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 اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب
 

  اسوری إلى أممیة كبیرة من األردن اتونمع
 

 تقدیمبهدف  ،واحدة لمرة ،استثنائیة اتونمع سلیمتب الیومفي األردن  المتحدة األمم بدأت ):2018 األول/دیسمبر كانون 9، (عمان
 .اسوری في والرجال واألطفال النساء من اآلالف مئاتإلى  یاةالمنقذة للح الضروریة المساعدة

 
 عادلتو  ،شخص 650.000 من ألكثر اإلنسانیة المختلفة المساعدات من اً طن 11.200 من أكثر تحمل ،شاحنة 369 حوالي وستشارك
 وتشارك .الحدودي یبصن / جابر معبر برع ،أسابیع أربعةلمدة  تستمر من المقرر أن عملیة في واحد شهرالالزمة لمدة  اإلمدادات

 .المتتالیة بطریقة إعادة الشحن التسلیم عملیات في حكومیة غیرإضافة لمنظمة دولیة  المتحدة لألمم تابعة وكاالت ست
 
 هي الكبرى لوجستیةال عملیةال "هذه ، بأناألردن في ةاإلنسانیومنسق الشؤون  المتحدة ألممل المقیم منسقال، بیدرسن أندرسالسید صرح و 

 والتزامها الكامل لدعمها األردنیة السلطات تعاونیرًا ثك ثمنت مؤكدًا على أن األمم المتحدة" ،السوري الشعب معاناة من للتخفیف محاولة
 ".على أرض الواقع حقیقةإلى  األمر هذا لبتحوی

 
 یونیوحزیران/ 25 في 2393 رقممجلس األمن  قرار بموجب ا،سوری إلى األردن من الحدود عبرتسلیم مساعدات  عملیة آخركانت و 

 خارج ساعداتللم االستثنائي التسلیم هذایقع ، یولیوتموز/ في الجنوبیة حدودها على السیطرة السوریة الحكومة استعادة ومع .الماضي
 .قرار مجلس األمن السابقالتي یمنحها  والیةال نطاق

 
 الصحي. والصرف العیشسبل و  الطبیة والرعایة والمیاه والمأوى الغذاء للسوریین الفوریة االحتیاجاتوتشمل 

 
 أمس في هم من إلى المساعدات هذه وصول لضمان اسوری داخل المتحدة األمم في شركائنا مع وثیق بشكل نعمل "نحن: بیدرسنوقال 
 "إلیها. الحاجة

 للوصول وسعها في ما كل، الحكومیة غیر والمنظمات المتحدة األمم وكاالت ومن بینها، اإلنساني المجال في الفاعلة الجهات تبذلو 
 في، كانوا أینما، لبالدا داخل نازح ملیون 6.2 نحوهم بینمن ، اسوری أنحاء جمیع في ة للمساعدةحاجب شخص ملیون 13 نحو إلى

عدم و  لحیادا ، وهياإلنسانیة المبادئ معتماشیًا ، على حد سواء الحكومةخاضعة لسیطرة  غیرالو  الحكومةالخاضعة لسیطرة  المناطق
 األرواح. إنقاذ المتمثل في اإلنساني واجبوال التحیز

 :ب لمعلومات، یرجى االتصاللمزید من ا
 +962791417882هاتف:  swanson@un.org، مسؤول اإلعالم في أوتشا دیفید سوانسون،

  ora.isayan@one.un.orgnمحللة اتصاالت، مكتب منسق األمم المتحدة المقیم ومنسق الشؤون اإلنسانیة في األردن،  نورا عیسیان،
 +962795392926هاتف: 

 
 www.reliefweb.intأو  www.unocha.orgعلى متوفرة الصحفیة أوتشا ات بیان

 


