
 

 ةسوري الىوصول المساعدات اإلنسانية ب الخاص 5612 رقم بيان مشترك حول قرار مجلس األمن

ونأمل  ةسوري اليوصول المساعدات اإلنسانية  بشأن 5612 رقم نرحب بقرار مجلس األمن (5162 /تموزيوليو 61نيويورك / روما، )
هذا القرار انفراجة في الجهود  . ويمثلمليون شخص 5.2 الحيوية الى عدد أكبر من المعوزين يقترب من تسليم المساعدات أن يمكننا من

  .التي نبذلها لتوصيل المساعدات الى السوريين المحتاجين

بالعمل على الوكاالت والمنظمات غير الحكومية الشريكة رؤساء ومدراء ا من نوغير  نقومرية، لألزمة السو  ةالمستمر  وفي سياق استجابتنا
  على وجه السرعة. أفضل السبل لتنفيذ القرار ايجاد

 نوطة رصد المالعلى الفور لوضع آلية  اتخاذ االجراءات الالزمة رضاألعلى األغذية العالمي الموجودة برنامج التابعة لفرق وبدأت ال
 . وستحمل القوافلالقرار مدعومة بهذاعبر الحدود األولى التي ست قوافلال ستحملهاإمدادات  بالفعل بتجهيزقامت اليونيسف و لقرار. اب

  .محاقن طبيةبطانيات ومواد لتنقية المياه ومستلزمات النظافة و 

 أخرىمنطقة خاضعة لسيطرة الحكومة أو  يعيشون فيبكونهم  الذين يعانون الجوع والتشريد ليسوا على دراية وال هم مهتموناألطفال ان 
مليون شخص بحاجة  66ما يقرب من هناك ، ةداخل سوريو تسيطر عليها المعارضة. انهم ال يريدون سوى الطعام ومكانا آمنا للعيش فيه. 

، سواء كانت عبر الحدود ر الطرقلهم من خالل أقصالمساعدات لتوفير  للمساعدات اإلنسانية العاجلة. يجب علينا أن نفعل كل ما بوسعنا
  .تحقيق ذلك منالقرار  سيمكننا هذاو  .أو خطوط النزاع

وبالتالي فإن  مناطق حرب ةمن سوريكثيرة أجزاء تعتبر . فهناك تحديات أخرى كثيرة ال تزال قائمةفي حين يعالج هذا القرار تحديا واحد، و 
ويتطلب  لسفر من مكان إلى آخر. باقوافل للدارية مرهقة قبل أن يسمح اءات جرااهناك و . باتت صعبة للغاية تسليم المساعداتظروف 

  يصعب جمعها. توصيل المساعدات لعدد كبير من المحتاجين مبالغ طائلة من األموال

لتمكين وصول المساعدات  من يتمتعون بالنفوذ لديهالجميع أطراف النزاع و األمم المتحدة األمين العام ومجتمع  ةدعو  شدد علىنواذ 
 الطرق المتاحة. كافةاإلنسانية دون قيد أو شرط لجميع المحتاجين دون تمييز، وذلك باستخدام 

 آموس  فاليري

  الطوارىء حاالت في اإلغاثة ومنسقة  اإلنسانية للشؤون المتحدة لألمم العام األمين وكيلة

  كازن ايرثارين

  العالمي األغذية لبرنامج التنفيذية المديرة

 ليك أنتوني

 لليونيسيف التنفيذي المدير

 للمزيد من المعلومات:

  doylecm@un.org، 61315221666، الجوال: 6552162222كلير دويل، مكتب تنسيق الشؤون االنسانية، رقم الهاتف: 

 mmercado@unicef.org، 62625662622، الجوال: 65656512666ماريكسي مركادو، اليونيسيف نيويورك، رقم الهاتف: 

  bettina.luescher@wfp.org، 61312536665، الجوال: 61312211222برنامج األغذية العالمي نيويورك، رقم الهاتف: بتينا لوشير، 
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