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 2642من لألمم المتحدة بيان تحالف المنظمات السورية غير الحكومية حول قرار مجلس األ
 
 

شوو ر  أولمدة سووتة  إيصووال المسوواعدات اننسووانية عبر الحدود  مجدداً على قرار  قام مجلس األمن بالتصووويت    2022 تموز  12بتاريخ  

  6جعل القرار محدوداً بمدة  ، إال أن يضوومن اسووتمرار إيصووال المسوواعدات اننسووانية لةترة إضووافيةفي حين أن اعتماد هذا القرار    .فقط
من  االسوتجابة اننسوانية للوضول الكاراي التي تعمل المنظمات المحلية باالسوتجابة ل  تجاه  مال بشوكل كبير  ر فقط هو قرار مخيب لآلأشو 

 .اسوري غرب في شمالتلبية االحتياجات الكبيرة جداً التي يعاني من ا السكان  خالل 
 

تحتاج العمليات   أالوتعمل على    لقرار سوياسويعدم ارت ان هذه المسواعدات  المحلية إلى  السوورية في الوقت الذي تتطلل في  المنظمات  
 إلى قرار  والتي تعتبر شوووريان الحياة لماليين األشوووخال في الداخل السووووري معظم م من النسوووا  واألطةال اانغااية التي تقوم ب 

 إنسوانية أسواسويةيعمل على تأمين احتياجات  الذي  نسواني التدخل انلسونة إضوافية على األقل وجعل قرار  ، فإن فشول تمرير القرار  أممي
خطير جداً ويحتاج    هو أمرالصووراط طرفاً في ا   أطرافيكون أحد مرت ن بتجاذبات سووياسووية  ... مأوىخدمات طبية ومن ما  وغذا  و

 استجابة إنسانية. بسياقاتخاذ القرارات في األمم المتحدة وخاصة عندما يتعلق األمر إعادة نظر حقيقية في آليات  الى 
 

أكار   عبر الحدود فقد أصوب  إيصوال المسواعدات  2011المتزايد منذ عام كاراي في سووريا وتةاقم االحتياجات  في ظل الوضول اننسواني ال

مليون في   4.1إلى   2021مليون في عام   3.4من    في شومال غرب سووريا فقط  ارتةل عدد المحتاجينحيث أهمية من أي وقت مضوى، 

اننسووانية في سووتجابة  الآاار ضووارة كبيرة على اسووبب  سوويإلى سووتة أشوو ر فقط   فإن تقليل االطار الزمني ذلكوب  2022 انيكانون الا

الضوطط   ازدياد  ويددي بدوره إلىالتي يتم تنةيذها    عمليات االسوتجابةفي واضوطراب  ,خلل  إلى االمر الذي سويددي  ، شومال غرب سووريا

  مجدداً ويعتبر على القرار  سويجري التصوويت   اآلنسوتة أشو ر من في غضوون  . العمال االنسوانيينالمخاطر على  على المنظمات وازدياد  
 يعتمد علي ا السكان في البقا  على قيد الحياة.استجابة إنسانية حقيقة وستخلق فجوات في هذا التقليل خطوة كبيرة إلى الورا  

 
 

في الداعمة ألحد أطراف الصووراط المتسووبب في هذه الكاراة اننسووانية،  مواقف بعض الدول  إلى ذلك، فإننا نشووعر بالقلق حيال  إضووافة 
في تقديم االسوووتجابة لألشوووخال المحتاجين في الداخل السووووري وا ج داً آلالوقت الذي تعمل ب  المنظمات المحلية بكامل طاقت ا وال ت

الذي هو   الشوعب السووري متناسوين  "الحكومة السوورية"في مصولحة    بضورورة أن يصوب القرارمن هذه الدول  بعض التصوريحات تخرج
بو     الوبالوذي تطو األمر وهو  السووووويواسووووويوة  لتجواذبوات  لماول هكوذا قرارات تجنيوب    العمول على  بودالً عنمحور وقلوب وهودف هكوذا قرارات   
 .اننسانيةالمنظمات المحلية والج ات الةاعلة 

 
 :المجتمل الدولي واألمم المتحدة  إننا في تحالف المنظمات السورية غير الحكومية نطالب

 
بالدفل  كما نطالب األمم المتحدة والدول الداعمة للشوعب السووري  سوياسوية  اللتجاذبات  ا في سووريا عنقرار االسوتجابة اننسوانية   عزل

وتعزيز دعم برامج   الدولية،بطض النظر عن التجاذبات السووياسووية   وصووول المسوواعدات اننسووانية في سوووريا  الةعال باتجاه اسووتمرار
 االستمرار في تقديم المساعدات اننسانية.االستجابة التي تقوم ب ا المنظمات المحلية لضمان تمكن ا من 
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