
 بيان صحفي

  لألمم المتحدة كبيرة ةقافل ضمنع في سوريا نزابال إلى المناطق المتضررة تصل إمدادات اليونيسف
 

العربي األحمر ألمم المتحدة والهالل لتمكنت قافلة مشتركة  – 3152نوفمبر  /ثاني نتشري 51 ،دمشق
يصال و قتال خطوط المن عبور السوري  شخص في محافظة  24,000 ما يقرب منإلى ة اإلغاثإمدادات ا 
 .المحاصرة حمص

 
بلدتي لى إحمص من مدينة شاحنة ومقطورة  33مكونة من القافلة يوم الجمعة الماضي وكانت وقد غادرت 

تكفي  لوازمب محملةالرستن إلى شاحنة  42وصلت و . مدينةال يشمالن يالواقعتيكراد تسنين الرستن و 
الالزمة لـ اإلمدادات محملة بتسنين كراد إلى المركبات الثمانية المتبقية  وصلتشخص، في حين  30,000
 .شخص 24,000

 
خطوط التي عبرت  أكبر شحنات اإلمداداتإحدى  هذه": في سوريا ممثل اليونيسف ،يقول يوسف عبدالجليلو 
 المنطقة عنفي هذه  العائالتكثير من الُقطعت  4023مايو  /أيارمنذ . يوم واحدفي  في سوريا قتالال

 ".إمدادات اإلغاثة
 

اليونيسف وبرنامج األغذية العالمي ومفوضية  أممية في إيصال هذه القافلة، وهيسبع وكاالت ت ركاشوقد 
مكتب و  المنظمة الدولية للهجرةو لسالمة واألمن األمم المتحدة ل قسمو منظمة الصحة العالمية و شؤون الالجئين 

 . الهالل األحمر العربي السوريإلى  إضافة  تنسيق الشؤون اإلنسانية 

مالبس و العائالت ل و اطفأطقم النظافة الصحية لأل اليونيسفالتي قدمتها  بين اإلمدادات األساسيةوكان من 
 .ق الغسيلو تنقية المياه والصابون ومسحأقراص و  األطفال والبطانيات

تعاون تطوير الل مهمةاألمم المتحدة في حمص  قرم التي نظمهاعملية اللقد كانت ": يقول السيد عبدالجليل
خطوط ه القافلة العابرة لهذإن . ع مساحة العمل اإلنسانييتوسفي ساهمت و كما  المعنية،جميع األطراف  بين



اإلنسانية لألطفال  إيصال اإلغاثةترمي جارية جهود من  جزءالقتال ليست الوحيدة من نوعها، بل هي 
 ".في المناطق التي يصعب الوصول إليها عائالتهمو 

  .هذا اإلنجاز صغير ولكنه مهمإن 

في  من العام الجاري شاركت اليونيسف اوكتوبر/ يناير وتشرين األول/ كانون الثانيبين ما فترة الفي 
 .القتال وطخطل ةبر اع ةعملي21

 .دون عوائقببسهولة و  المساعدات اإلنسانية في سوريا إيصالمن اجل دعوتها وتواصل اليونيسف 
 

 لقافلةلصور مرفق في الرابط فيديو و  :مالحظة للمحرر
https://www.wetransfer.com/downloads/4640cbbabb844cde29a851a823670c3020131112140905/217dfd 

 :لمزيد من المعلومات
 +063 03 322 0040 :جوال ،rrashidi@unicef.org ،مكتب اليونيسف في سوريارزان رشيدي، 
: جوال ،jtouma@unicef.org ،اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيااليونيسف مكتب  ،جولييت توما

2641 168 80 064+ 


