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 ويناقش منتدى اليوم تأمين وصول المساعدات اإلنسانية لماليين من السوريينسوريا الوضع اإلنساني في حول  منتدىسابع هذا 

 المحتاجين للمساعدة.

أثر مدمر  مما لذلك منتشر بسورياأعمال العنف في سوريا تخلف دمارآ و الوضع في سوريا مروع ويواصل طريقه نحو األسوأ

 خالل زيارتي الرابعة إلى دمشق أدركت تواصل القصف ورأيتمن فعلى حياة سائر السوريين من نساء و رجال و أطفال. 

 في الخدمات األساسية مثل الصحة و التعليم .  التحتية وتدهور يةوالبن مباشرة دمار الحياه

عدد الناس و باألمن أو األمانفي سوريا ال يشعر الناس ف لف قتيلر األمم المتحدة عدد القتلى منذ بداية األزمة بسبعين أقد  ت  

 السنة الماضية.مقارنة ب حزيران /نذ شهر يونيو المحتاجين للمساعدة تضاعف أربعة مرات م

الطبية المتبقية تعاني نقصآ في اإلمدادات المستشفيات بينما العديد من  تضررتالعامة في سوريا  المستشفياتأكثر من نصف 

ن أصل مس المدارس دمرت أو يتم استعمالها كمأوى جماعي. قرابة األربعمائة ألف مخ   .مسكناتالومثل المضادات الحيوية 

   .ألف الجئ فلسطيني يحتاجون إلى المساعدة االنسانية خمسمائة

إلي  وحتى اآلن ن األولكانو /خالل الثمانية أسابيع الممتدة ما بين منتصف ديسمبر خارج البالد متواصلالسوريين  خروج تدفق

الجئ  060,000% من إجمالي 79تحتضن دول العراق و األردن و لبنان وتركيا مجتمعة قرابة . سوري 522,000 مايقارب

 ي أبقت حدودها مفتوحة الستقبال الالجئين.وجميع الدول الت وكلنا ممتنون للغاية لحكومات و شعوب هذه الدول األربعة سوري

يوسع برنامج الغذاء الدولي نشاطه لتغطية حيث  جات المتزايدةمواكبة االحتيا لعاملة بالمجال اإلنسانياتحاول الوكاالت 

عددهم  يقدر يقرابة نصف المستفدين الحاليين من المساعدات و الذو نيسان /مليون شخص بحلول شهر أبريل 5,2 احتياجات 

تمكنت منظمة األمم المتحدة للطفولة و منظمة  .متنازع عليها مليون يعيشون في مناطق تحت سيطرة المعارضة أو مناطق5,92

ألكثر من مليون طفل العديد منهم في مناطق تحت الحصبة  و شلل األطفال الصحة العالمية وشركاؤهم من تقديم لقاحات ضد

 سيطرة المعارضة.



 
 

 
 

للمساعدات  من المحتاجينالصراع ونتفاوض مع  مجموعات مسلحة على األرض للوصول إلى مزيد حواجز  ىنتخطنحن 

تمثل اإلمكانية المحدودة إليصال المساعدات اإلنسانية في الشمال مساعدتنا ف يحتاجونلكننا ال نصل بشكل كاف لمن اإلنسانية و

 .إستخدام طرق بديلة لتوصيل المساعداتإشكالية كبيرة ال يمكن حلها إال من خالل 

حيث تستلزم هذه األزمة حال سياسيا  السوريينالشعب حل المشاكل التى تواجه  ه اليمكن للعمل اإلنساني وحدهنحن نعلم أن

ونأمل أن ينجح كل من له تأثيرعلى اطراف النزاع في جمعهم حول طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن. نحن نشاهد كل 

كان منتدى اليوم فرصة  ولن نخيب أمالهم.يوم كارثة إنسانية أمام أعيننا فعلينا العمل بكل طاقتنا لطمأنة الناس بأننا مهتمون 

هامة لنا لتبادل وجهات النظر وانتهاج أسلوب تعامل موحد  في مواجهة  التحديات الجادة التي نواجهها في سبيل  مساعدة 

 .أشكر الحكومة السويسرية الحتضانها المنتدى الشعب السوري.


