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 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(

 

 للشؤون اإلنسانيةاألمين العام لألمم المتحدة نائب 

 السيد ستيفن أوبرايان المتحدة األمم في الطوارئ حاالتفي  اإلغاثة منسقو

 حول سورية بيان للصحافة

 5142كانون األول/ديسمبر  41دمشق، 

 

 صباح الخير،

  .حدةالمت باألمم اإلنسانية الشؤون رئيس منصب توليت منذ الثانية. وهي ةسوري الى مة أياثالة من ثزيارلقد أنهيت لتوي 

 جميع يف المحتاجينجميع  ها إلىة وصولإمكاني وضمان المستمرة االستجابة جهود لتحسين سبل ايجادمن أجل تأتي هذه الزيارة 

 .البالد أنحاء

 :5142ام لع اإلنسانية االستجابة خطةعلى  األخيرة اللمسات وضعللتو  أنهوا اهؤوشركاومن الجدير بالذكر أن األمم المتحدة 

 المساعدة أشكال منما  شكل إلىاً محتاجاً سوري مليون 42.2 لمساعدة أمريكي دوالر مليار 2.5يث بلغت الميزانية مبلغاً وقدره ح

 المياه على السكان من ٪25يحصل  شخصاً، وأال مليون 2.2 ياً نحولالنازحون داخعدد أن يبلغ  لنا فمن غير المقبول. اإلنسانية

 إنها لطخة عار على ضمائرنا.. ةرسالمد من طفلوأن يتسرب مليونا  للشرب الصالحة

 مؤخراً  فقات ً  حيثلوعر ا حيالمحلي في  المجتمعاللقاء بتماس ألتمكن من ال خطوط عبرتو حمص مدينةمهمتي  خالل زرت

 اعداتالمس تقديم، وعلى وجه الخصوص الهالل األحمر العربي السوري، انشركائلو نال االتفاق هذا سمح وقد. القتال وقفعلى 

  .5142 ينايرالثاني/انون ك منذمشابهة  مساعداتتتلق  لم التي المجتمعات إلىخالل الزيارة  للحياة المنقذة

ال يزالون  ةسوري في مماثلةال ماكنكثير من األ في الناسأن  الإ ،الوعر حي إلىالوصول  ني أني تمكنت منرس حين فيو

 رارباستم اإلنسانية المساعدات لاصإي إلىنحتاج . وحشيةال األزمة هذه تداعيات مناإلنسانية ويعانون  المساعدات من نومحروم

  ينبغي إليصال المساعدات اإلنسانية أن تكون مشروطة باتفاقات مشابهة.ال. المحلية االتفاقاتإبرام  بدون أو مع المحتاجين، لجميع

حيث تمكنت األمم المتحدة  .الوصول إليهاعلى المجتمع اإلنساني في مناطق محاصرة ويصعب مليون شخص  1.2ال يزال 

التي يصعب من المحتاجين في المناطق  %2المحاصرة وإلى في المناطق فقط من المحتاجين  %4.2إلى وشركاؤها من الوصول 

 .إلى محتاجيها واد اإلغاثيةأطراف النزاع السماح بإيصال الميها. تقع على مسؤولية جميع الوصول إل

 عتاستطو. ماراألع ى من جميعتوفر العالج لمرضأضحت  إال أنها بشدة تضررت لألطفال مستشفى بزيارةقمت في الوعر 

 .بنفسي صمود الشعب السوري تشهدو.أصيبوا الذين المرضى مع ثيحدال

 األطفال بعضأصيب فيها  الهاون قذائفقصف بل مرات عدة تعرضتوالتي  نازحة عائلة 12تأوي  سابقة مدرسةكما زرت 

 .بالغة بجروح

 ىالعودة إلبروه دالذين غا للناس الموقع االتفاقيسمح  أنوأملوا  رالوع في البقاءب الشديدة رغبتهمهم عن التقيتجميع من  أعرب

  .ديارهم

 اتفاق على بناءال سبل ناقشناحيث  .المحلي المجتمع وشخصيات من برازي، طاللالسيد  حمص، محافظ مع بناء لقاء   لي كان

 دت  شد  قد و. وجودهم مكان عن النظر بغض المحتاجين، من أكبر عدد إلى الوصول من تمكننا أن شأنها من التيو القتال وقف

  .المصالحة اتفاق من التالية المراحل تنفيذ أهمية على



قد تبنت داعش و ،زيارتي خالل حمص مدينة في الزهراء منطقةفي  مفخخة سيارة انفجرت يثح هشاً هناك الوضع  زاليال 

 طةالغو في دوما في مدرسة أصيبت انها قيل التي الهجمات نينحزوت .الذي أسفر عن مقتل وجرح العديد من األبرياء الهجوم

 تذكيرل هذاإن . دمشق مدينة من كرشال عين منطقة في الهاون بقذائف نيآخروإصابة  طفل قتلكما يحزنني م .البارحة الشرقية

 البالد.أنحاء ملح بالحاجة إلى التوصل إلى حل سياسي وضمان وقف إطالق النار في جميع  مأساوي

. المعلم ليدو السيد الخارجية وزير الوزراء رئيس نائب ذلك في بما دمشق، في الحكوميين المسؤولين كبارالبارحة  التقيتكما 

  .المقداد فيصل الدكتور الخارجية وزير ونائب ،يونجغال عمر المحلية اإلدارة وزير الوزراء رئيس نائبو

ي المبذولة ف جهودنا بصدد وخاصة الواقع، أرض على ملموس نتحس بصورة تترجم أن ملأأ والتي بناءة، مناقشات أجريناقد و

 .إليها الوصول يصعب التيو المحاصرة المناطق في الناس مساعدة

 ي يبذلهاالت والشجاعة الجبارة الجهود أحييو. السوري العربي األحمر الهالل رئيس العطار الرحمن عبد الدكتوربأيضاً  التقيتو

 خطيرةلاو صعبةال ظروفال في للحياة المنقذة المساعدات تقديمابرة على ثالم من أجل هومتطوعو السوري العربي األحمر الهالل

 ة.سوري في اإلنسانية العمليات في مهم شريك  إن الهالل األحمر العربي السوري  .األحيان أغلب جميعاً فيها  نعمل التي

 هذه نم واألطفال، النساء فيهم بمن األبرياء، المواطنين لحماية جهدنا قصارى بذل عليناو مقبولة غير العشوائية الهجمات هذهإن 

 .اإلنسان وحقوق الدولية اإلنسانية القوانين احترام إلى األطراف جميع أدعو زلت ماو. الفظائع

 ومع. شهر كل الناس من الماليين إلى لوصولبا اإلنساني المجتمعيستمر  ،الواقع أرض على التحدياتضراوة  من الرغم وعلى

 المجتمع يقدم أن ملأأو جهودنا مواصلة أجل من إضافي ليموت إلى ماسة بحاجة نحن .بكثير ذلك من كثرأل اسةم حاجةفال ذلك،

 .5142 فبرايرشباط/ 1في المزمع  ةسوريبشأن  لندن مؤتمر في اً يسخ تمويالً  الدولي

 

 .خذلهميجب أال نو مضى، وقت أي من أكثر لدعمنا السوريونحتاج ي

 

 البيان ىانته


