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

  سوريةمجلس األمن حول إلى  بيان
 6302 تشرين الثاني/مبرنوف 03نيويورك، 

 
 ىالملق بيانتمت مضاهاته بال

 
 الرئيس، السيد

  
 في لندن وأشكر المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا على بيانه.المنظمة البحرية الدولية أنضم إليكم من مكتب 

 
سوري ال زاعنالتأثير المدمر لل بشأناألمم المتحدة والمجتمع اإلنساني بأسره ناقوس الخطر  دقتأكثر من خمس سنوات حتى اآلن، على مدار 

نى التحتية البالمدنيين و ضمان حماية  لمن أج معا  للتعاون مجلس األمن والمجتمع الدولي  اشدناقد نو . لواألطفا والنساءماليين الرجال على 
 افةوبذل ك ،الوصول لتقديم المساعدة اإلنسانية المنقذة للحياة إمكانية منحو اللتزامات الدولية، ااإلنسانية األساسية و للمبادئ  وفقا   ،المدنية

 د كبير.إلى ح سوى التجاهل من هذا المجلس ،نا، وحتى مطالبناطلباتولم تلق دعواتنا و . نزاعحل سياسي للإلى  أجل التوصلالجهود من 
 

ان ذلك يعني تمنحهم تفوقا  عسكريا ، حتى لو كواتخاذ أي تدابير مرارا  وتكرارا  استعدادهم للقيام بأي أعمال  سوريةلقد أظهر أطراف النزاع في 
التي مقدسة المفاهيم تلك ال-م تعد هناك حدود وال خطوط حمراء، وقواعد الحرب ل. المدنيين لحملهم على الخضوع حصارقتل أو تشويه أو 

على وجه الدقة، في اتفاقية جنيف  0621، في عام عاما   053قبل أكثر من  ترسختوالمكلفة التي مؤلمة الأجيال من الدروس تولدت عبر 
 .سوريةفي  ا  يتم تجاهلها منهجي-األولى

 
 السيد الرئيس،

 
 في العالم على الدوامواحدة من أقدم المدن المأهولة ، وهي حلب لقد ُدمرتحلب.  هذه الحرب أكثر منوشراسة أي مكان قسوة  لم يشهد

لتي اقنابل وقذائف الهاون للالصور المرعبة  هدنا جميعا  االسنوات الخمس الماضية. لقد ش ارر على مدتهو  بسورية، الصناعة الوعاصمة 
 على المناطق المدنية والمنازل والمدارس والمرافق الطبية ومحطات المياه والكهرباءاألخيرة في األيام واألسابيع واألشهر تساقطت بأعداد كبيرة 

، ونهارا   على مرأى من الجميع، ليال  مستمر . تفجير وقصف منهكينو  اءدمأو مضرجين باللقتلى  مريرةمستمرة و صور إنها واألسواق العامة. 
أسفرت  لبشرق حلب، لى ع لم تقتصر هذه الهجماتو ن في ظروف بائسة. و ن محاصر يوالمدني دتشالخانق يالحصار إن بعد يوم.  يوما  

صابةقتل و م أيضا  عن حت حلب قمة ضأ لقدأقول من قبل،  يونكما سمعتمو البنية التحتية المدنية. أضرارا  ب ألحقتمدنيين في غرب حلب و  ا 
 .هلتحملأن يضطر إنسان  يأل مرعب ال ينبغيو طويل واقع ككابوس شعبها في  يعيش. سوريةهوال في كتالوج األما أصبح 

 
 السيد الرئيس،
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في و  .الماضية آالف المدنيين على الفرار إلى أجزاء أخرى من المدينةلقد أجبرت حدة الهجمات على أحياء حلب الشرقية خالل األيام القليلة 
غارة جوية  راءجعشرات األشخاص  عن مقتل ا  تلقينا تقرير  ،اليوم فقطو العديد من المدنيين. وردت تقارير عن مقتل األيام األربعة الماضية، 

وا من منازلهم في شرق حلب منذ يوم السبت. ويشمل نزحد شخص ق 650333 قرب منما يإلى أن  واحدة هذا الصباح. وتشير التقديرات
 ةمنهم من النساء واألطفال( في أحد المراكز الجماعية ومصنع القطن في جبرين، وهي منطق المئةفي  03-23شخص ) 000533هذا نحو 
جماعية في  مراكز إقامةفي  60533و ،في غرب حلب هممع أسر يقيمون  533و ،مدينة حلبالشرق من إلى  الحكومة ةلسيطر  خاضعة

 عن آالف النازحين في شرق حلب نفسها. فضال   ،شرق مدينة حلبشمال يقع جيب كردي وهو منطقة الشيخ مقصود، 
 

، إذا ما خرونآآالف  فرومن المرجح أن ييوم. كل األرقام كل ساعة و تتغير  وكذلك ،متغير باستمرارالوضع فمع استمرار القتال بال هوادة، 
 .انتشار وتكثيف القتال خالل األيام القادمةاستمر 

 
ة ازحناألمم المتحدة، الحتياجات األسر الذين تدعمهم الفي المجال اإلنساني،  ينالمحليالهالل األحمر العربي السوري والشركاء يستجيب 

دة الطبية المساع قديملألسر، وضمان ت. ويشمل ذلك إعداد وجبات الطعام الساخنة والخبز مناطق أخرىفي جبرين والشيخ مقصود و  داخليا  
طانيات وغيرها من مواد اإلغاثة األساسية مثل الب المياه واإلصحاح مستلزماتتوزيع و  ،للمرضى والمصابين، وتوفير المياه الصالحة للشرب

 والفرش.
 

 150333نحو لتكفي د غير غذائية موابما في ذلك  ،دعم االستجابةبغرض مسبقا  بعض المخزونات بتحضير األمم المتحدة  لقد قامت
مدادات شخص،   فيهذه المخزونات ويمكن تجديد شخص.  0530333وطعام ل ،شخص 630333والتغذية الالزمة لواإلصحاح المياه وا 
من الحكومة السورية تمكننا أن  ساعة من مركز األمم المتحدة في حمص وأماكن أخرى حسب الضرورة. ومن األهمية بمكان 16غضون 

ة بفعالية زيادة قدرتنا على االستجاب أجلدون قيود ال مبرر لها، من و بأمان  الضروريين في حلبجميع الموظفين الدوليين والوطنيين  نشر
 المتعلقة بحماية المدنيين. الشؤونلالحتياجات المتنامية، ومعالجة 

 
 السيد الرئيس،

 
ما إلى  من وضع مرعبقد انتقلوا منهم  ينالكثير فإن من الفرار من القتال،  وابعض الناس قد تمكنأن  ندرك أنه على الرغم منأن  علينا

ير تفيد بأن تلقينا تقار فقد نشطة، مواجهة الفرار عبر خطوط  ةحاولبمآخر. وبصرف النظر عن المخاطر المرتبطة وضعا  مرعبا  يعتبرونه 
ن أن ممخاوف حماية عميقة  ناطق الخاضعة لسيطرتها. وهناك أيضا  تمنع المدنيين من مغادرة الم ةلدولل ةالتابعالجماعات المسلحة غير 

 صالت أو اتصاالت مع الجماعاتلديهم على أن  منظر إليهيُ ، سوف المناطق التي تسيطر عليها الحكومةإلى  هموصول المدنيين بمجرد
أو ما هو أسوأ.  حتجازاالعتقال التعسفي واال ون احتماليواجهالذين ، بما في ذلك العاملين في المجال اإلنساني، غير التابعة للدولةالمسلحة 

تهم ن حياو فقديواآلن  ،بطولي بشكل المحاصرين في حلب العشرات من العاملين في المجال اإلنساني الذين ساعدوا المدنيينكما يوجد بين 
من  ين غيرهمثير كإلى  ، باإلضافةين مصرعهمثالثة موظفين صحيلقي لمنظمة الصحة العالمية،  في األسبوع الماضي، وفقا  و . بنفس القدر

 .السوريين الصحة والمدنيينالعاملين في مجال طباء و األ
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تسيطر  الرجال والنساء واألطفال بشكل روتيني عند نقاط التفتيش التيتم اعتقال ، نزاعوطوال فترة ال سوريةفي جميع أنحاء كما رأينا من قبل، 
بمعزل عن  همز احتجتم اما ي . وغالبا  التي تديرها الحكومة واحد من عشرات مراكز االحتجاز الرسمية أو السريةإلى  معليها الحكومة، قبل نقله

لى أجل غير مسمى،   .القسري اءخطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، والقتل خارج نطاق القضاء أو االختف ونواجهويالعالم الخارجي وا 
 

العاجزين و المدنيين أن ب أذكر جميع أطراف النزاعأن  . وأودهواحترام القانون اإلنساني الدوليبلى االلتزام إأدعو جميع أطراف النزاع إنني 
 في جميع األوقات. موحمايته معن القتال يجب احترامه

 
لى مكان يختارونهو  ا ،طوعيو  ا  لمدنيين آمنلأي إجالء يكون أن  يجب ن اإلنسانية بالوصول اآلمويجب على األطراف السماح للمنظمات . ا 

ع النازحين ح لجمياسمالمن الضروري ، ودون عوائق لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لهؤالء النازحين واالستجابة لتهديدات الحماية. وأخيرا  
 .يسمح الوضع بذلك بمجرد أنالعودة الطوعية إلى ديارهم في جو من األمن والكرامة ب
 

 السيد الرئيس،
 

ا يقرب من ممحاصرون منذ . هؤالء الناس شرق مدينة حلب فيفي المناطق المحاصرة المتبقين أشعر بقلق بالغ ازاء مصير المدنيين  إنني
عن  سفراني القتال المكثف والقصف الجوي وال يزال. ة بعد اآلنلياآلن، وببساطة ال يملكون وسائل البقاء على قيد الحياة لفترة طو  يوما   053
صابات وفيات و وقوع   .المدنيينفي صفوف ا 

 
واحد يعمل بشكل فى مستش يوجد ت مباشرة عدة مرات والباضر بجميع المستشفيات ُأصيبت ، بريوالالجوي لقصف لنتيجة و من اليوم،  اعتبارا  

 الديه توليس طاقتهاالحد األدنى من بجميع المرافق الطبية األولية األخرى تعمل و فقط وحدة صدمة. بل ، شرق مدينة حلبفي صحيح 
 نظرا  لوجودو على الحصول على العالج األساسي.  ينح غير قادر و جر مصابين بالالمدنيين معظم  مما يحرمج الصدمات، عاللالالزمة قدرات ال

مكانية  .المرافق الطبية على عربات الخضارإلى جرحى مدنيين نقل ن عسيارات اإلسعاف المتوفرة، نتلقى تقارير من وجد، ن إ عدد قليل، وا 
ألمم المتحدة، في لالتابع نفاد المخزون الغذائي اإلنساني بعد  جمع بقايا الطعام من النفاياتإلى  لجأ الناسيمياه نظيفة نادرة. لى ع صولحال

تحمله. المتبقين ن المدنييمن ما يستطيع معظم  علىمستويات أإلى  الشحيحة بشكل كبير األساسية المواد الغذائيةو  الوقود حين ارتفعت أسعار
 .ن وينتابهم شعور بالرعب ويداهمهم الوقتو إن الناس عالق

 
الء جواإل لتقديم المساعدة العاجلة ادستعدأهبة االعلى  ؤهاجميع النازحين، كما ال تزال األمم المتحدة وشركا تلبية احتياجاتننا مستعدون لإ

ي ما فتئنا الت ،أربع نقاطالمكونة من نسانية األمم المتحدة اإلمع خطة  وذلك تمشيا   ،في شرق حلب ةجزاء المحاصر األالطبي للمدنيين داخل 
أهبة االستعداد  اإلنسانية على المحملة باإلمداداتشاحنات فإن الذلك، إلى  تشرين الثاني. وباإلضافة/نوفمبرمطلع شهر منذ  هاسعى لتنفيذن
 غرب حلب.شرق حلب من تركيا و إلى  المساعدة اإلنسانية يصالإل
 

تاحة كل نفوذ أن يبذلوا ب يتمتعونأطراف النزاع ومن  ،بل نرجو ،ندعومن أجل اإلنسانية،  لوصول إلى افرص ما بوسعهم لحماية المدنيين وا 
 .ةعمالقالمحاصر من شرق حلب قبل أن يتحول إلى مقبرة  جزءال
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 السيد الرئيس،
 

البنية ر كما تم تدميمناطق مأهولة بالسكان المدنيين في غرب حلب، مما أسفر عن مقتل وجرح مدنيين.  يضرب القصف العشوائي أيضا  
شخص في  030333حوالي  نزح، /تموزمنذ يوليوو التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمرافق الطبية، كما ذكرت لكم األسبوع الماضي. 

 شوائي.المعارك والقصف الع نتيجة الحتدامغرب حلب 
 
األمم المتحدة والهالل  وتواصلنازح يعيشون اآلن في غرب حلب.  1330333 قرب منما يإلى أن  ، تشير تقديرات األمم المتحدةبشكل عامو 

جديدة من النزوح العن موجة  في غرب حلب، فضال   ين من قبلاألحمر العربي السوري والشركاء االستجابة الحتياجات النازحين الموجود
 حلب في األيام األخيرة.شرق 

 
 السيد الرئيس،

 
شخص آخر في مناطق محاصرة أخرى في جميع أنحاء البالد، معظمهم في  0330333في حين يراقب العالم األحداث في حلب، يوجد 

ها األبدان في تقشعر لالتي حداث األفصل الشتاء يقترب وهم يراقبون  - عالقون ومرعوبوننهم إ. ريف دمشق وتحاصرهم القوات الحكومية
 ؟أنا التاليكون أسهل : ائلينسمتحلب تتكشف 

 
حشية، و يضع حدا  للو  ه أن يتحدهذا المجلس يمكنأن  لكثير من الناس في شرق حلب، ولكن من المؤكد األوان قد فات بالنسبةقد يكون 
 ينحقيقي وحماية ( احترام0ثالثة أمور: ) بل كل شيء هورؤيته أوال  وقإلى  اجت. ما نحمصير مشابهآخرين ل سوريين تعرضمنع يوكذلك 

نهائيا  وحشي ال( وضع حد للحصار 0) ؛( وصول المساعدات اإلنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق6لمدنيين )والبنية التحتية المدنية(؛ )ل
لى األبد. هذه ليست مطالب جديدة وال معقدة، و  ينبغي . و اهمسؤولية االلتفاف حول جميعا   التي نتحمل من اإلنسانيةمشتركة  عناصر بل هيا 

 .ذات يوم اأفعاله خضع للمساءلة عنمستوى التزاماتها األساسية أنها ستإلى  ترقى  تريد أنأو ال تستطيعاألطراف التي ال  أن تعرف
 
 سوري؟العب ف معاناة الشوقيو التوصل إلى اتفاق مجلس األمن  تطيعيس : لماذا الُيطرح علي  ما  كثيرا  الذي  السؤالأضيف أن  يتعين علي  و 
 

العربي  الهالل األحمرو ألمم المتحدة لتابعة لا اإلنسانية وكاالتإن ال. لقد عانى الشعب السوري أكثر مما ينبغي ولفترة أطول مما ينبغي
حل هذه إن ، ارا  وتكر  لتلبية تلك االحتياجات، ولكن، كما قلنا مرارا   همالمنظمات غير الحكومية يبذلون كل ما في وسعشركائنا من السوري و 

 حل سياسي حتى نتمكن من إعطاء بعض مظاهر األملالتوصل إلى على  آخر أكثر من أي شيء جميعا   إنني أحثكم. بأيدينااألزمة ليس 
 على حياتهم. وفخالمرض و الع و و جبل سيعانون من الالنوم هذه الليلة، ينعموا بالسورية الذين لن  سرالعديد من ماليين األإلى 

 


