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 األمم المتحدة 
 

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 

 

، والمنسق اإلقليمي للشؤون  ريزا، عمران  ةالمنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في سوري
بيان مشترك حول انقطاع الخدمات األساسية في    -، كيفين كينيدي السوريةزمة ألاإلنسانية ل

ة سوري   
 

 2020 نيسان/أبريل 5دمشق وعمان، 

 
، ومنسق األمم المتحدة اإلقليمي للشؤون  ريزا، السيد عمران  ةومنسق الشؤون اإلنسانية في سوري يشعر المنسق المقيم

قلق عميق إزاء استمرار انقطاع الخدمات األساسية للعائالت في باإلنسانية لألزمة السورية، السيد كيفين كينيدي، 
 . 19-د فيروس كوفيدلحماية صحة المجتمع ض  األساسية، وخاصة تلك ةسوري

 
لما يقرب من مهم للغاية للمياه النظيفة  ، وهي مصدرعلوك عدة مراتالشهر الماضي، تعطلت محطة مياه خالل 

  ا  مدمر  ا  تأثير  قد تحدث  العامةصحة  عالمية متعلقة بال  . نحن في خضم أزمةةنصف مليون شخص في شمال شرق سوري
 وبقدر كافدون انقطاع  بلمياه  من الوصول لعائالت  لتتمكن ا. يجب أن  ةأنحاء سوري  كافةعلى المجتمعات الضعيفة في  

 .19-كوفيد  لحماية نفسها من انتشار جائحة
 

نشكر األطراف المعنية على تعاونهم. كما نحث جميع نحن    ، وتعملوك  علمحطة مياه    نا علمنا انفإناعتبارا من اليوم،  
  الدولي للقانون    قا  الخدمات األساسية بالكامل، وف  كافةاألطراف على ضمان عدم تسييس البنية التحتية اإلنسانية وحماية  

 .اإلنساني
 

لعام الماضي، قام  من ا  تشرين األول/أوكتوبراألعمال العدائية ألول مرة في    بسببلوك  عمنذ أن تضررت محطة مياه  
لألسر في المنطقة    بشكل طارئمياه  ليترات الماليين من    بإيصال، بما في ذلك اليونيسف،  يالشركاء في المجال اإلنسان

والعريشة. كما يتواصل الدعم إلعادة تأهيل محطة  هولالمخيمات ر ومالمتضررة، بما في ذلك مدينة الحسكة وتل ت
 .المجاورة حمةمياه ال

 
ونؤكد أن أي  . لمنطقةللمياه في اال يمكن لهذه التدابير أن تحل محل االحتياجات الضرورية والعاجلة  ، برغم ذلكو

المدنيين. يجب على جميع  صحةمحطة المياه، أو أي خدمة أساسية أخرى، يضر بسالمة ولعمل انقطاع مستقبلي 
قف كامل وفوري إلطالق النار. يجب  ونكرر دعوة األمين العام إلى و  ،األطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

 .ةفي سوري 19-كوفيد أن نتعاون من أجل تكثيف جهودنا الجماعية لمواجهة احتمال تفشي ا  علينا جميع
 
 
 

 لمزيد من المعلومات:
  في سورية،  اوتشا تنسيق الشؤون اإلنسانيةاألمم المتحدة لمكتب  دانييل مويالن، متحدثة رسمية، 

moylan@un.org +961 81771 978 
،اوتشا في عمان لألزمة السورية دافيد سوانسون، المكتب اإلقليمي لتنسيق الشؤون اإلنسانية   

swanson@un.org  +962 791 417 882 

mailto:moylan@un.org
mailto:swanson@un.org

