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 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
 مذكرة إعالمية

 

 زيارة كبيرة مسؤولي األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية فاليري اموس لسوريا ولبنان
 
 

 من: فاليري اموس، وكيلة أمني عام األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسقة اإلغاثة في الطوارىء
 

 ماذا: ورية العربية السورية ولبنانمهمة للجمه
 

 2012آب/أغسطس  14-16
 

 متى:

 دمشق، بيروت، زيارات ميدانية
 

 أين:

 
من املقرر أن تزور السيدة فاليري اموس، كبيرة مسؤولي األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية، اجلمهورية العربية 

 .2012آب/أغسطس  16إلى  14السورية ولبنان في الفترة من 
 

هدف الزيارة التي تستغرق ثالثة أيام إلى تسليط الضوء على الوضع اإلنساني املتدهور في سوريا وآثر النراع وت
 .مبا فيها لبنان البلدان األخرى،الذين فروا إلى أو  على اآلهالي، سواء على من هم  في البالد

 
 إلى داخل دمشق القتال توسع حيث في األسابيع األخيرةسوءا  سوريا الوضع اإلنساني في هذا وقد إزداد

نزح األزمة، و تضرروا من مليوني شخصأن هناك نحو  إلىاحلالية  وتشير التقديرات  .وغيرها من املدنوحلب 
عبروا احلدود الى ألعمال العنف وشخص نتيجة  140,000 أكثر من، في حني فر داخليا أكثر من مليون شخص

 .وتركيا والعراق األردنو لبنان
 

، والهالل األحمر العربي مع السلطات السوريةيارتها لسوريا، من املتوقع أن تبحث السيدة اموس وأثناء ز
 من معاناة املدنينيتوسيع نطاق جهود اإلغاثة على وجه السرعة واحلد  إنسانيون آخرون وشركاءالسوري 
 .في القتال احملاصرين

 
ووكاالت  وأن تبحث مع احلكومة سوريا فرت من مع عائالت اموس السيدةأن تلتقي  من املقرر، لبنان وفي

 سبل إيجاد اآللية املثلى لتقدمي الدعم لالجئني.  األغاثة اإلنسانية
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