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 فريق األمم المتحدة في سورية

 اإلمدادات اإلنسانية العاجلة تصل الي ريف حلب

 : 4112مايو  11 -دمشق 

تمكنت وكاالت األمم المتحدة اإلنسانية والهالل األحمر العربي السوري من ايصال اإلمدادات المنقذة للحياة للمدنيين من نساء 

 سنتين.  حواليورجال وأطفال في مناطق صعبة الوصول في ريف حلب الشمالي الغربي للمرة األولى منذ 

، متضمنا (SARC)من الوكاالت و الهالل األحمر العربي السوري، قام فريق مشترك 2014مايو  9و  8فعلى مدى يومين، 

، مفوضية األمم (UNFPA)، صندوق األمم المتحدة للسكان (WHO)منظمة الصحة العالمية  ،WFP))برنامج الغذاء العالمي 

مة واألمن ، إدارة األمم المتحدة لشؤون السال(UNICEF)، صندوق األمم المتحدة للطفولة (UNHCR)المتحدة لالجئين 

(UNDSS)  ومكتب تنسيق المساعدات اإلنسانية(OCHA)فقد قام الفريق في  ، بايصال المساعدات  المنقذة للحياة إلى ست مدن

أيار/مايو بايصال مساعدات غذائية ومواد تنظيفية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي وصندوق األمم المتحدة للسكان وصندوق  8

 .تيق، حريتان، وحيانركفر حمرة، معرة اال إلىاألمم المتحدة للطفولة 

من إيصال المساعدات الغذائية والدوائية والمساعدات غير الغذائية والماء أيار/مايو  9يوم  كما تمكنت القوافل المشتركة  

  .شخص في بلدتي نبل والزهراء المحاصرتين 05111ومستلزمات النظافة إلى 

، أن الجهود التي تبذلها األمم المتحدة السيد يعقوب الحلوالنسانية في االمم المتحدة، و قد اوضح المنسق المقيم للشؤون ا

فكل مدني متضرر في سورية له الحق بعيش  .وشركاؤها للوصول إلى المدنيين أينما كانوا لتلبية احتياجاتهم اإلنسانية ستتواصل

ل إلى هذه المناطق التي لم يتمكن أحد من الوصول إلى بعضها الوصو ان .حياة كريمة تلبى فيها احتياجاته اإلنسانية األساسية

  .شهراً سيدفعنا إلى تقديم المزيد 32منذ آب/أغسطس الماضي وبعضها اآلخر منذ مايزيد عن 

تدعو منظمات األمم المتحدة اإلنسانية جميع أطراف النزاع لتسهيل الوصول إلى المدنيين المتضررين وضمان سالمة وأمن 

  .في المجال اإلنسانيالعاملين 

وتجدر اإلشارة إلى أن منظمات األمم المتحدة وشركاؤها توسع نطاق تواجدها في محافظة حلب وتعمل على الوصول إلى 

مناطق في شرق مدينة حلب ومناطق في ريفها الغربي والشمالي في سلسلة من القوافل المشتركة من منظمات األمم المتحدة 

  .وبرامجها
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