
www.unocha.org 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 

effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  

Celebrating 20 years of coordinated humanitarian action 

United Nations 
 

Nations Unies 

 األمم المتحدة
 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

الشؤون اإلنسانيةمكتب األمم المتحدة لتنسيق   
 
 

 صحفيبيان 

 حول
 المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها

 

 منسوب للسيد يعقوب الحلو، الممثل المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية في سورية 

 وكيفين كنيدي، المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية

 

  6102كانون الثاني/ يناير  7دمشق، 

التي والمحاصرة في المناطق  المحتاجينالمساعدات اإلنسانية إلى إيصال العوائق أمام  كافةإلزاله تدعو األمم المتحدة 
أطراف النزاع  مهحاصرتشخص ألف  044إزاء محنة ما يقرب من  قلقالشعر بوت. في سوريةيصعب الوصول إليها 

 .الغوطة الشرقية فيوكفريا، فضال عن المناطق المحاصرة  والفوعاداريا و مدينة دير الزوركمواقع عدد من الفي 
طلبات هذه البالمئة من جميع  04تم الموافقة إال على تلم إلى هذه المناطق، للوصول المتكرر  طلبالالرغم من على و

وصول والتي يصعب اللتي تهدف إلى إيصال المساعدات وتسليمها في المناطق المحاصرة اواألمم المتحدة التي تنظمها 
 إليها.

 ندعيموتون من الجوع ويتعرضون للقتل ومن الجدير بالذكر أن األمم المتحدة تلقت تقارير موثوقة تفيد بأن الناس 
في معلومات  تناوردوعلى سبيل المثال ال الحصر،  .ألف شخص 04حوالي مضايا التي يعيش فيها محاولتهم مغادرة 

عاماً بسبب الجوع في حين أن أسرته،  35وفاة رجل يبلغ من العمر تفيد ب 4402يناير كانون الثاني/ الخامس من 
 .أشخاص، مازالت تعاني من سوء التغذية الحاد 3المكونة من 

في مناطق يصعب الوصول إليها بما يعيشون  ةمليون شخص في سوري 0.3من وتجدر اإلشارة هنا إلى أن ما يقرب 
لى المساعدات المنقذة الحصول ع يمكنهمال حيث موقًعا محاصراً  03شخص في ألف  044في ذلك ما يقرب من 

قد و .المسلحة واأللغام العناصرالزال النزاع الدائر يعيق االستجابة اإلنسانية وحرية الحركة بسبب وجود و .للحياة
لى إ الدولية للصليب األحمرآخر قافلة مشتركة بين األمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري واللجنة أرسلت 

تعذر و ديسمبركانون األول/  41إجالء طبي في  ةكما نفذت عملي، 4403أكتوبر تشرين األول/  01في  مضايا
  .الوصول إلى هذه المناطق منذ ذلك الحين

ترحب األمم المتحدة بالموافقة التي تلقتها اليوم من الحكومة السورية بشأن إيصال المساعدات اإلنسانية إلى مضايا 
 . في أقرب فرصةوالفوعا وكفريا وتعمل على تحضير القوافل النطالقها 

تدعو األمم المتحدة إليصال لحرب. كأداة ليحظر تجويع المدنيين كما  .يحظر القانون الدولي اإلنساني استهداف المدنيين
 المساعدات اإلنسانية فوًرا إلى جميع المناطق التي يصعب الوصول إليها والمحاصرة وتيسير اإلخالء اآلمن للمدنيين.

  

 لمزيد من المعلومات برجاء اإلتصال:

 078 300 953 963+جوال:   seifo@un.org، دمشق، غالية سيفو

 141882 79 962+جوال:  toml@un.org، عمان، ليندا توم

  www.reliefweb.intأو  www.unocha.orgيمكن الحصول على كافة بيانات المكتب الصحفية من خالل: 

http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

