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 وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، ستيفن أوبراين 
 

 مجلس األمن حول سوريا إلى  بيان
 2112 تشرين الثاني/مبرنوف 21نيويورك، 

 
 ىالملق بيانتمت مضاهاته بال

 
 الرئيس، السيد

  
هو الرعب اآلن لقد أصبح بال هوادة. وتتواصل سوريا  في جميع أنحاءمعاناة المدنيين في حلب و تحتدم ما نلتقي مرة أخرى هذا الشهر، بين

لقد ذكرت لهذا للشعب السوري.  طبيعيًا بالنسبةو  السوري ًا بالنسبةطبيعي يعتبرهالعالم  بدو أنمستوى من العنف والدمار ي إنه -المعتاد 
عود في الشهر التالي أ ني، إال أنيزداد انحداراً الشعب السوري ال يمكن أن  ُترتكب ضدالتي  واحشبعد شهر أن مستوى الف شهراً المجلس 

 .عن أي وقت مضى تفاقم المعاناة اإلنسانيةازدياد  عنمروع،  ذهولو  ،بشعة بتقارير جديدة
 

 السيد الرئيس،
 

الشهر في  نيأن أقول اليوم أن ىمنأت تكن. موضوعياً و  اً مهنيأكون  يكلهنا، مثل زمالئي،  يولكنن -كإنسان  إنني أكاد أفقد صوابي
أن ال نتخذ عار علينا جميعا  -مر عند هذا الحد ترك األأو  ًا بنفس الدرجةرهيبالوضع زال يوبصراحة، ال  كل شيء حتضو الماضي أ

لم الشهر الماضي، في  التي قدمتهاير من ما تبقى من سوريا أيضًا. كل الحقائق والتقارير بكجزء ها و سكانلوقف إبادة شرق حلب و  تدابير
 من قبل أي واحد منكم أو أي شخص خارج هذه الغرفة. أي منها نفى أو إثبات خطأ تغيير أو إبداء تحفظ على أويتم 

 
أنا  اضطلعت بهاالدعوة التي جهود أن  كان المأمول هوفي حلب، و  حدثيكان ما لل الواقع الموضوعي يصافت اشتمل بياني حينئذ على

التعقل واإلنسانية، واإلبالغ على أساس حقائق واضحة وال تقبل الجدل، على بأن يسود  ةطالبالم -يمكن أن يكون لها تأثير  غيري آخرينو 
القصف وقف استمر بصيص من األمل. ن حقيقة مزعجة. وكان هناك تكو وربما حتى  في بعض األحيان،غير سارة من أنها تكون الرغم 
، إلى ما بعد كبدايةساعة  22 لمدة األولتشرين /كتوبرأ 11في  الذي ُأعلن، من جانب واحد شرق حلب فيالروسي والسوري الجوي 

االتحاد الروسي جانب الغارات الجوية من وقف بعندما رحبت  ،األولتشرين /كتوبرأ 22في  لقد كان لقائنا األخيري المعلن. ئنهاالموعد ال
 أركانفي جميع لم ُيسمع في ذلك اليوم  يترحيبأن  ونذكر تسوف  معلى الرغم من أنك -الذي كان مستمرًا في ذلك الوقت وحكومة سوريا 
 حيثغرب حلب، في  مماثالً ن كي مللكن الوضع . و يومًا بعد يوم، وحتى أسبوعًا بعد أسبوع شرق حلب استمرت الهدنة فيهذا المجلس. و 

جميع  ولو كانتالمئات من قذائف الهاون على مناطق مدنية في الجزء الغربي من المدينة.  ةلدوللتابعة للقت الجماعات المسلحة غير اأط
ال أستطيع ترك األمر عند هذا الحد،  نياليوم. ولكن اختلفت إحاطة لربمالوقف جميع الهجمات على حلب، الالزم  جلدالاألطراف قد تحلت ب

ن كان يصعب عليكم تصديق ذلكاآلن ءاً سو كثر أ الوضعألن   .، وا 
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عواقب  كانت لهفي حلب والمناطق الريفية المحيطة بها مكثف خالل األسبوع الماضي إطالق العنان لعدوان عسكري شهدنا لألسف، 
 11في . و رة أخرىالمدينة وسكانها إلى الموت والدمار م مما أعادشرق حلب،  في ت الهدنةلمدنيين. وتحطمعلى ا وخيمة حقاً 

ات مسلحة عاسيطر عليها جمتمناطق التي الوتيرة عالية من الغارات الجوية والقصف في  عنمرة أخرى اإلبالغ بدأ نوفمبر/تشرين الثاني 
االتحاد ا أن أن أبلغكم هن، اسمحوا لي الستيفاءدقة واال سعيًا وراءو  مدينة حلب من قبل قوات الحكومة السورية.غير تابعة للدولة في 
منذ يوم الثالثاء الماضي، و شرق حلب.  فياستؤنفت فقط في إدلب وحمص، وليس قد الجوية  هوغارات هأن قوات وتكراراً  الروسي قد أكد مراراً 

وم صيبوا أو تضرروا من الهجأُ  وأتلوا قُ قد أشارت التقارير إلى أن مئات المدنيين  ،خالل األيام الماضيةتوقف القصف في شرق حلب. يلم 
ن يبحثون يالمسعفأول في حي السكري، فيما كان  نقاضفنت تحت األبأكملها دُ  عائالتأن  ت التقاريرداأفو المتواصل على شرق حلب. 

في جميع انتشرت التي الهجمات،  في أعقاب تلكالمواد الحارقة والغاز المنزلي في المباني السكنية  من جراءاشتعلت النيران و عن ناجين. 
عاملة أي مستشفيات  ال تكاد تكون هناكمن يوم أمس،  اعتباراً و قل. أحياء على األ 11وفاة في  تتم اإلبالغ عن حاالو  لب.أنحاء شرق ح

 .تتعرض لقصف مدمرجميع المستشفيات ألن في شرق حلب قادرة على عالج أولئك الذين نجوا من الموت،  متبقية
 

دون تمييز في  غير التابعة للدولةالجماعات المسلحة  من قبلخ و قذيفة هاون وصار  011أكثر من تم اإلبالغ عن إطالق في موازاة ذلك، 
صابة أكثر من من ، شخصاً  21، مما أسفر عن مقتل أكثر من نوفمبر/تشرين الثاني 1غرب حلب منذ   011بينهم نساء وأطفال، وا 

ف صاروخية من جانب ائحلب بقذائف هاون وقذرب غهجوم على مدرسة في حي الفرقان في أسفر خالل عطلة نهاية األسبوع، و . آخرين
 محليةاللجامعة اعن مقتل ثمانية أطفال وجرح عدة أشخاص آخرين، في حين تعرضت أيضًا  غير التابعة للدولةالجماعات المسلحة 

الجماعات  تشنه الذيلقصف لاألسابيع القليلة الماضية نتيجة  خاللشخص في غرب حلب  210111حوالي  نزح، إجماالً . للقصف أيضاً 
 .غير التابعة للدولةالمسلحة 

 
على المدنيين خالل األسبوع المنصرم  هشنتم للعنف في حلب، لم يعد األمر كالمعتاد. ما  إننا ال نشهد فقط استئنافاً : دعوني أكون واضحاً 

. إن أطراف الصراع كلها تختار حتمياً  هو تدن آخر العتداء ال إنساني متواصل بال هوادة. إنه أمر يفطر القلب، وهو بنفس القدر ليس
 .والمدنيون هم الذين يدفعون الثمن ،فعل ذلك

 
 السيد الرئيس،

 
مدني في شرق حلب بسبب تكتيكات الحصار المفروضة عليهم من قبل الحكومة السورية  2210111، حوصر /تموزمنذ شهر يوليو

كما وردت نظر إليها على أنها غير آمنة للعبور. غير آمنة أو يُ أنها لكن يقال و لمدنيين، لمغادرة افتحت روسيا وسوريا ممرات لقد وحلفائها. 
 داخل شرق حلب منعت أولئك الذين يرغبون في مغادرة المدينة من القيام بذلك. غير التابعة للدولةتقارير تفيد بأن الجماعات المسلحة 

 
تشرين نوفمبر/ 10. في ال يكاد البشر يستطيعون النجاة منهاواآلن  ة،إلى مرعب ةاألوضاع اإلنسانية في شرق حلب من رهيب تحولتقد ل

قطع سبل نقبل أن ت مسبقاً  تلك الحصص الغذائية تم تخزين. األغذية العالمي برنامج المتاحة لدىالثاني، تم توزيع آخر الحصص الغذائية 
عدد قليل ولم يتبق سوى . نفدتاآلن  هاولكن ،طول فترة ممكنةأل تخدامهاوتمديد اس، يوليو/تموزشهر في  إلى المنطقةمم المتحدة األوصول 

. ارتفاعًا هائالً األسعار ارتفعت الغذائية في األسواق شحيحة، و  سلعوال محلية،من منظمات غير حكومية المقدمة من الحصص الغذائية 
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 تكيفاستراتيجيات اتباع في معظم األحياء. وهذا يؤدي إلى غير متوفرين لطهي الطعام الالزم غاز الالوقود و فيد التقارير الورادة بأن تو 
 الغذائية إلطعام األطفال. نظمسلبية، والحد من وجبات الطعام وتقييد ال

 
 احتجاجات ضد الفساد واحتكار البضائع في األسبوع وتم اإلبالغ عن، متزايد كان هناك استياء دواء،الغذاء والمحدودية إلى  باإلضافةو 

ضافة إلى الذي أصاب ابعضها إلى أعمال عنف، مما يدل على اليأس الشديد تحول الماضي، و  نسانية، اإلزمة األلمواطنين المحاصرين. وا 
 لحياة.ادون تدفئة أو ضروريات  ًا منقارس شتاءً  قريباً  ونواجهيس مفإنه

 
التي ال اإليثارية  ةبسالللقدم التحية أ ماعند اً أحدأنافق ال و كبيرة ودؤوبة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة.  ت األمم المتحدة جهوداً بذلقد ل

أول و ، ةمحليالاألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية و وكاالت  فيجميع عمال اإلغاثة اإلنسانية يتسم بها  تعرف الوهن والتي
خطر مواجهة حتى في  -أنفسهم ضحية هذه المرة هم  وانو ن لم يكإ، وتكراراً  مراراً يخرجون  -المستجيبين والناس في مجتمعاتهم وأسرهم 

 هدفاً  واليس م. دعونا نكرر أنهاألرواحذ انقا  و  ءحيالبحث عن األل - عمداً  مصوبة إليهمأو قذيفة أو رصاصة قناص ثانية غارة جوية 
نني . و مشروعاً   سفر عنأ الذياألمين العام للتحقيق في الهجوم على قافلة إنسانية،  اللجنة التي شكلها لى منحأحث الحكومة السورية عا 
الوصول الكامل في سوريا إلجراء تحقيقاتها. وقد قدمت فرقنا في فرصة الكبرى،  أورمفي  /أيلولسبتمبر 11مل إغاثة في اع 11مقتل 

جعمل على ضمان وصول اإلمدادات الطبية و جميع األطراف، وتإلى تلو أخرى دمشق وغازي عنتاب خطة  ء الحاالت الطبية األكثر الا 
والتي من أربع نقاط األمم المتحدة المكونة خطة وتتضمن ضمانات أمنية من جميع األطراف.  تلقي فور. نحن على استعداد للتحرك إلحاحاً 

ياإلجالء الطبي للحاالت الحرجة، و  لماضيفي األسبوع ا إلى جميع األطرافتم تقديمها  ل اإلمدادات الطبية. وتشمل توفير الغذاء اصا 
لمحتاجين. إن األطباء الثالثين المتبقين في شرق إلى اتتضمن تناوب األطباء لتقديم المساعدة  وغيره من مواد اإلغاثة األساسية. وأخيراً 

بال  تموز، يواصلون العمل في ظل ظروف مؤلمة/ر بدون توقف منذ شهر يوليوحلب، والمنهكين بسبب جهودهم البطولية وعملهم المستم
 هوادة.

 
القتال  استئناف، ولكن في مناقشات حثيثة للحصول على موافقتها على المضي قدماً  ننخرطلخطة، ونحن على اكافة األطراف لقد حصلت 

رتدع. وعلى نال  فإننالمحتاجين. ومع ذلك، المساعدة إلى اانتكاسة واضحة لهدفنا المتمثل في التوصل إلى اتفاق وتقديم  يشكلالعنيف 
ن في المنظمات اإلنسانية التابعة و العامل ولن يتخلى. مواصلة جهودناعازمون على  فإننا، اتصعوبالالرغم من القصف، ومهما كانت 

اإلنساني وقانون حقوق الدولي احترام القانون باصل اإلصرار على التزامات األطراف نو  فن حلب. سو كاسنا عن ؤ لألمم المتحدة وشركا
يصال اإلنسان الدولي، و   جميع أنحاء سوريا. إلى مساعدة فيين محتاجال كافةشرق حلب و إلى سكان المساعدة اإلنسانية المتواصلة ا 

 
حول هذه الطاولة من الموجودين  م، لكنكهااستخدامب دبلوماسياً  اً مطالب التي أجدنيعبارة ال ه هيهذ - نفوذب يتمتعكل من أدعو إنني 

لى األبد، ووضع حد للمو بالكامل  حلقات العنف الحمقاء هذهإلى القيام بدورهم النهاء  - ممن أنتتعلمون وخارجها  ي ف ذابح التي ترتكبا 
 في تنفيذ الخطة اإلنسانية للمضي قدماً على الفور لضمانات الالزمة على كافة األطراف، وأصحاب النفوذ عليها، توفير ا جبحلب. ي

 .المكونة من أربع نقاط
 

 السيد الرئيس،
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في أعماق األهوال التي يواجهها المدنيون في سوريا اليوم.  موحده وامواطني شرق حلب ليسفإن ستعصي على الفهم، ي حين أن هذافي 
تسليم مواد اإلغاثة وتنفيذ عمليات  يسروما زال يساورني قلق بالغ إزاء مصير جميع أولئك الذين يعيشون في مناطق محاصرة. لم يت

االتفاق القائمة على مبدأ لطبيعة  نظراً  -عة وكفريا مضايا والزبداني والفو  -اإلجالء الطبي من البلدات المدرجة في "اتفاق البلدات األربع" 
سماح على الت أطراف النزاع أجبر كانون الثاني، و /في ينايربأسره البشعة في مضايا العالم  جوعاً  وفاةلقد صدمت حاالت ال .العين بالعين

ربع. ومع ذلك، البلدات األمساعدات إلى ال وصولمن هذا العام  /نسانبريلأو  /أذارومارس /شباطفبرايروشهدت أشهر توزيع المساعدات. ب
 .وضع منذ ذلك الحينتدهور الفقد 

 
أي إمدادات، عدم دخول باإلضافة إلى و أيلول(. سبتمبر/ 21ألربع في أكثر من ستة أشهر )في ا اتدبلال إلىوصلت قافلة واحدة فقط 

شخاص على أثالثة  قي، لمكيلإتقريري األخير تقديم منذ و رة. أولئك الذين يحتاجون إلى عناية طبية بسبب عدم السماح لهم بالمغاديموت 
عقابي الهذا التطبيق  لوال هممكن إنقاذيكان  هم أشخاصالء، و جاإلعملية ربع لتمكين البلدات األأطراف اتفاق  فضر  حتفهم بسببقل األ
على  ل من له نفوذكإنني أهيب با لم يتم حل هذه المهزلة. مربع لبلدات األمن ابلدة في كل  قريباً آخرون سوف يموت و نهج العين بالعين. ل
يران  -التفاق اف اطر أ ك ئلإجالء أو ن تمكيتسليم تلك المساعدات على الفور و لتأكد من ل سعهفعل كل ما في و يأن  -ال سيما جيش الفتح وا 
 رعاية طبية. ونتطلبي ذينال
  

 السيد الرئيس،
 

هذا الصراع الذي ال يرحم. ومع ذلك،  في وغدراً  الحصارات، التي أصبحت واحدة من الجوانب األكثر انتشاراً  جميعرفع إلى لطالما دعوت 
من قبل الحكومة  خالل العام الماضي، زيادة هائلة في استخدام الحصار وعلى أعداد هائلة من الناس، وخصوصاً فقد شهدنا العكس 

. 6120211ى ارتفع إلمنذ ستة أشهر و . 0100211بلغ عدد األشخاص المحاصرين  العام الماضي،مثل هذا الوقت من السورية. في 
 -ما يقرب من مليون سوري  - شخص 1260111أن أبلغكم أنه بعد مراجعة شاملة، فإننا نقدر أن ما مجموعه  يتعين علي  اليوم، و 
، ومناطق متعددة في جيب حشيالخان و األسود، في دمشق، وهاجر  رجوبجديدة المواقع ن بين ال. ومهذه الليلة تحت الحصار ونعيشي

 في ريف دمشق. يةشرقالغوطة ال
 

من الرعاية الطبية والمساعدات  انحرمالقصف و التجويع للعزل والن و المدني عرضممارسة الحصار. يت فيال يوجد شيء خفي أو معقد 
سياسية وعسكرية سباب معاناة شعب أل ةفاقممإلى يهدف تكتيك متعمد من القسوة  إنهاإلنسانية من أجل إجبارهم على االستسالم أو الفرار. 

 الطرف وحشيبشكل  هرتكبي، و مقاومةتدمير وهزيمة السكان المدنيين الذين ال يستطيعون البغرض وفي بعض الحاالت مكاسب اقتصادية، 
هم، نعم حتى أولئك الذين ال يحبون الدولة ورئيسها يعمج - مميهيحو مواطنيه ، قبل كل شيء، أن يدافع عن الذي يتعين عليه ديوحال

 .ويختلفون معهم وحكومته
 

صل إلى تو الغير قادر أو غير راغب في فرض إرادته أو  من الواضح أنهالحصار اآلن أن هذا المجلس ويعرف أولئك الذين يفرضون 
جلسات إحاطة المجلس  انعقادة هنا وهناك قرب استثنائيقافلة  -الفتات  سوىالمحاصرون ال يعطينا . مفهاقيخطوات إل بشأنن اتفاق اآل
لى أننامربع الذي الوضع عالمة في  بهدف في مواقع محاصرة  عالقمليون سوري من قرب ا يال يمكن لمجهدنا. ولكن  قصارىل بذن يشيرا 

ما يقرب من مليون شخص لشكل قاس من العقاب ع إخضاالسؤال الحقيقي هو: كيف نستطيع أن نمنع اآلن إن على الفتات.  واأن يعيش
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ذا لم يتمكن شهرًا بعة حدشدة و  زدادالجماعي الذي ي لوضع حد  معاً عاون المجلس من التأعضاء د شهر في جميع أنحاء البالد؟ وا 
 ة هنا هذا الصباح؟جلسهذه ال عقد: لماذا نيجب أن نسأل أنفسنا جميعاً  فإننا وأنتمللحصار، 

 
 السيد الرئيس،

 
مثل هذه تشكل س. انفاألإلى حد يحبس  شائعةالمستشفيات والمدارس،  ال سيماأصبحت الهجمات على البنية التحتية المدنية، و لقد 

مس، باألبما في ذلك مرة أخرى  ،ا جرائم حرب من قبل األمين العامأنهها بعضب ُوصف، وقد اإلنساني للقانون الدولي الهجمات انتهاكاً 
ال أخالقية، حمقاء و أعمال إنها قد يرقى حتى إلى مستوى جرائم ضد اإلنسانية.  هاامي لحقوق اإلنسان إلى أن بعضالمفوض السأشار و 

ئل البقاء من وساخلف الركب وا ُتركسوى معاقبة المدنيين، بمن فيهم النساء واألطفال والعجزة، وحرمان أولئك الذين هدف أي  وليس لها
 .بناءالعلى قيد الحياة أو إعادة 

 
متهورة على المدارس. في األسبوعين األخيرين من شهر الة و دبر مالماليين األطفال السوريين طفولتهم عن طريق الهجمات من  زعتلقد انتُ 
، الذي شهد األولتشرين أكتوبر/ 22في و خالل هجمات على خمس مدارس.  طفالً  01رقت حياة وأحالم وحده، سُ  /تشرين األولأكتوبر

لهجوم  تهممبنى مدرس تعرضوستة من معلميهم عندما  طفالً  22ُقتل ، واإلنكارنفي ارتفعت صرخات العندما  األخيرة،إدالئي باإلحاطة 
 -دم بارد إلى حار دم الموت، جثة هامدة،  -ولكن الحقائق تقول أن األطفال ومعلميهم قد لقوا حتفهم  -محافظة إدلب باس في ح تكررم

الذي الرعب  والوفاة. تخيللسبب  الموت هو حقيقة ال يمكن إنكارها، وهناك دائماً فإن ، أي شخصتي يبذلها جدية المحاولة ال ًا كانتولكن أي
 منجمد خر يتبعض اآلوال، ةهستيريهم تنتابه حالة بعض - رة األولىغاا من الو قد نجربما يكونوا أولئك الذين  واهؤالء األطفال. تخيل أصاب

على األقل  طفالً  21عن مقتل  تعلى المدارس أسفر  ةهجم 16هذا العام  اليونيسفثقت و  لقد .أخرى قادمة ثم يرون غارة - خوفال
صابة   ر من ذلك بكثير.بأكعدد وا 

 
الرعاية الصحية  في مجال عملالإن ؟ اءطبأ واصبحيبأن  ونحلمي نيذمثل هذه الهجمات، هؤالء األطفال ال نجوا منوماذا عن أولئك الذين 

حماية المهنيين ل هذا المجلس قراراً  رحياتك. لقد مر  ًا علىخطر  يشكللذهاب إلى مركز طبي امهنة خطرة وحتى  متهنأن ت يعنيفي سوريا 
، تم /تشرين الثانينوفمبر 11إلى  1خالل الفترة من في سوريا.  ينك الموجودئلو حماية ضئيلة أل وفرومرافق الرعاية الصحية، ولكنه 

مستشفيات والمراكز الصحية وبنوك الدم وسيارات الضت عر تلقد . األخرى عن العديد من الهجمات وهناك تقارير هجوماً  10التحقق من 
 101، وتم توثيق أكثر من 2112عام  /أيارمايو 0 في 2212رقم قرار مجلس األمن صدور منذ  أنه . والحقيقة هيللقصف اإلسعاف

تجاهل مثير  ذا. وهًا حتى اآلن بالفعلطبي اً موظف 211أكثر من قتل م عنالحرب السورية وقد أسفرت على المرافق الطبية.  ةهجم
 على"بصق تحد واضح ومرافق الرعاية الصحية بموجب القانون اإلنساني الدولي؛ و ل ةياحمالمتمتع بالخاص اللوضع للالشمئزاز وصارخ 

 إحاطتي. انتهاء بعداإليضاح منظمة الصحة العالمية في من زميلي  هبسيس، كما ذي أصدرتموهلقرار اللوجه" ال
 

 السيد الرئيس،
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إلى إلى ما يقرب من ستة ماليين سوري في حاجة  بانتظام لوصولانا ؤ على الرغم من التحديات والصعوبات، تواصل األمم المتحدة وشركا
من دمشق،  وط النزاعخطعبر األنشطة و العادية مج اهذه المساعدات من خالل البر  تقديميتم و شهر. كل في جميع أنحاء البالد المساعدة 
 عبر الحدود من تركيا واألردن.القادمة والمساعدة 

 
من االستجابة. منذ بدء العمليات عبر الحدود منذ  حيوياً  التي أصبحت جزءاً  ،لى األنشطة العابرة للحدودإاسمحوا لي أن أتطرق بإيجاز 

صحية ت تقديم مساعدالفي المتوسط،  يقرب من أربعة أسبوعياً لحدود، أو ما اعبر  ةقافل 621ت األمم المتحدة أرسلأكثر من عامين، 
مواد و على أساس شهري،  ون منهمكثير يتلقاه ن الناس، و و ملي 0مليون شخص )بما في ذلك التطعيم لمليوني شخص(، والغذاء ل 1كفي لت

مليون شخص. وقد تم تسليم المساعدات إلى  2.1ولوازم المياه والصرف الصحي ألكثر من  ،ن شخصو ملي 0غير غذائية لما يقرب من 
دلب والالذقية و أجزاء مختلفة من محافظات  جهودنا الدور الحاسم وتكمل درعا والقنيطرة من األردن.  يحماة من تركيا، ومحافظتحلب وا 

 قدم المساعدات والخدمات لماليين آخرين من دول الجوار.الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية الدولية والسورية التي ت
 
إنزال  عملية 110األغذية العالمي برنامج  أكملنواصل أيضًا للوصول إلى الناس عن طريق الجو. منذ بدء العمليات قبل عدة أشهر، و 

األمم  كما أكملتلى مدينة دير الزور. والتغذية والصحة والمياه والصرف الصحي ع ءمن إمدادات الغذا اً متري اً طن 20111 أسقطتجوي 
الغذاء والمياه والصرف الصحي والتغذية والتعليم مساعدات من  اً متري اً طن 10221 شملتنقل جوي إلى القامشلي،  ةعملي 111المتحدة 

 غذائية كاملة.ة حص 210111، بما في ذلك ةاإلنساني نظماتوالمأوى والمواد غير الغذائية نيابة عن الم
 

ن و ها اإلنسانيؤ ، عملت األمم المتحدة وشركا/أيلولشهر سبتمبر مطلعي زرته في ذالساتر الترابي على الحدود السورية األردنية، ال وعند
الرجال واألطفال و مستمرة لعشرات اآلالف من النساء الغاثة إلى جنب مع السلطات األردنية، لضمان استئناف عمليات اإل دون توقف، جنباً 

الترتيبات ه قد تم االنتهاء من المنقذة للحياة. ويسرني أن أعلن اليوم أن العاجلة ى الحدود والذين يحتاجون إلى المساعدةعل ينجمعالمت
نني. و عمليات المساعدة غداً  من المقرر بدءاألمنية وغيرها، و  ة األردنية على أعلى مملكال نم شخصياً  الذي حصلت عليهأشيد بالتعاون  ا 

 على تمكين إيصال المساعدات اإلنسانية في أصعب الظروف. المستويات للمساعدة
 

 السيد الرئيس،
 

 قديمت منالمشتركة بين الوكاالت  نامن قوافل أي قافلة م تتمكنهذا المجلس أنه منذ الفترة المشمولة بالتقرير األخير ل يؤسفني أن أبلغ
فصلة مع جميع األطراف لضمان األمن ممفاوضات إجراء إيصال المساعدات عبر خطوط النزاع . يتطلب عبر خطوط النزاع المساعدات

نعمل أيضًا مع أطراف  فإنناالرئيسي، بطبيعة الحال،  نامحاور الحكومة السورية هي ن أعلى الرغم من و والسماح بوصول المساعدات. 
ولكن جهودنا  -ق العمل اإلنساني، وكذلك على الصعيد الثنائي يالل فر من خ -عليهم  تي تتمتع بنفوذوالدول األعضاء الاألخرى النزاع 
. لقد تعاملنا مع الموافقات كل شهر ينبغي التغلب عليهانواجه تحديات بيروقراطية جديدة و ورفض.  انسدادو بتأخير على نحو متزايد تُقابل 

زالة جاقيود على عدد المستفيدين، وتأخير في إمصحوبة بوالموافقات الالمتأخرة  زة الشاحنات في المستودع، ومفاوضات على الطرق، وا 
 من خطوتين.المكونة  المتفق عليها عمليةال، وموافقات إضافية تتجاوز عليها المواد الطبية أو عدم الموافقة
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ى المساعدة ثالث إلاجة حقوافل للوصول إلى أولئك الذين في  نانشر و ، ثالث مرات حتى اآلن هذا الشهر ذه العقباتعلى هنا بللقد تغ
لى دوما في و ريف دمشق،  إلىطريقها نوفمبر/تشرين الثاني في  1ان من هذه القوافل، إلى وادي بردى في تاثنوصلت . مرات  12ا 

 عتقديُ التي قوات األمن السورية، طلبت قبل إجبارهم على العودة عندما  ةسوريالحكومة لل إلى أخر حاجز أمني تابع، نوفمبر/تشرين الثاني
. هذا خرق واضح للبروتوكول المتفق عليه وتهديد الحاويات التي تمت إجازتها من قبل الجمهوري السوري، فتح وتفتيشالحرس ن م هاأن

 1ها في تنفيذالمقرر وكان )ريف حماة(،  حربنفسةكانت متجهة إلى نعت قافلة ثالثة في وقت سابق ألمن عمال اإلغاثة. ومُ محتمل 
لم ، /تشرين الثانينوفمبر 21باألمس فقط، و ى العودة. علأيضًا ُأجبرت من قبل عناصر مسلحة موالية للحكومة و  ،نوفمبر/تشرين الثاني

الموافقة على  صدوري فبسبب التأخير  تحركحمص الشمالي من الريف الرستن في ومتجهة إلى قافلة مشتركة بين الوكاالت تتمكن 
 موافقة في نهاية المطاف.الل على و حصبعد المنطقة استهدف الي الذقصف ال، وكذلك عند نقطة التفتيش المضي قدماً 

 
هذا الشهر.  عبر خطوط النزاع حتى اآلنتقديم مساعدات  منبين الوكاالت  ةقوافل مشتركأي  م تتمكنسابق، لالونتيجة لذلك كما قلت في 

يوم قبل عبر خطوط النزاع بين الوكاالت  ةالمشتركافل و قال من خاللاآلن أربعة أشهر دون إيصال مساعدات إلى أي شخص  مضتلقد 
صل إلى أكثر من جزء صغير من أولئك الذين نحصل على نمن غير المحتمل أن مرة أخرى من الشهر الجاري. والنتيجة هي أننا  11

 .إليهملوصول على اموافقة رسمية 
 

 السيد الرئيس،
 
 10111 لنحوأولي  نزوح. وقد أدى ذلك إلى تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشامل المضادةعمليات السلسلة من بن و تأثر السوري لقد

عمليات تدور عمليات. تلك ال ند مواصلةشخص ع 6110111حاجة إلى دعم أكثر من ال نتوقعنحن و شخص في شمال محافظة الرقة. 
التخطيط الستجابة أكثر قد دخل و  ،خارج المدينةواحد على بعد كيلومتر في في الباب  تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشامالقتال ضد 

: عندما في المدينة والمنطقة المحيطة بها مراحله النهائية. دعوني أكون واضحاً  واكونيقدر أن من المشخص  1110111ألكثر من  تعجالً 
وهذا ال  -هم مواقعأو هوياتهم للوصول إليهم بغض النظر عن في محاولة  ونهاراً  دعمنا، نعمل وسوف نواصل العمل ليالً إلى يحتاج الناس 

 من.اآلصول و التوفر لنا ، واذا زمة للقيام بهلالااألموال لنا  أن توفروا شريطةواجبنا  بل هو، ينفاضل أن نكونعني ي
 

 السيد الرئيس، أعضاء المجلس،
 
الغارات الجوية فالوضع اإلنساني في سوريا. المعنية بتنفيذ قرارات هذا المجلس م يكن لدي شيء إيجابي ُيذكر لإلبالغ عنه فيما يتعلق بل

ه لسنوات قادمة. ، األمر الذي ستمتد عواقبمحميةالالبنية التحتية المدنية تدمر و  ،ب المزيد والمزيد من المدنيينيصتتل و تقوالقصف 
األمم المتحدة على نحو متزايد من نع متُ و مدارس والمستشفيات. الحصار آخذ في االزدياد، والناس يعانون من الجوع. ويجري قصف ال

يسفر أي قدر ولن هذه المعاناة اإلنسانية ال لزوم لها. هو أن  اً طاحبإكثر مر األمن هم في أمس الحاجة إليها. واألإيصال المساعدات إلى 
الحل الوحيد، كما قيل مرات عديدة من إن هذا الصراع. ء نهاإ إلىمن العمليات العسكرية ولن يؤدي أي عدد . عن نهاية النزاعمن المعاناة 

 قبل، هو الحل السياسي.
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. قبول اإلجابة بالللحكومة السورية نحن لسنا على استعداد ل واقولكي يل بنفوذ كاف يتمتعونهنا على هذه الطاولة وخارجها  شخاصأ يوجد
المساعدات لتبرير  علىالسيادة الوطنية ب تتحججك تبحاجة إلى أن تسمع حكوم لستفإنك في حلب الليلة،  ومرعوباً  مريضاً مدنيًا إذا كنت 

 وهذا المريض. - اقصف شعبهفي استخدام تلك السيادة 
 

 السيد الرئيس،
 

لى ، و بتقديم تقرير إليكمكلف إنني م تنفيذ قرارات المجلس فيما يتعلق بحماية المدنيين والوضع اإلنساني في  حولمجلس األمن، كل شهر ا 
هذا المجلس من جميع ه ما طلب علىالوعظ، بتهم مرة أخرى اُ رغم المخاطرة بأن و  بشكل رسمي، مر يستحق إعادة التأكيدن األإسوريا. 

 ، بما في ذلك:2101األطراف منذ ما يقرب من ثالث سنوات في القرار 
 

 فوري لجميع أشكال العنف وضع حد (1
 مأهولة بالسكانالمناطق الالعشوائي لألسلحة في  ستخداموكذلك اال ،جميع الهجمات ضد المدنيينعن  الكف فوراً  (2
 ن المناطق المأهولة بالسكانع رفع الحصار فوراً  (0
المـساعدات اإلنـسانية على نحو سريع وآمن للوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة وشركائها التنفيـذيين بإيـصال  لسماح فوراً ا (6

  ودون عوائق، بما في ذلـك عـبر خطـوط الـنزاع
ات الطبية ووسائل النقل عدالمو  خصائييين الطبيينأللجميع المناطق إلى مرور الحرية  رسيياحترام مبدأ الحياد الطبي، وت (1

 ةيالجراح المواد، بما في ذلك الطبية واإلمدادات
 والكف عن الهجمات الموجهة ضد األهداف المدنية حماية المدنيين. (2
 التعسفي وتعذيب المدنيين حتجازالوضع حد فوري لممارسات ا (2

 
قابلة للتحقيق. هذه هي الو غير أقائمة من المطالب غير المعقولة ليست  أنهااألهم من ذلك، و هذه ليست قائمة طويلة وال استثنائية. 

 ةلقانون اإلنساني الدولي. وهي تستند إلى المفاهيم األساسية للياقة العالميبموجب اأطراف النزاع تصرف العناصر األساسية لكيفية 
والقانون  ،وكالءأو أطراف إما الدول األعضاء التي هي وافقت عليه ي ذال ،واإلنسانية على النحو المنصوص عليه في ميثاق األمم المتحدة

، على ما يبدو. سوريا طراف والدول والجهات الفاعلة غير الحكومية على حد سواء. باستثناءنطبق على جميع األيي ذاإلنساني الدولي، ال
الموت والحرمان والعنف والجوع ال يزال  -الصارخ لقرارات هذا المجلس والتحدي الرفض في ظل للقانون اإلنساني الدولي و  خالفاً و 

 ب للجناة.ادون عقب، و اً ستمر موالبنى التحتية المدنية وتكتيكات الحصار والهجمات على المناطق المدنية المأهولة 
 

بعد  عندما يتم تجاهلها يوماً  دابيراتخاذ تو  ،مقراراتكمساندة قوية ل أفعال ؛إلى اتخاذ اجراءات قوية من هذا المجلس وتكراراً  لقد دعوت مراراً 
للسوريين. من دون دعم قوي من كل واحد منكم، سيتم بالنسبة  ُيذكرلها معنى  ليسالكلمات والقرارات أن دون هذا الدعم، ثبت من يوم. 

تتخذون رتكب جرائم حرب. وحتى تُ وسوف ؛ باألقدامداس القانون اإلنساني الدولي يُ سوف و أخرى؛  ات عديدةتجاوز الخطوط الحمراء مر 
 ، لن تكون هناك مساءلة.تدابير

 



 United Nations  األمم المتحدة
 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 

بكل مم المتحدة نا القيام بدورنا. سوف تسعى األؤ مم المتحدة وشركالألابعة التالمنظمات االنسانية سوف تواصل . األفعاللقد حان وقت 
ألولئك الذين يعانون بال  اً صوت أمنحو  وداعوأالحقائق، ب بلغكمأو وظيفتي، س وحيث أن هذه. للمساعدة لوصول إلى المحتاجينالسبل إلى ا

العزم  واعقدتالجماعي، و  كممرة أخرى للقيام بدور  واتحدأن ت واحتى تقرر  أفعل ذلكوف . سوتكراراً  ، مراراً حياتهم أولئك الذين تمزقت ؛هوادة
ألوانه". السيد  ألنه سيكون "سابقاً  اً مرر قرار يبأن هذا المجلس ال ينبغي أن دعاء أسمع االإنني هذا الرعب السوري. ل وضع حدعلى 

 اً حد واضعتاع و نز لهذا ال حالً  واجدأن تن السابق ألوانه أبدًا مقذ حياة. ليس أبدًا وعلى اإلطالق أن ننالسابق ألوانه  ليس منالرئيس، 
 لمعاناة الشعب السوري.

 
 أشكركم يا سيادة الرئيس.

 


