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عملية نقل واسعة النطاق  بيان صحفي صادر عن االمم المتحدة في الجمهورية العربية السورية للترحيب في بدء 

 للمساعدات اإلنسانية من األمم المتحدة في األردن

 
 2018كانون األول/ ديسمبر  12دمشق  

 

  
 

عة النطاق لمساعدات إنسانية من األمم المتحدة في األردن ترحب األمم المتحدة في سورية بالبدء في عملية نقل واس

 سورية والتي من المتوقع أن توفر دعماً ضرورياً لمئات اآلالف من السكان المحتاجين للمساعدة. األمم المتحدة في إلى

ائية لمساعدات في التاسع من كانون األول/ ديسمبر، بدأت األمم المتحدة في كل من سورية واألردن عملية تسليم استثن

-إنسانية من األمم المتحدة وشركائها في األردن إلى منظمات األمم المتحدة وشركائها في سورية عبر معبر جابر

شاحنة عبرت  17نصيب الحدودي. حيث تم البدء بنقل الحصص الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي على متن 

سمبر. وفور وصولها إلى الداخل السوري ستقوم األمم المتحدة كانون األول/ دي 12إلى الجانب السوري في 

ً من النساء والرجال والفتيات والفتيان خالل  وشركاؤها في سورية بتوزيع هذه الحصص على الفئات األكثر احتياجا

 األسابيع واألشهر القادمة، آخذة بعين االعتبار االحتياجات الفورية والمستمرة.

هام لكل من الحكومة السورية والحكومة األردنية في توفير الموافقات الضرورية والدعم الالزم "أود أن أنوه بالدور ال

لتسهيل إيصال المساعدات، بما في ذلك الجهود التي بذلت لتجاوز التحديات المرافقة لعملية نقل واسعة النطاق 

صرح السيد سجاد مسعود مالك المنسق المقيم لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية  بالوكالة،  للمساعدات كهذه العملية"،

 وأضاف "ستقدم هذه الشحنة االستثنائية من المساعدات دعماً ضرورياً لعائالت بأمس الحاجة للمساعدة في سورية."

خليص الجمركي الالزمة. تتكون شاحنة من األردن إلى سورية فور استكمال إجراءات الت 369وسيعبر ما مجموعه 

المساعدات  في معظمها من مساعدات غذائية إضافةً إلى مساعدات للمأوى، ومساعدات زراعية وصحية، ومساعدات 

 ألفاً من السكان المحتاجين في سورية. 650في مجال المياه واإلصحاح والنظافة، بما يكفي لما يزيد عن 

مليون من السكان بحاجة للمساعدات اإلنسانية، من ضمنهم أكثر  13بوجود ال تزال االحتياجات في سورية مرتفعة 

من ستة ماليين من النازحين داخلياً. تبذل األمم المتحدة وشركاؤها كل الجهود الممكنة للوصول إلى السكان المحتاجين 

لية واإلنسانية، والواجب اإلنساني حيثما كانوا وفقاً لمبادئ العمل اإلنساني فيما يتعلق بالحياد، وعدم التحيز، واالستقال

 بإنقاذ الحياة.
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