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 األعمال القتاليةباحتدام األمم المتحدة في سورية حول المدنيين المتأثرين  صادر عنبيان 

 

 2018يناير كانون الثاني /  17دمشق، 

 اً سواء في مختلف مناطق البالد لعنف المتصاعدتأثراً مدمراً نتيحة ل جميع أنحاء سوريةتأثر المدنيون في 
أو دمشق أو حلب أو الحسكة أو دير الزور أو الرقة أو حماه في إدلب أو الغوطة الشرقية في ريف دمشق 

 يين، بمن فيهم النساء واألطفال.وجرح مئات المدن مصرعإلى  مؤخراً أدى العنف  . وقدأو درعا

، ولكن القتال يقيد حركة فوراً  يحتاج المدنيون في المناطق المتضررة إلى الحماية والمساعدة اإلنسانيةو
لحياة. وفي األسابيع القليلة الماضية، أدى القصف العشوائي والقتال لمنقذة لمدادات ااإلتوفير يعيق الناس و

المؤقتة النزوح  مواقعولوصول إلى المخيمات لحاجة ماسة أن ال ، كما الفعشرات اآل نزوحالمتزايد إلى 
ويجب حماية جميع المدنيين المتضررين، أينما كانوا،  يأوي إليها النازحون ويحتاجون لإلغاثة،التي 

 ومنحهم حرية الحركة اآلمنة.إغاثتهم و

على منع المزيد من العنف وتمكين  تحث األمم المتحدة في سورية جميع األطراف، داخل البالد وخارجها،
تسهيل إيصال االتفاق من أجل جميع األطراف وحلفائها على المنظمات اإلنسانية من مساعدة المحتاجين. و

إلى المحتاجين في  فوراً و بأمان القوافل اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري
تدعو األمم كما التي يصعب الوصول إليها. تلك ناطق المحاصرة وجميع أنحاء سورية بما في ذلك الم

خطرة، وال سيما في الغوطة الشرقية  إصاباتلمصابين لالمتحدة جميع األطراف إلى تسهيل اإلجالء الطبي 
 .األماكن األخرىفوعة وكفريا والو

ً منقذة للحياة الاإلمدادات جميع قطاعات االقتصاد و أثر العنف علىوقد  عمل مرافق وال يرقى . تقريبا
والمجتمعات نازحون اليحتاج  ،قبل األزمةعملها مستوى إلى الرعاية الصحية في جميع أنحاء سورية اآلن 

 .ةالقليل مواردهم استنفدواقوتهم حيث إنهم قد المتضررة إلى دعم مستدام لكسب المحلية 

بموجب القانون اإلنساني الدولي طة بها المنوها اتر األمم المتحدة في سورية جميع األطراف بالتزاموتذك  
 ين في المجالملاحماية المدنيين. وتناشد األمم المتحدة السماح للعخصوص وقانون حقوق اإلنسان ب

منحهم ، وللمحتاجين الرعاية واألغذية والدعم الطبيتقديم تقييم االحتياجات؛ ولالقيام بعملهم  اإلنساني
 األمل.

 

 
 

 يرجى االتصال:للمزيد من المعلومات، 
 +095 300 953 963هاتف:   toml@un.org، دمشقاإلعالم في مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في ة التواصل ومسؤول، ليندا توم

 078 300 953 963+هاتف:  seifo@un.org، مسؤولة التواصل واإلعالم في مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في دمشق، غالية سيفو
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