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األمم المتحدة واللجنة الدولیة للصلیب األحمر  

دخول داریا المحاصرةمن قافلة مساعدات إنسانیة تعود أدراجھا بعد منعھا   

	

الھالل واللجنة الدولیة للصلیب األحمر ھا األمم المتحدة وتالتي نظمنسانیة اإلمساعدات للقافلة  ادتع: 2016أیار/مایو  12دمشق في 
غم على الرالسوریة  حكومةللنقطة تفتیش خر آ بعد وصولھادخول داریا وذلك أدراجھا الیوم دون أن تتمكن من  ي السورياألحمر العرب

ً للعلى إذن مسبق من جمیع األطراف  ھاحصولمن  .مضي قدما 	

ً لقد ": ومنسق الشؤون اإلنسانیةفي سوریة المقیم لألمم المتحدة  الممثل ،الحلویعقوب السید قال و  لقتال ال ھوادة فیھ كانت داریا مسرحا
، ن إلى المساعدات اإلنسانیةون المحاصروالمدنی یحتاج"وأضاف: ھناك". بائٌس الوضع  ونعلم أن ،ثالث سنوات ونصفكثر من أل
جمیع دعوتھا تواصل األمم المتحدة . والمزید منھاتبّشر بالسماح بإدخال أولى  خطوةً للحیاة  المنقذةأن یشكل إیصال المساعدات كنا نأمل و

"رفع الحصار على المدنیین في سوریة.من أجل األطراف   

أنھا كانت ستقود  باإلضافة إلى ،لنظافةلمواد وتغذیة لألطفال مواد لمركز الصحي في البلدة ولإمدادات طبیة أساسیة على القافلة  واحتوت
إلى التي تصل لھذه القافلة أن تكون القافلة المشتركة األولى من نوعھا الممكن كان من و الثانیة عشرة. سندون تطعیم لألطفال حملة 

.2012عام  / نوفمبرتشرین الثانيالبلدة المحاصرة منذ   

یحتاج إلى كل شيء، ومن داریا المجتمع المحلي في  إن"ة: في سوریللصلیب األحمر اللجنة الدولیة  ةرئیس ،ماریان جاسر توقال
 بسالسةاإلنسانیة المساعدات یصال لنا اینبغي تأخیر ال داعي لھ. التي كنا سنوصلھا الیوم ل المساعدات األساسیةالمؤسف أن تتعرض 

جمیع  نحثّ إننا . والتي لم تتحقق الیومو ،ةلعمل اإلنساني المستقل في سوریاشروط من لحد األدنى ر ایتوف"یجب وأضافت: ". أمان.و
".إلى المجتمعات المحلیة المحتاجةوصول إمكانیة الاألطراف المسؤولة منحنا على الفور   

 

 لمزید من المعلوماالت، یرجى االتصال بـ:
 

+963 930 336 718 pkrzysiek@icrc.org  اللجنة الدولیة للصلیب األحمر - 
 دمشق

 بافل كریسیسك

+41 79 217 3251  
+44775 395 9569 

karmstrong@icrc.org  اللجنة الدولیة للصلیب األحمر - 
 جنیف

 كریستا أمسترونغ

+963 958 880 060 younes4@un.org  مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون
اإلنسانیة  سوریة -  

 كریستل یونس

	


