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إمدادات  إيصالبيان صحفي للسيد علي الزعتري، المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية، بشأن 

 في سورية ة إلى دير الزوراألمم المتحد

 
 2017أيلول /سبتمبر  15دمشق، 

  

 

شخص بحاجة ملحة للمساعدة.  93,500وصلت البارحة إمدادات األمم المتحدة إلى مدينة دير الزور اليوم حيث يقطن 

في  فبعد أن حاصر تنظيم الدولة اإلسالمية سكان المدينة لمدة ثالث سنوات، تدهورت أوضاع المدنيين كما حرموا

 ذات الوقت من حقهم بالحصول على المساعدات اإلنسانية وحقهم بحرية التنقل والحركة.

  

معدات وتحتوي إمدادات األمم المتحدة، التي أوصلها الهالل األحمر العربي السوري براً، على مواد منقذة للحياة مثل 

وسيتبعها دقيق القمح  ألف أسرة. 15ي ومصابيح شمسية وشراشف بالستيكية وأدوات مطبخية تكفالنظافة الشخصية 

مع المنقذة للحياة  الصحيةاإلمدادات أطنان من  ربعةأ بشأن إيصالالسلطات الوطنية قريباً. كما تنسق األمم المتحدة مع 

 .خالل األيام القليلة القادمةطلباً المعدات واإلمدادات ووطناً آخر من أكثر األدوية  14

  

إال من خالل  فيما مضىالمناطق المحاصرة في مدينة دير الزور  ه لم يمكن الوصول إلىمن الجدير بالذكر أنو

عمليات اإلنزال الجوي التي قامت بها األمم المتحدة، حتى أدى كسر الحصار عن المدينة إلى إعادة فتح الطرق البري 

عمل األمم المتحدة مع شركائها في المجال اإلنساني على االستجابة لحاجة أهالي دير في أوائل أيلول/ سبتمبر. وت

على أكمل  الكبيرةالسكان الحتياجات االستجابة م دعالظروف األمنية بذلك. ومن أجل الزور بانتظام حالما تسمح 

زيارة دير يرغبون بوكاالت األمم المتحدة رؤساء ومنسق الشؤون اإلنسانية و ألمم المتحدةفإن الممثل المقيم ل، وجه

 ما يسمح الوضع الميداني بذلك.حالالحتياجات المختلفة مراجعة امن أجل  لمحليةااألقسام وفوراً للقاء المحافظ  الزور
 

 

 

 

 

 

 

 

 لمزيد من المعلومات، بمكنكم االتصال بـ:

   0 300 953 963+ 95هاتف:  un.orgtoml@: مالتواصل واإلعال ةمسؤول، ليندا توم

 078 300 953 963+هاتف:   seifo@un.org:التواصل واإلعالم ةمسؤول، غالية سيفو
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