحصول على السلع والخدمات األساسية. وال يزال النزاع  القدرة علىومحدودية  يةالقتالاألعمال النزوح و المساعدة جراء إلى  حاجة ماسةبو 

 د لمعاناة هائلة.للحاجة اإلنسانية، حيث يتعرض المدنيون في أجزاء كثيرة من البال انالرئيسي مسببانوانتهاك القانون اإلنساني الدولي هما ال
 

النزوح. وقد انخفض عدد النازحين  يفتسبب د، وال سيما في الشرق، تليات العسكرية واألعمال القتالية في بعض أجزاء البالال تزال العم
، ين مؤقتا  نازحمليون شخص خالل العام الماضي، في حين تزايدت عودة النازحين، وال سيما ال 6.1إلى  6.3على المدى الطويل من  داخليا  

خالل الفترة مليون شخص قد نزحوا  1.8ولكن مستويات النزوح الجديدة ما زالت مرتفعة، حيث أفادت التقارير بأن  ،في بعض أنحاء البالد
 سبتمبر.إلى أيلول/يناير كانون الثاني/ن م
 

 ،سيدتي الرئيسة
 

االستجابة  في إليه ما وصلنابشكل خاص، وبعد ذلك سوف ألخص  ر قلقييثبعض المشاكل الحالية المحددة التي ت شير إلىأأن  أريد
 اإلنسانية.

 
عن مقتل عشرات  تم اإلبالغات الجوية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في محافظة الرقة، حيث غار أشعر بالقلق إزاء تأثير القتال والإنني 

بعد سنوات من القمع وما يقرب من عام من حد كبير، ولكن إلى من الرقة  تنظيم الدولة اإلسالمية إزاحةتم تالمدنيين في األشهر األخيرة. قد 
نوفمبر /القتال المكثف، ستظل االحتياجات اإلنسانية كبيرة لبعض الوقت. ومنذ بداية الهجوم المناهض لتنظيم الدولة اإلسالمية في تشرين الثاني

ن بينها ، ممختلفا   موقعا   60إلى  شخص من الرقة 436,000نزوح أكثر من إلى  من العام الماضي، أدت الغارات الجوية واالشتباكات
 المحافظات المجاورة.
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ين كما يساورني القلق إزاء سالمة وحماية المدنيين المعرضين لخطر الذخائر غير المنفجرة في جميع أنحاء مدينة الرقة، وال سيما أولئك الذ

عتبر آمنة، فإن تُ  حتى المدينةإلى  لمدنيين بعدم العودةا لتوجيهات إلىالسلطات المحلية إصدار ديارهم. وعلى الرغم من إلى  يحاولون العودة
 .امنازلهم وأصولهم الشخصية وحمايتهسالمة محاولة التحقق من ل يعود الناسأن  األمم المتحدة تتوقع

 
لى الشرق، في محافظة دير الزور، ما زالت المعارك العنيفة والضربات الجوية تؤدي صابة المدنيين. كما إلى  وا  يستمر النزوح على مقتل وا 

 250,000أغسطس، بما في ذلك أكثر من شهر آب/شخص منذ  350,000نطاق واسع، حيث أبلغت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح نحو 
 أكتوبر وحده.تشرين األول/شخص في 

 
في مدينة الميادين والمناطق المحيطة بها في محافظة دير شخص  15,000بأن نحو  وردت تقارير تفيدأكتوبر، /وفي منتصف تشرين األول

المستشفيات والنقاط الطبية غير صالحة للعمل.  تجعل لتيالغارات الجوية على المدينة، ا في أعقابلم يحصلوا على خدمات صحية الزور 
ما ال مما أسفر عن فقدان ، اتلقاحال تبريددمرت غرفة قد وأفادت منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بأن الهجمات على الميادين 

لىاألمم المتحدةكانت قد وفرتها  جرعة من لقاحات الحصبة وشلل األطفال 140,000يقل عن  جديدة  حفظ لقاحاتيتم بناء غرفة أن  . وا 
سيتم  -وحامالت اللقاحات  يدر بتالشمسية وصناديق الالتي تعمل بالطاقة بما في ذلك الثالجات  -وتوفير معدات سلسلة التبريد المطلوبة 

أحد أكبر  ضاء علىالقإلى  خاص للجهود الراميةبشكل هذه نكسة ُتعد تأجيل التحصين الروتيني لألطفال المعرضين للخطر في المنطقة. و 
ستمرار ال نظرا  دير الزور على وجه الخصوص،  جتاحتفشي مرض شلل األطفال في العالم في الذاكرة الحديثة، وهو تفشي ال يزال يحاالت 

 اإلبالغ عن حاالت جديدة.
 
 شخصا   128أعدم ما ال يقل عن قد تنظيم الدولة اإلسالمية أن الحالي ب الشهر  منيوما   20على مدى  في محافظة حمص، أفادت التقاريرو 

 إياهم بالتعاون مع الحكومة السورية.  ا  متهم ،في عمليات قتل انتقامية
 
على الحدود ند الساتر الترابي الكائن ركبان عال بمنطقةسوري ال يزالون عالقين في الصحراء  50,000يقرب من ما أن تشير التقديرات إلى و 

 ت، وقد مضفي العام الماضي سوى مرتين فقط هؤالء الناسإلى  توزيع المساعدات الغذائية التي تقدمها األمم المتحدة تمالسورية األردنية. لم ي
، وال ةالحصول على الغذاء غير مستقر القدرة على ركبان، فإن الإلى تجارية محدودة  سلع وصولل جزئي. ونظرا  أربعة أشهر على آخر توزيع 

هذا الوضع حدة. وتؤكد التقييمات الجارية والبيانات المجمعة من خالل العيادة زداد تزال الحالة العامة سيئة. ومع اقتراب أشهر الشتاء، سي
طويل األجل لمحنة هؤالء الناس. وفي الوقت نفسه، فإن و . وال بد من إيجاد حل دائم ال يزال وخيما   الوضعأن الصحية التابعة لألمم المتحدة 

فضل هو إيجاد النهج األأن  السكان المدنيين أمر بالغ األهمية. ومن الواضح إيصال المساعدة المنقذة للحياة إلىالوصول الفوري لتمكين 
 .سوريةنتجنب كارثة إنسانية أخرى في أن  ذلك. ومهما حدث، فمن واجبنا الجماعيتحقيق ل اجهدنبذل قصارى نحن ن، و سوريةحل من داخل 
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 يعيشون في مناطق محاصرة وأماكن يصعب الوصول إليها.  سوريةنحو ثالثة ماليين شخص في زال ي ال
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إلى المساعدات اإلنسانية بشدة إمكانية إيصال  صتلقتو عن قصف يومي خالل األسابيع األخيرة.  بالغتواصل اإل ،في الغوطة الشرقية
في من المقيمين  بالمئة 95ا نحو به عيش، وهي واحدة من أربع مناطق تخضع التفاق تهدئة الصراع ويرشهعدة أمنذ الغوطة الشرقية 

 ماشخص مساعدات غذائية، من بين  110,000تلقى  ،. ومنذ بداية العامفي سورية المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها
جل عدد شخص. وقد سُ  40,000إلى  مساعدات غذائية وصحية ؤهاقدمت األمم المتحدة وشركا ،اليومو  شخص. 400,000حو نيقدر ب

ضم إجالء طبي. إنني أإلى  يحتاجونو شخص يعانون من مشاكل صحية  400أكثر من  يوجدمفزع من حاالت سوء تغذية األطفال هناك، و 
 دون إعاقة. ةاإلنسانيإيصال المساعدات ضمان إلى من المنظمات  العالمي وغيره الغذاءدعوة برنامج صوتي إلى 
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ماليين إلى  صلإننا نتنفيذ إحدى أكبر العمليات اإلنسانية في العالم.  سوريةفي ظل هذه الخلفية، تواصل األمم المتحدة وشركاؤنا في 

مليون شخص،  3.3أكثر من إلى غذائية  اتسبتمبر مساعدأيلول/العالمي في  الغذاءل شهر. فعلى سبيل المثال، قدم برنامج ك شخاصاأل
لقد أكملنا و شخص.  800,000أكثر من إلى  مليون شخص، ووصلت منظمة الصحة العالمية 1.5أكثر من إلى ونيسف الي وصلت منظمةو 

 ت لكم بشكل منفصل بيانات جديدة عن ذلك.قدممن العمل لتحليل تنفيذ األنشطة حتى اآلن هذا العام، و  كبيرا   للتو جزءا  
 
، ثانيا  و ؛ سوريةالحكومة الالمناطق التي تسيطر عليها  في بالمساعدة اإلنسانية أوال  الموقف المتعلق أخر تطورات ب أحيطكم علما  أن  أود
 لحدود.ا منفذة عبراألنشطة الب، ؛ وثالثا  وط النزاععبر خطالتي تتم األنشطة ب
 

فذت بالتعاون الحكومية، التي نُ أغسطس من هذا العام، وصلت برامج األمم المتحدة والمنظمات غير /آبإلى يناير /في الفترة من كانون الثاني
في المناطق الخاضعة لسيطرة  ماليين شخص شهريا   أربعة نع ما يزيد قليال  إلى  الوثيق مع مختلف الوزارات التنفيذية في الحكومة السورية،

 .سوريةالحكومة. وال تزال هذه البرامج تمثل الغالبية العظمى من عملنا داخل 
 

في المناطق المقيمين   زلنا نواجه تحديات كبيرة في تلبية االحتياجات اإلنسانية للناسال. وط النزاععبر خطالمنفذة نشطة ألوبعد ذلك، تأتي ا
 التهدئةبأن يؤدي إحراز تقدم في  ، فإن هناك توقعا  إليكم األمين العام في تقريره الشهري التي يصعب الوصول إليها والمحاصرة. وكما أشار

جنب مع اآلخرين، فإن إلى  جنبا  العمل المضني في هذا الشأن، نواصل على الرغم من أننا ل المساعدات اإلنسانية. و صاإيزيادة إمكانية إلى 
وعبر خطوط النزاع  الوكاالت بين المشتركة المتحدة األمم قوافل ربع من قلأ في المتوسط لم يتحقق بعد. ومنذ بداية العام، تمكنالهدف هذا 

 المشتركة القوافل وصلت أكتوبر،/األول تشرين في اآلن وحتى. قدما   المضي من الشهرية نصفو  الشهرية الخطط إطار في تنفيذها المطلوب
فقط من سكان المواقع المحاصرة  المئةفي  10إلى  شخص. وفي المتوسط، تم الوصول 200,000أقل من إلى  الت مجتمعةالوكا بين

 ، مع أخذأكتوبر/تشرين األولشهر اآلن في  بلغناه حتىهذا العام، وهذا هو المجموع الذي  فياألمم المتحدة كل شهر  اتمساعدلتقديم 
 .بعين االعتبار اليوم المساعدات التي تم تسليمها

 
 إزالة األدوية المنقذة لألرواح واللوازم الطبية. وقد أطلعناكم على ذلك من قبل.وتستمر عملية 

 
 ز تقدم حقيقي وملموس في األيام القادمة من خالل آلية التنسيق الثالثي في دمشق.يتم إحراأن  ويحدوني األمل في
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لقد شريان حياة.  كانت بمثابة 2165الشهر الماضي فإن المساعدات عبر الحدود، التي يتضمنها قرار مجلس األمن رقم في كما ذكرت 

ومنذ بدء عمليات األمم المتحدة عبر . سوريةمكنت هذه المساعدة األمم المتحدة من الوصول إلى ماليين المحتاجين في شمال وجنوب 
. وفي سوريةداخل عبر المعابر المصرح بها إلى  اتشاحنة تحمل المساعد 16,400نا أكثر من أرسل، 2014 يوليو/الحدود في تموز

أغسطس آب/يناير و شهري كانون الثاني/من خالل عمليات عبر الحدود بين  مليون شخص شهريا   2.76ات إلى المتوسط، تم تسليم المساعد
 على حد سواء؛ سوريةفي شمال وجنوب للمساعدة المحتاجين األشخاص ل بانتظام إلى نسبة كبيرة من ماليين و من هذا العام. وقد تم الوص

 خطوط النزاعالعمليات عبر  فيسق ومنهجي طوال السنوات الثالث الماضية. إن خبرتنا ليس مرة واحدة أو مرتين فحسب، بل على نحو مت
، والتي أشرت إليها للتو، تقودنا إلى االعتقاد بأنه سيكون من المستحيل الوصول إلى هؤالء األشخاص بطريقة مستدامة من سوريةمن داخل 

 .يتضمنها القرارعلى األنشطة التي األشخاص يعتمدون ماليين ، ألن أمرا أساسيا   2165فإنني أعتبر تجديد القرار  ،. ولذلكسوريةداخل 
 

 سيدتي الرئيسة. شكرا  


