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 وكيلة أمين عام األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسقة اإلغاثة في حاالت الطوارىء

 اموس يفــــــالير

 0260آب/أغسطس  61دمشــق، ، تصريحات للصحافة
 .زيادة المساعدات اإلنسانية ولبحث سبل كاثفالنزاع المت أثر لكى أرى بنفسي منذ يوم الثالثاء سوريازيارة لب أقوم

بذل المزيد من  على جميع األطراف يجب  .عشوائياشكال في أغلب األحيان يأخذ بات أكثر كثافة و العنف لقد أصبح

 ./مارس الماضيذارفي آ هنا منذ أن كنت اإلنسانية األوضاع قد ساءتو  .لحماية المدنيين ودالجه

وهناك  وهم معرضون لفقر مدقع.  إلى ترك منازلهممن محنة النزوح حيث اضطروا شخص  أكثر من مليون يعاني

 علىوتأثيرها األزمة نطاق تساع إلنظرا  ملحةيهم إحتياجات إنسانية دل شخص  مليونال عدد أخر ربما يتجاوز

 .للمساعدة في حاجة مليون شخصنحو  بحسب تقديراتنا كان هناك، . في آذار/مارسفي البالد سبل المعيشةوإلقتصاد ا

 على تحديث، ونحن نعمل في حاجة إلى المساعدة شخصمليون  0,2ليصل إلى  الضعف ، تجاوز هذا العدداآلن

 .متطلبات التمويلخططنا و

 لم ة.وقلق منهكة تي التقيت بها هناك تبدوال سرواأل  .النبك دمشق و النازحين في زرت ،اليومين الماضيين على مدى

تجارب أسر النازحين هذه  واجهتفقد   .منهم الكثير أذهان في يردفي أي وقت قريب  للديار العودة احتمال يعد

 .والمدارس في المباني العامة، وهم يعيشون اآلن مؤلمة

 .آخذة في النموغذاء وماء وصرف صحي ومأوى و رعاية صحية إن إحتياجات هذه األسر من

 تستخدم ال تزال المدارس سبتمبر في حينشهر أيلول/في  بدأمن المقرر أن ي العام الدراسي أن خاصةيساورني القلق 

 . قدر اإلمكان بصورة طبيعيةيبدأ العام الدراسي الالزمة بحيث  الحلول وضع ويتعين  .النازحين إليواء

 بعض هذهنلبي ولكننا  .في كل شهرإلى عدد أكبر من المحتاجين  المساعدات الطارئة وشركاؤها مم المتحدةألاتصل 

 .فقط حتياجاتاإل

 

 .من المشكلة اجزءالقيود نعدام األمن وإويعد   .وهذا ال يكفي

 

التي ، وقدر كافيب آمنة التي تعتبر في المناطقولكن، يمكننا اآلن بذل المزيد وكذلك قلة التمويل يقف عائقا أيضا. 

 كما أواصل المساعي مع  .الهالل األحمر العربي السوريالمنظمات غير الحكومية ووبيننا  شراكة قوية شهدت

 السوريين تلقي يحول دون هناك من سبب وليس  .العمليات اإلنسانية في تعاملها مع تكون أكثر مرونةلكي  الحكومة

 المساعدات. من ممكن عمليا أكبر قدر  واألطفال رجال والنساءالعاديين من ال

 

  بقدر أكبر من السخاء. على المساهمة شركائنا الدوليينجهودنا، كم أحث الذين قدموا الدعم ل وأشكر المانحين


