
United Nations 
 
Nations Unites 

 نسانيةتنسيق الشؤون اإلمكتب األمم المتحدة ل

 

 "على العالم أن يفعل المزيد"

 وكيلة األمين العام لألمم المتحدة فاليري أموس في سوريا

 

وكيل  السيدة فاليري أموسأشارت  ،في ختام زيارتها الى دمشق اليوم (1122كانون الثاني  21نيويورك،  )دمشق/

 مليون 3.9 التي تؤثر على الحالة اإلنسانية المترديةالى الطوارئ  في حاالت منسق اإلغاثة /لألمم المتحدة العام األمين

، اإلنساني مجال العملفي  نسانية الفاعلةوالمنظمات اإلالجانب الحكومي  محادثات مع أموس السيدة أجرتسوري. 

صال والذين لم يتم إي، المعارضة قوات أو ةيقوات الحكومال قبلناطق المحاصرة من في الم الناس معاناة حولتمحورت 

التي تتحدث عن مجاعة في  رالتقاري بشكل خاص إزاء ةأنا قلق" أموس قالت السيدة .عدة شهور المساعدات اليهم منذ

، للوصول الى 1122عام  فينسانية اإل المساعدات لتوسيع نطاق ا  خطط أيضا   السيدة أموس ناقشت ."بعض المناطق

 كثر حاجة.األألشخاص ا

قد ، ويناير كانون الثاني 21 المزمع عقده في الكويت في عالي المستوى التبرعات إعالن مؤتمرأتي هذا التصريح قبيل ي

على  الذين أجبروا لمساعدة أولئكد وبذل المزيد من الجهل الدولي المجتمع نسانيةاألمم المتحدة للشؤون اإل ممثلةدعت 

 .ظروف بائسةيعيشون في و بسبب أعمال العنف ترك منازلهم

كثير إن ال "وأضافت "، النازحين لجميع الناس فعل المزيدين أيجب  العالم نإ" اإلغاثة في حاالت الطوارئ ةمنسق قالت

يجب  والدواء. والمياه النظيفة ما يكفي من الغذاء دون، في مالجئ مؤقتة أو مدارسو مهجورة مبان في تعيشمن األسر 

منظمة الهالل األحمر  تديره مركز إيواء بعد زيارة جاءت هذه التصريحات "بارد جدا  ال الشتاء لتخطي هذا مساعدتهم علينا

 .يف دمشقفي ر جرمانامدينة  السوري في العربي

ألنهم بأمان سعداء لكنهم كانوا ". وسأمقالت السيدة التقيت اليوم بأناس فقدوا عائالتهم وأصدقائهم ومنازلهم ووظائفهم"  "

 ،ظروفا  أكثر سوءا   األشخاص يعيشونكثير من هناك  ألسرهم. الغذاء والماء مع ما يكفي من، مركز اإليواءداخل 

 ." أبنائهم مستقبلالمخاوف بشأن و تدهور الحالة الصحيةيكافحون في ظل 

األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين تابعة لوكالة أيضا  بعض الالجئين الفلسطينيين في مدرسة قابلت السيدة أموس 

% من الالجئين الفلسطينيين في سوريا هم 01الفلسطينيين والتي تحولت اآلن الى مركز إليواء عائالت نازحة. أكثر من 

 بحاجة للمساعدات االنسانية.

على لقد أكدت " حماية المدنيين. حول محادثات مع الحكومةالسيدة أموس،  ،اإلغاثة في حاالت الطوارئ ةمنسقت عقد

 وقف إطالق النار حاالت مثل، على المدنيين العنفلحد من تأثير ل البناء على الخطوات التي تم تحقيقها مؤخرا   ضرورة

خطوات هناك . في ريف دمشق ومن عدرا العماليةحمص  القديمة في من المدينة بإجالء المدنيين التي سمحت األخيرة

 تمكننا من، والتي سوف نسانيدخول للعاملين في المجال اإل منح تأشيراتلمن قبل الحكومة السورية ها تم اتخاذايجابية 

 ." بهذا الحجم في أزمة دوبذل المزيد من الجه بحاجة إلىمازلنا  ولكن. على أرض الواقع قدرتنا على االنجاز زيادة

عبرت السيدة أموس عن شكرها لمنظمات األمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية، ومتطوعي منظمة 

 في ظروف صعبة وخطرة للغاية.المساعدات االنسانية الهالل األحمر العربي السوري، وأشادت بالتزامهم المستمر بتقديم 

 

 لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:
 gilbride@un.org ، 0061 888 95 963+كيلي غيلبريد، مكتب تنسيق الشؤون االنسانية في سوريا، 

 m@un.orgdoylec، 6331 288 646 1+ ,5009 963 212 1+مكتب تنسيق الشؤون االنسانية في نيويورك، كلير دويل، 
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