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قادة الشؤون اإلنسانیة في األمم المتحدة یطالبون بتمدید السماح بمرور
المساعدات إلى شمال غرب سوریا
English   |  Español   |  Français  |   2022 16 یونیو/ حزیران

نیویورك / جنیف / روما – خالل أقل من شھر من اآلن، سوف ینقضي أجل قرار مجلس األمن والذي یسمح لألمم المتحدة وشركائنا المنفذین بتقدیم
المساعدات اإلنسانیة الحیویة إلى شمال غرب سوریا عبر الحدود مع تركیا.

وسوف یقرر مجلس األمن المؤلف من 15 عضواً وجوب تجدید القرار من عدمھ.

ویعد ھذا القرار أمراً بالغ األھمیة بالنسبة لحیاة وسالمة 4.1 ملیون شخص من العالقین في شمال غرب سوریا، وھي المنطقة غیر الخاضعة لسیطرة الحكومة
والواقعة على الحدود مع تركیا. ویعتمد الكثیرون على المساعدات اإلنسانیة الحیویة، خاصة النازحون منھم. وتشكل النساء واألطفال حوالي 80 بالمائة من

مجمل األشخاص المحتاجین للمساعدة، فیما یعاني أكثر من 3.2 ملیون شخص من انعدام األمن الغذائي ویحتاجون إلى مساعدات غذائیة.

وتكمن أولویتنا وھدفنا الوحید في إیصال المساعدات اإلنسانیة للعائالت التي تحتاجھا بطریقة آمنة ومباشرة وفعالة بقدر ما یمكن، بعیداً عن الحسابات أو
األجندات السیاسیة. في العام الماضي وحده، عبرت األمم المتحدة وشركاؤنا الحدود إلى شمال غرب سوریا وبجعبتھم مواد حیویة، موفرة المساعدة والحمایة

لما مجموعھ 2.4 ملیون شخص كل شھر.

على مدار العام الماضي، تمكنا من تسییر قوافل من المناطق التي تسیطر علیھا الحكومة في سوریا عبر الجبھات الداخلیة إلى شمال غرب سوریا، وعلى
متنھا إمدادات تغذویة وصحیة وغذائیة وتعلیمیة ألكثر من 40 ألف شخص، وھو تقدم مرحب بھ. ونحن نواصل توسیع عملیات التسلیم ھذه، لكن ھناك حاجة

للمزید.

باإلضافة إلى المساعدات الھامة التي یتم تقدیمھا عبر القوافل، یحتاج األشخاص المتضررون أیضاً للتمتع بفرصة الوصول الشامل للخدمات األساسیة.

إننا نحث أعضاء مجلس األمن على تمدید قرار مجلس األمن رقم 2585، والذي یجیز استمرار دخول المساعدات عبر الحدود لمدة 12 شھراً إضافیة. یجب
علینا أیضاً تأمین إمكانیة الوصول المنتظم إلى شمال غرب سوریا من المناطق التي تسیطر علیھا الحكومة. كما علینا زیادة عدد قنوات المساعدة اإلنسانیة

وتوسیع فرص وصول المساعدات اإلنسانیة إلى أقصى حد.

من شأن عدم تمدید القرار أن یكون لھ عواقب إنسانیة وخیمة، حیث أنھ سیؤدي على الفور إلى تعطیل عملیة إیصال المساعدات الحیویة التي تقوم بھا األمم
المتحدة، مما سیزج السكان في شمال غرب سوریا في مزید من البؤس وسیھدد سبل وصولھم إلى الغذاء والرعایة الطبیة والمیاه النظیفة والمأوى والحمایة من

العنف القائم على نوع الجنس، وھو ما توفره حالیاً العملیات التي تدعمھا األمم المتحدة.

على مر السنین، أخذ تمویل ھذه العملیة الحیویة یتضاءل. وفي خضم أزمات حرجة أخرى تدور حول العالم، ندعو إلى توفیر تمویل منتظم لدعم عملیة إیصال
المساعدات إلى شمال غرب سوریا، وھو ما تعتمد علیھ حیاة المالیین من السكان.

إننا نعول على أعضاء مجلس األمن لتمكیننا من مواصلة عملنا الحیوي. وسوف یعول الشعب السوري على أعضاء المجلس أیضاً التخاذ الخیار الصحیح.

موقّعة من طرف:

مارتن غریفیث، منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا)
كاثرین رسل، المدیرة التنفیذیة للیونیسف

ناتالیا كانیم، المدیرة التنفیذیة لصندوق األمم المتحدة للسكان
أنطونیو فیتورینو، المدیر العام للمنظمة الدولیة للھجرة
دیفید بیسلي، المدیر التنفیذي لبرنامج األغذیة العالمي

فیلیبو غراندي، المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئین
الدكتور تیدروس أدھانوم غیبریسوس، المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة

للمزید من المعلومات:

+41 79 472 9750 laerke@un.org :(أوتشا) ینس كالرك، مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة
+1 917 470 2019 mjensen@unicef.org :مالین جینسن، یونیسیف

+1 917 831 2074 ewright@unfpa.org :إیدي رایت، صندوق األمم المتحدة للسكان
+41 79 636 9874 pdillon@iom.int :بول دیلون، المنظمة الدولیة للھجرة

+201 0666 34352 abeer.etefa@wfp.org :عبیر عطیفة، برنامج األغذیة العالمي - القاھرة
+1 929 289 9867  shada.moghraby@wfp.org :شذى مغربي، برنامج األغذیة العالمي - نیویورك

+962 790 04 58 49 aminr@unhcr.org :رلى أمین، مفوضیة الالجئین - عّمان
 +41 79 967 9936 saltmars@unhcr.org :ماثیو سولتمارش، مفوضیة الالجئین - جنیف
+41 79 500 6552 lindmeierch@who.int :كریستیان لیندمایر، منظمة الصحة العالمیة
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الدعم والمشاركةشركاؤناأخبار وقصصمھامناحاالت الطوارئمن نحن

نستخدم الكوكیز والمحّددات األخرى للمساعدة في تحسین تجربتك في استخدام اإلنترنت. من خالل استخدامك لموقعنا، فأنت توافق على ذلك. اقرأ سیاسة الخصوصیة بنا للتعرف على سبب
استخدام الكوكیز وكیفیة تغییر ضوابطك
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