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 مارك لوكوك ،ئفي حاالت الطواروكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة 

 2019 تشرين أول 11-10بيان بشأن المهمة إلى أنقرة والحدود التركية / السورية ، 

أكمل زيارة مخططة منذ فترة طويلة للمنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا. كان هدفي األصلي هو فهم وتقييم القضايا  اآلنأنا 

، والتي يجب على مجلس األمن أن يقرر مستقبلها في وقت بدلامن تركيا إلى  األمم المتحدة لإلغاثة عبر الحدود اتحول عملي

 الحق من هذا العام.

. كان الشهر الماضي شهر نيسانلقد أعربت مراًرا عن قلقي بشأن تأثير العمليات العسكرية في إدلب على المدنيين منذ أواخر 

ئات اآلالف من األشخاص في األشهر األخيرة على جبر م. أ  ةاألمامي وط، لكن العنف مستمر في مناطق الخطاأكثر هدوءً 

لجدار ل محاذيةد رأيت صوراً وسمعت عن المخيمات المليئة بالنازحين دلب هربًا من العنف. لقاالتحرك شمااًل وغربًا في منطقة 

 .اآلن الحدودي الذي يفصل تركيا وسوريا

اإلغاثة  اتعلى عملي ال ينفصمدلب يعتمدون بشكل ان سكان أدي هنا ، جتواوكما أخبرني السوريون على جانبي الحدود أثناء 

والعواقب  التي تقوم بها األمم المتحدة عبر الحدود للحصول على الغذاء والمأوى والمياه والصحة والتعليم. إن المعاناة اإلنسانية

ن هائلة. سأحيط مجلس األمن في الوقت األمم المتحدة عبر الحدود ستكو اتالناجمة عن الفشل في تجديد التفويض لعملياألوسع 

 المناسب بمزيد من التفاصيل بشأن ما وجدته.

عن إعجابي العميق وامتناني لحكومة هذا البلد وشعبه إلنسانيتهما  رتركيا ، أتيحت لي الفرصة أيضاً للتعبي ثناء تواجدي فيأ

أحث المجتمع  كما .بلدهمجبرتهم الحرب على الفرار من في توفير المالذ لماليين السوريين الذين أ لممتدمهما اراالستثنائية وك

 .على عاتقها الدولي على أن يكون أكثر سخاء في دعم تركيا في تحمل العبء الذي تحملته

، مع بدء العملية العسكرية التركية عبر الحدود إلى شمال شرق سوريا. إنني قلق للغاية من التقارير بالطبع زيارتي تصادفتلقد 

سائر في صفوف المدنيين على جانبي الحدود ، وعن وجود أعداد كبيرة من الناس يتنقلون داخل سوريا على التي تحدثت عن خ

أمل تجنب القتال. أكرر ما قاله األمين العام لألمم المتحدة: إننا نحث جميع األطراف على ممارسة ضبط النفس ، بما يتماشى مع 

اإلنساني الدولي ، واحترام سيادة سوريا وسالمتها اإلقليمية ، وال سيما لحماية  التزاماتها بموجب ميثاق األمم المتحدة والقانون

المدنيين والبنية التحتية المدنية. لقد ناقشت الوضع مع حكومة تركيا. أكدوا لي أنهم يولون أهمية قصوى لحماية المدنيين وتجنب 

 إلحاق األذى بهم.
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