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 ةسورييزور وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية 

 

 للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئمارك لوكوك، وكيل األمين العام لألمم المتحدة  من:

 بعثة إلى الجمهورية العربية السورية ماذا: 

 2018 كانون الثاني/يناير 12-9 الزمان:

 دمشق، المواقع الميدانية المكان: 

 

، حاالت الطوارئ ، وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة فيمارك لوكوكمن المقرر أن يزور 

الحكومة  يلالجتماع مع ممثل 2018يناير /كانون الثاني  12إلى  9الواقعة بين الفترة الجمهورية العربية السورية في 

وإيصال على المدنيين، وتقييم االستجابة اإلنسانية، ومناقشة تحسين الوصول  ةالسورياألزمة السورية، ويرى بنفسه تأثير 

لإلغاثة  ا  منسقة بصفته لوكوك إلى سوري يقوم بها السيد زيارةهذه هي أول وع المحاورين الرئيسيين. مالمساعدات اإلنسانية 

 للشؤون اإلنسانية.وكيل األمين العام لألمم المتحدة في حاالت الطوارئ و

الحماية اإلنسانية وخدمات مليون شخص إلى المساعدات  13، يحتاج أكثر من األزمةومع اقتراب فصل الشتاء السابع من 

في المائة من السكان يعيشون في فقر مدقع  69. ويقدر أن نحو واألوضاع القاسيةاألساسية. وهم يواجهون الحرمان اليومي 

. وفي حين العاجلةوأن الماليين بحاجة إلى الحماية باإلضافة إلى الغذاء والمياه النظيفة والمأوى وغير ذلك من المعونات 

ألعمال العدائية، فإن العديد من المناطق األخرى تواجه عمليات انخفاضا  مرحبا به بالنسبة لتشهد  ةجزاء سوريأن بعض أ

 عسكرية وصراعات مكثفة.

في دمشق. كما  ت اإلنسانية والشركاء وغيرهمومن المتوقع أن يجتمع السيد لوكوك مع المسؤولين الحكوميين والوكاال

 باشرة من آثار األزمة، ويحتاجون إلى المساعدة المنقذة للحياة. عانوا م منمع  في حمص سيجتمع

 

 

 

 :ـ، يرجى االتصال بالمهمةلمزيد من التفاصيل عن اللقاءات الصحفية وفرص المقابلة األخرى خالل 

 

 

 
 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال:

 +0 300 953 95963هاتف:   toml@un.org ،دمشقاإلعالم في مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في ة التواصل ومسؤول، ليندا توم

  963+078 300 953هاتف:  o@un.orgfsei ،دمشقاإلعالم في مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في ة التواصل ومسؤول، غالية سيفو

 0393 331 917 1+هاتف:  geekie@un.orgقسم العالقات الصحفية في نيويورك، ، الناطق الرسمي ورئيس رسل غريكي
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mailto:toml@un.org
mailto:seifo@un.org
mailto:geekie@un.org

