
 

  
 العربي في األسفل 

 
Statement on behalf of the Syrian INGO Regional Forum (SIRF), NGO Forum, Syrian 
Networks League (SNL), and Syrian NGO Alliance (SNA) 
 
We are deeply concerned that the United Nations Security Council has voted to scale 
back humanitarian assistance to millions of acutely vulnerable people in Syria, just as the 
first case of COVID-19 is confirmed in Idlib. The UN’s assistance cross-border has 
enabled life-saving assistance to reach over four million people who are in need of 
humanitarian aid. On the 11th of July, after weeks of negotiations, members of the UN 
Security Council decided to close yet another critical channel of aid that has helped to 
sustain millions of Syrians, the majority of whom are women and children.  
 
These channels are the most direct, effective, and highly monitored means of ensuring 
the most basic life-saving assistance is reaching Syrians in humanitarian need in the 
northwest of the country. The needs on the ground are at an all-time high after 9 years of 
conflict and as the Syrian economy is collapsing, rendering the most basic food items 
unaffordable to most Syrians. With the first case of COVID-19 confirmed in Idlib, an area 
with a severely weakened health infrastructure, this is a devastating blow. 
 
In northwest Syria, where a vital cross-border lifeline has been closed thanks to this vote, 
it will be harder to reach an estimated 1.3 million people dependent on food and medicine 
delivered by the UN cross-border. This comes after the World Food Programme’s 
Executive Director David Beasley last week highlighted the urgency of addressing food 
insecurity and the impact of a severe economic downturn, warning of a possible famine 
in Syria. The complex operational environment and access constraints mean that 
Damascus-based responders have been unable to regularly reach all areas cross-line. 
 
The failure by the Security Council to re-authorize humanitarian access to northeast Syria 
is also unacceptable. In northeast Syria, humanitarian actors continue to struggle to fill 
the gaps left by the Security Council’s decision to remove UN cross-border assistance 
from Iraq in January. With COVID-19 cases already confirmed in the area where there 
are 1.4 million people in need of humanitarian assistance, including hundreds of 
thousands living in crowded camps, the Security Council has effectively left vulnerable 



 

Syrians behind and facing a critical shortage of medical supplies at a time where they are 
needed most. Operating cross-line brings with it significant risks and logistical hurdles that 
have yet to match the scale of cross-border programming. 
 
This Security Council resolution comes at a time where the country is bracing for a 
COVID-19 outbreak, where hundreds of thousands of Syrian families are extremely 
vulnerable to the disease given their lack of access to healthcare services, hand-washing, 
and physically distanced shelter arrangements. 
 
Many will now not receive the help they need. Lives will be lost. Suffering will intensify. 
We call on the UN Security Council to urgently reconvene to increase access through all 
modalities including by re-authorizing further cross-border humanitarian assistance to the 
northeast and northwest Syria and to stop playing politics with people’s lives. 

 
 

)، SNL)، ومنتدى المنظمات غیر الحكومیة ورابطة الشبكات السوریة (SIRFات الدولیة (بیان باسم المنتدى اإلقلیمي للمنظم
 )SNAوتحالف المنظمات السوریة غیر الحكومیة (

  
إننا نشعر بقلق عمیق حیال تصویت مجلس األمن التابع لألمم المتحدة لتقلیص المساعدات اإلنسانیة لمالیین األشخاص الذین  

في إدلب. لقد مّكن دعم األمم المتحدة عبر الحدود   19-الحاجة الشدیدة في سوریا، تزامناً مع تأكید أول حالة لكوفیدیعانون من  
وصول المساعدات المنقذة للحیاة إلى أكثر من أربعة مالیین شخص یحتاجون للمساعدات اإلنسانیة. وقرر أعضاء مجلس األمن  

ت، إغالق قناة مساعدة مھمة أخرى ساعدت في دعم مالیین السوریین، معظمھم من تموز، وبعد أسابیع من المفاوضا   11في  
 من النساء واألطفال. 

 
ھذه القنوات ھي أكثر الطرق مباشرة وفعالیة، وھي تخضع لمراقبة كبیرة لضمان وصول المساعدة األساسیة المنقذة للحیاة إلى  

لقد وصلت االحتیاجات على األرض إلى أعلى مستوى لھا على  السوریین الذین ھم في حاجة إنسانیة في شمال غرب البالد.  
سنوات من الصراع، تزامناً مع انھیار االقتصاد السوري، مما جعل معظم المواد الغذائیة األساسیة بعیدة عن    9اإلطالق بعد  

ة ضعیفة للغایة، تُعد ھذه في إدلب، وھي منطقة ذات بنیة تحتیة صحی  19-متناول معظم السوریین. ومع تأكید أول حالة لـ كوفید
 ضربة مدمرة.

  
في شمال غرب سوریا، وبعد إغالق شریان حیاة أساسي عبر الحدود جراء ھذا التصویت، سیكون من الصعب الوصول إلى ما 

فید ملیون شخص، یعتمدون على الغذاء والدواء الذي تقدمھ األمم المتحدة عبر الحدود. یأتي ذلك بعد أن أبرز دی 1.3یقدر بنحو 
بیسلي، المدیر التنفیذي لبرنامج الغذاء العالمي، األسبوع الماضي الحاجة الملحة لمعالجة انعدام األمن الغذائي وتأثیر االنكماش  

 االقتصادي الحاد، محذراً من احتمال حدوث مجاعة في سوریا. إّن البیئة التشغیلیة المعقدة والقیود المفروضة على الوصول  



 

 

 
 
 

اإلنساني، تعني أن المستجیبین اإلنسانیین المقیمین في دمشق ال یتمكنون من الوصول بشكل منتظم إلى جمیع المناطق عبر  
 خطوط التماس. 

 
إن فشل مجلس األمن في إعادة السماح بوصول المساعدات اإلنسانیة إلى شمال شرق سوریا ھو أمر غیر مقبول أیضاً. في  

اإلنساني في العمل الدؤوب من أجل سد الثغرات التي تركھا قرار مجلس   جھاُت الفاعلة في المجالِ شمال شرق سوریا، تستمرُّ ال
في المنطقة التي    19-األمن بإزالة مساعدات األمم المتحدة عبر الحدود من العراق في شھر كانون الثاني. مع تأكید حاالت كوفید

نیة، بما في ذلك مئات اآلالف الذین یعیشون في مخیمات مكتظة، فقد ملیون شخص بحاجة إلى المساعدات اإلنسا   1.4یوجد فیھا  
أدار مجلس األمن ظھره للسوریین المعرضین للخطر والذین یواجھون نقصاً حاداً في اإلمدادات الطبیة، في الوقت الذي ھم في 

یة، باإلضافة إلى كونھا ال تكافئ  أمس الحاجة إلیھا. في حین تتسبب العملیات عبر خطوط التماس بمخاطر كبیرة وعقبات لوجست
 حجم برامج اإلغاثة عبر الحدود.

 
، حیث مئات اآلالف من العائالت السوریة معرضة 19-یأتي قرار مجلس األمن ھذا في الوقت الذي تستعد فیھ البالد لتفشي كوفید

التباع وترتیبات  الیدین  وغسل  الصحیة  الرعایة  خدمات  إلى  الفتقارھم  نظراً  للمرض  المأوى. بشدة  في  الفیزیائي   د 
  

ة  لن یتلقى الكثیر منھم اآلن المساعدة التي یحتاجونھا، وستُفقَد األرواح وتزداد المعاناة. إننا ندعو مجلس األمن التابع لألمم المتحد 
المساعدات  إلى االنعقاد بشكل عاجل لزیادة الوصول عبر جمیع األسالیب، بما في ذلك عن طریق إعادة السماح لوصول المزید من  

 اإلنسانیة عبر الحدود إلى شمال شرق وشمال غرب سوریا، والتوقف عن ممارسة العبث السیاسي بحیاة البشر. 
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