Nations Unies

United Nations
األمم المتحدة

بيان مشترك حول تجديد قرار مجلس األمن عبر الحدود السورية
 11يوليو/تموز  - 2021نرحب بتجديد تفويض مجلس األمن إليصال المساعدات اإلنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا،
حيث سيستمر إمداد ماليين األشخاص بالمساعدات المنقذة لألرواح.
إن األزمة في سوريا اليوم أكثر خطورة من أي وقت مضى .فقد خلّف عقد من الحرب واالنهيار االقتصادي أكثر من  13مليوون
شخص بحاجة إلى المساعدات اإلنسانية .وال تزال استجابة األمم المتحدة واسعة النطاق عبر الحدود ،ضرورية لتلبية االحتياجات
الملحة والمتنامية في شمال غرب سوريا.
ترسل األمم المتحدة كل شهر  1000شاحنة إلى سوريا عبر الحودود مو ع تركيوا ،محملوة بالذوذاو واإلمودادات الطبيوة الضورورية
ولقاحات كوفيد 19-وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة لو  3.4مليون شخص في الشمال الذربي ،بما في ذلك مليون طفل.
ونؤكد على ال طبيعة اإلنسانية وضرورة الوصول إلى األشخاص المحتاجين من خالل آليات إيصال المسااعدات اإلنساانية عبار
الحدود و الخطوط ،ونغتنم هذه الفرصة للتعبير عان التاامناا بالعمال ماي جمياي األطاران لضامان ن المهاام العاابرة للخطاوط
مصرح بها ومستمرة.
ّ
وفي حين ن المهمات عبر الحدود وا لخطوط هي جهود تكميلية حاسمة للوصول إلى المحتااجين ،إ
هو الذي يمكن ن يحل األامة في سوريا ،وندعو جميي األطران إلى إيجاد حل لهذا النااع.

ن الحال السياساي وحاده

الموقعون
السيد مهند هادي ،منسق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي لألزمة السورية
السيدة كارميال غودو ،المديرة اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا (المنظمة الدولية للهجرة)
د .خالدة بوزار ،مساعد األمين العام ،المدير المساعد والمدير اإلقليمي
المكتب اإلقليمي للدول العربية (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)
دكتور .لؤي شبانة ،المدير اإلقليمي للدول العربية (صندوق األمم المتحدة للسكان)
السيد أيمن غرايبة ،المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين)
السيد تيد شيبان ،المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (اليونيسف)
السيدة سوزان ميخائيل الدهاغن ،المديرة اإلقليمية لهيئة األمم المتحدة للمرأة في الدول العربية (هيئة األمم المتحدة للمرأة)
السيدة كورين فاليشر ،المديرة اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (برنامج األغذية العالمي)
د .أحمد المنظري ،المدير اإلقليمي لشرق المتوسط (منظمة الصحة العالمية)

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بو:
تورستن الجوا فلينج ،مسؤول االتصاالت االستراتيجية لمكتب أوتشا اإلقليمي لألزمة السوريةtorsten.flyng@un.org ،

