
 
 الدكتور أحمد المریخيسعادة 

 سوریا حولفي مؤتمر بروكسل  كلمة
 آفاق المستقبلالمساعدات اإلنسانیة داخل سوریا: االحتیاجات والتحدیات و -الحدث المواضیعي 

 ، بروكسل٢٠١٧أبریل  ٤
 

 أصحاب السعادة، الوزراء الكرام، الزمالء
 السیدات والسادة،

 
اسمحوا لي أن أبدأ بتوجیھ الشكر إلى االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة وألمانیا والنرویج ودولة قطر ودولة 

دولة  المؤتمر االول فيبدأ لقد استضافة ھذا الحدث الھام في الوقت المناسب. على الكویت واألمم المتحدة 
في  اآلن للمشاركة دولة عدتتضافر جھود ولكن  ،ھذا العام اً ستمرال یزال مو ٢٠١٣الكویت في عام 

تشتد الیوم یوفر منصة  مؤتمراستجابة إنسانیة موحدة. إن تقدیم مما یدل على الرغبة في  المؤتمر،استضافة 
 .غیر منسیینرھم بأنھم ذكّ یلمجتمع الدولي عن تضامنھ مع الشعب السوري ور اكي یعبّ لالحاجة إلیھا 

 
ألمین العام لألمم المتحدة، لم أدع فقط اإلنساني ل مبعوثالمنذ أن تولیت دور في األشھر األربعة التي انقضت 

 ً ظھروا تأییدھم على أن أولئك الذین یستطیعون التأثیر ینبغي أن یُ  إلى دعم العمل اإلنساني، بل شددت أیضا
نستطیع من الدعم اإلنساني ھو السبیل الوحید الذي  الذي یحظى بمساندةإلیجاد حل مستدام. إن الحل السیاسي 

 ف من معاناة الشعب السوري.یخفالت خاللھ
 

إراقة الدماء داخل  ال تزالحیث في الشھر الماضي قمت بزیارة لدول الجوار السوري تركیا والردن ولبنان 
حیاة أسرھم ون بحیاتھم یخاطرویعانون وواالحتیاجات اإلنسانیة لالجئین السوریین الذین مستمرة، سوریا 

المؤقتة والمخیمات الذین  مراكز االیواءوقد رایت العائالت في . في االزدیاد ةآخذ العنفجحیم للھروب من 
في  تذكررك أي بنیة تحتیة تزمات والحروب لم تاأل، فإن ست سنوات من یتطلعون للعودة لدیارھم. ومع ذلك

 ساسیة.األالخدمات  للحصول علىون عانوالناس ی ،سوریا
 

مصدر قلق كبیر للمجتمع اإلنساني  عتبرل المساعدات اإلنسانیة داخل سوریا یاصضعف القدرة على إیإن 
حل مستدام،  بحثھا عنالمحادثات السیاسیة تواصل . وفي حین للمساعدة الذي یدعم الشعب السوري المحتاج

ً  مراً یظل أ دون إعاقةفإن الوصول اإلنساني اآلمن والسریع والمستدام  . وتحد العقبات اإلداریة وانعدام حیویا
وخاصة لمن  ،ألطراف من تقدیم المساعدة اإلنسانیة الكافیة والمنتظمةمن قبل ا تسھیالتقدیم األمن وعدم ت

 یصعب الوصول إلیھا.ویعیشون في مناطق محاصرة 
 

 الكرام، الزمالء الحضورأصحاب السعادة، 
 

ً أود أن أغتنم ھذه الفرصة لتذكیرنا  بأھمیة المساعدة اإلنسانیة القائمة على المبادئ والمستندة إلى  جمیعا
في إطار القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان. لقد ناقشت  رجدنت التي، وةسیسالم وغیراالحتیاجات 

انیة. اإلنس منظماتوال الجھات المعنیةالخلیج مع القادة و لقاءات عدة في جمیع دولالقضیة السوریة في 
 ً ً  ویسرني أیضا تخفیف من ال لمن أجدئ امبقائمة على الاالستجابة اإلنسانیة البقوة یؤیدون  أن أؤكد أنھم جمیعا

ممتن لتلك الدول الخلیجیة  إننيمل في استمرار الدعم. باألكل اجتماع شعرت بعد معاناة الشعب السوري، و



األسبوع الماضي، في قطر وقبل أسبوعین، موارد لألمم المتحدة، وخاصة الكویت  التي خصصت مؤخراً 
  اإلمارات العربیة المتحدة.دولة المملكة العربیة السعودیة وو
 

في المئة منھم  ٣٠ملیون شخص في مناطق یصعب الوصول إلیھا، ویعیش حوالي  ٤.٧یعیش ما یقدر بنحو 
عدد قلیل من المنظمات غیر  ال یستطیع سوى. وفي العراق والشام داعشفي المناطق التي یسیطر علیھا 

داخل سوریا  تلعب المنظمات غیر الحكومیة، سواءً والحكومیة الدولیة والوطنیة الوصول إلى ھؤالء الناس. 
ً  أو في البلدان المجاورة، دوراً  في االستجابة اإلنسانیة لسوریا، بما في ذلك عبر الحدود، ومن المھم أن  حاسما

فعل كل ما في وسعھ یتأثیر أن  على كل من لھانحة بمساھماتھا. وینبغي تعترف جمیع األطراف والجھات الم
 ً ً  لدعم خطة االستجابة اإلنسانیة السوریة وھذه المنظمات غیر الحكومیة مالیا  .على حد سواء وإداریا

 
بناء قدرة الشعب السوري على الصمود أمر و، اتولویھي إحدى األنسانیة الفوریة اإلحتیاجات االإن 

 براثنأشخاص داخل سوریا في  خمسةل كمن  بأربعةاألزمة  ألقتقد لضروري لضمان مستقبلھ المستدام. 
أن  یة بمكانھممن األفلذلك، ون انعدام األمن الغذائي. مأشخاص في سوریا  ثالثةل كواحد من یعاني فقر، وال
ً ن وخاصة  ،أفضل للشعب السوري. وأعتقد أن المنظمات غیر الحكومیة سبل عیشتوفیر لضمان  عمل معا
ً  ، یمكن أن تلعب دوراً ا بسرعةتھاالتكیف وطورت قدر كبیرة علىت قدرة أثبتالتي  ة منھاسوریال في  حیویا

سوریا ل ، سوف یكونھاؤألمم المتحدة وشركاالتي تبذلھا اإعادة بناء سوریا، وباالقتران مع الجھود الھائلة 
 مستقبل.

 
واألردن وممثل عن الجمعیات السوریة  من تركیاالحكومیة الخلیجیة و غیر دعوت المنظمات یومین قبل

ا على أھبة من المنظمات اإلنسانیة الخلیجیة أنھ تسمع بث فّي األمل عندما لقد. الدوحة في لالجتماع
بما في ذلك المنظمات غیر الحكومیة  ،ةلعمل مع جمیع الجھات الفاعلة اإلنسانیفي ا الرغبة الدیھو ادستعداال

 أفضل داخل سوریاوعلى نحو استجابة إنسانیة فعالة تقدیم من أجل  ،الوطنیة السوریة
 

دعم المبادرات اإلنسانیة التي من شأنھا أن تعزز القدرات الذاتیة للمجتمع كما واوصى المشاركون على أھمیة 
دعم و دور اإلدارة األھلیة في توفیر الخدمات للمواطنینتعزیز  السوري على التعافي والصمود من قبیل

درات تعزیز قو بناء المنظومتین التعلیمیة والصحیة وضمان استدامتھماو قدرات المجتمع المدني السوري
لرؤیة  ملحة حاجة باإلضافة الى وجود بما یتناسب وواقع وتحدیات األزمة. المجتمع السوري على اإلنتاج

مشتركة تكون األولویة فیھا لتعزیز قدرات الشعب السوري على المنعة والصمود أمام ھذه األزمة اإلنسانیة 
الممتدة. فلقد أثبتت التجربة السابقة أن االستمرار في أسلوب المساعدة الذي یعتمد على توفیر الخدمات الدنیا 

المتضرر جزءا مھما من تماسكھ ومناعتھ، وقدرتھ الذاتیة  الھادفة لإلبقاء على الحیاة قد أفقد المجتمع السوري
على الصمود والبقاء. لھذا ینبغي التوجھ نحو تعزیز صمود الشعب السوري لكي یكون قادرا على األخذ بزمام 

 المبادرة، وعلى المشاركة بفعالیة في تحمل المسؤولیة تجاه تلبیة احتیاجاتھ.   
 

الفرصة  على منحي ة المؤتمرلمنظمین والمشاركین في استضافإلى اوأود أن أتوجھ بالشكر مرة أخرى 
ً جمیعاً  ناأن في ھذا المحفل الھام، وأؤكد مجدداً  حدثللت جھود منسقة لدعم إخواننا إطار في  ینبغي أن نعمل معا

 وأخواتنا السوریین.
 .لكم شكراً 


