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   twww.reliefweb.inorمتوفرة على:  اإلنسانيةالمنشورات الصحافية لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

 

ستندة على المبادئ بالشراكة مع الفاعلين الوطنيين والدوليينفعالة وم إنسانيةهو حشد وتنسيق عمليات  اإلنسانيةالهدف من بعثة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون   

 

تشكر نائبة الرئيس اإلنساني األعلى الجمهورية التركية تسهيل وصول المساعدات اإلنسانية للماليين من 

 السوريين
 

 

(: اختتمت مساعدة األمين العام لألمم المتحدة ونائبة منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ 2017ديسمبر \)أنقرة، األول من كانون األول     

مولر يومها الرابع من زيارتها للجمهورية التركية اليوم. حيث التقت خالل زيارتها بعدد من مسؤولي الحكومة والشركاء  السيدة أورسوال

اإلنسانيين لتكوين استيعاب أفضل حول اإلنجازات والتحديات اإلنسانية للعمليات اإلنسانية عبر الحدود لسوريا. وناقشت أيضا الشراكة 

 التركية ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية األوتشا. الحالية ما بين الحكومة 

كما التقت السيدة مولر خالل وجودها في غازي عنتاب كل من السلطات والشركاء االنسانيين لمناقشة العمليات اإلنسانية عبر الحدود 

ودوره في  2165لى مدى أهمية قرار مجلس األمن رقم ال تستطيع التشديد أكثر ع ابأنه“مولر: استجابة لألزمة السورية. وقالت السيدة 

ضمان وصول المساعدات اإلنسانية لماليين المحتاجين في سوريا من خالل الطرق المباشرة األكثر فعالية. وأضافت" أنني أشكر الحكومة 

 األمن". والشعب في الجمهورية التركية على ما يقدمونه في سبيل مساعدة المحتاجين ودعم تجديد قرار مجلس

مليون الجئا وتسهل دخول المساعدات اإلنسانية األكثر استعجاال من خالل العمليات عبر  3.2تستضيف الحكومة التركية داخل حدودها 

 الحدود. 

مولر خالل تواجدها في كلس، بزيارة ثالثة مراكز تتم إدارتها من قبل منظمات سورية تقدم الدعم لالجئين السوريين  وقامت السيدة

مركز  المتواجدين في تركيا حاليا. أحد هذه المراكز هو مركز للنساء واآلخر هو مركز طبي إلعادة تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة وأخيرا

مجتمعي يقدم الدعم النفسي واالجتماعي وفرص سبل العيش. تحدث بعض الالجئين المتواجدين في تركيا مع السيدة مولر عن تجاربهم قبل 

المساعدات والدعم التي تقدمه المنظمات  نبأ“مولر: ، وعن مستقبل أطفالهم وما يثير قلقهم في هذا السياق. وقالت السيدة القدوم لتركيا

 اإلنسانية للسوريين المحتاجين يفوق التقدير، وبأن جهودهم هي العصب األساسي للعمليات اإلنسانية". 

، حيث كانت قد شاركت 2017الجنوب للعام -د شاركت في معرض تعاون الجنوبوكانت السيدة مولر قبل سفرها إلى المنطقة الحدودية ق

 في ترأس طاولة النقاش حول القيادة مع وكالة التعاون والتنسيق التركية.
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