
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) can be summarized in mobilizing and 

coordinating effective and principled humanitarian action with national active partners 
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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 

 يــــان صحفـــــبي
 

  الطوارئ حاالت في اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون المتحدة لألمم العام األمين وكيل ،أوبراين ستيفنالسيد 
 سوريا حلب في شرق إلى اإلنسانية المساعدات إمكانية إيصال حول بيان

 
 إىل بأمانبعد  تصل ملكما أهنا  تركيا، من انطالقًا سوريا إىل العبور من اآلن حىت تتمكن مل الزالت املتحدة لألمم التابعة اإلغاثة قافلة ألن األمل وخيبة باألمل أشعرإنين 
  .صحية رعاية أو مناسب مأوى أو ماء أو غذاء بدون حماصرين شخص 275.000 يزال ال حيث حلب شرق

 
 حنو إلطعام تكفي اليت الغذائية اإلمدادات من وغريه الدقيق ستحمالن كانتا قافلتني بني من األوىل هي كانت شاحنة 20 من املؤلفة اإلغاثة قافلة واجلدير بالذكر أن  

 7 يف االشتباكات اندالع منذ حلب شرق إىل الوصوليتمكنوا من  مل اإلنساين اجملال يف العاملني فإن جيًدا، تعلمون وكما. واحد شهر ملدة شخص 185.000
  ة.لدولل التابعة غري املسلحة واجلماعات السورية احلكومة قوات بني متوز/يوليو

 
 بتيسري األطراف كافة تقوم أن ينبغيعليه، و . قدًما للمضي فرصة باعتبارها اإلغاثة افلةق رؤية من عليهم، يؤثرون الذين وأولئك النزاع، أطراف كافة تتمكن أن أرجووإنين 

 والطرق مناطق النزاع عرب الواقعة الطرق خالل من وذلك البالد أحناء مجيع يف إليها الوصول يصعب واليت احملاصرة املناطق كافة يف، ومستمر منتظم بشكل، لألسر الوصول
  .سواء حد   على البلد حلدود العابرة

 
 يصعب واليت احملاصرة املناطق يف هؤالء العالقون خاصةً  مروًعا، وعنًفا حرمانًا يواجهون السوريني املدنيني ماليني يزال وال .طوياًل مبا فيه الكفاية السوري الشعب عاىن لقد

 .إليها الوصول
 

 يصعب اليتو  احملاصرة املناطق يف واألطفال والنساء الرجال من السوريني ماليني إىل أو املقيد غري املشروطو  ستمرامل الوصول إتاحة إىل الدعوة املتحدة األمم وتواصل
 من يعانون الذين األشخاص إجالء ودعم ملرضى،ا وعالج لفحص الطبية الفرق وصول وكذلك عاجل، بشكل اإلنسانية املساعدات تقدميإىل  جةإليها. ومتس احلا الوصول
 .واألطفال اإلعاقة، وذوي السن، وكبار حرجة، صحية حاالت

 
 احتياجات لتلبية استعداد على وشركاؤها املتحدة األمم وتظل. والعسكرية السياسية األجندات تأثري من وخالية متحيزة وغري حمايدة اإلنسانية املساعدات تظل أن جيبو 

 .هويتهم أو مكاهنم عن النظر بغض الناس
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