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 في سوريا ثمنالن يدفعون و مم المتحدة: الناس العادياأل
 

يعيشون من املخاطر اليت يواجهها تستمر ، تدهورا يومياسوريا  شهد األوضاع يفت بينما): ٢٠١٢ديسمرب كانون األول/ ٣(القاهرة / نيويورك، 
 .يف التفاقم و�اغادر ي وأ البالد يف

 

رضوان السيد  ويف هذا الصدد، يقولالعمل وتلبية احتياجات املتضررين. على اجلهات الفاعلة اإلنسانية من الصعب املتزايد انعدام األمن وجيعل 
أكرب عدد لوصول إىل اعملنا حىت نتمكن من مواصلة  لوبضبط أس فية"حنن نبحث يف كي ا:قليمي للشؤون اإلنسانية يف سوري، املنسق اإلريصنو 

خطة تحديث نقوم ب، وكذلك لدينا طوارئالخطط اجع حاليا "وحتقيقا هلذه الغاية، فاننا نر  " وأضاف:.أحناء البالد خمتلفاحملتاجني يف ممكن من 
من مجيع اجلهات  نداءات املوجهةال افةكوقال: " . توقفالذي ال يهدأ وال ين حباجة إىل �اية للعنف ، حناألهمو . االستجابة اإلنسانية لسوريا

 ."هم الذين يدفعون الثمنن و تأثري كبري، والناس العادي مل يكن هلاحلماية املدنيني يف سوريا أن تفي بالتزاماتا املعنية ألطراف إىل ا
 

يف مساكن غري   نو النازح حيث يقيمقاسية،  اظروف ؤخراأثناء تواجدها يف مدينة محص م تابعة للمفوضية العليا لشؤون الالجئنيبعثة وجدت و  
داخل أربعة ماليني شخص مع تأثر مليون نسمة،  ١,٢أكثر من يف سوريا إىل داخليا  نازحنيعدد الويصل وتفتقر إىل الرعاية الصحية.  كافية

والوقود، من بني  لشربصاحلة لياه مالشتاء و  بنودواملأوى و والرعاية الصحية  األدويةبشدة إىل الناس وحيتاج  باألزمة.  البالد ويف الدول الاورة
 خدمات التصحاحالتدفئة الكافية و  الكثري منها إىل تفتقرها من املباين العامة النازحني، و وغري  مدرسة ٢،٠٠٠ما يقرب من وتأوي أشياء أخرى. 

وعلى حنو . /ديسمربكانون االول  خالل شهرالتجمد  درجة إىل صل، ويتوقع أن تاخنفاضا مستمرادرجات احلرارة تشهد و فصل الشتاء. بنود و 
املرافق. ب، وذلك بسبب النقص يف املوظفني واإلمدادات، فضال عن األضرار اليت حلقت ةالرعاية الطبيمتزايد، أصبح من الصعب احلصول على 

 .تديدا متزايدا من الذخائر غري املنفجرة وخملفات احلرب من املتفجرات خاصة األطفالو  الناسيواجه التعرض املباشر للعنف،  وعالوة على
 

 فرار أكثر من، مع )٤٦٥،٠٠٠(وهو حاليا  من نصف مليونأخرى يف بلدان تسجيل الانتظار  أو من هم يفالالجئني املسجلني  ويقرتب عدد
، اا يف ذلك أثناء ااوالتم للفرار، املعمم العنفأعمال الد من البن الذين يفرون و الالجئويذكر  يف األسبوعني املاضيني.  شخص ٥٠،٠٠٠

الالجئني يف لبنان  يفوق عددبالفعل و من بلدهم. للفرار  دفعتهمسباب كأم، وا�يار اخلدمات األساسية  والتهديدات املوجهة ضد األفراد وأسره
 بأكمله. ٢٠١٢عام ل كان متوقعا  ما
 

مليون  ١,٥ مت تسليم، حيث اوشركاؤها إجنازات حقيقية يف سورياألمم املتحدة  حققتروف الصعبة، الرغم من الظ على"وقال السيد نوصري: 
 حني أن هذا ال يزال غري  يفوأضاف: ". أسرة ٣٠٠،٠٠٠من أكثر  مواد إغاثة أساسية علىاس شهري وتوزيع أسعلى  مواد غذائيةشخص 
 ." ني احملتاجنيسوري، نيابة عن مجيع الن حباجة للحفاظ على الزخمحنكاف، 

 

 .٩٠ الـــ أسبوعهاآلن الصراع يف سوريا يدخل واجلدير بالذكر ان 
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