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تنتهي  (:  2022يونيو  / حزيران  16،  روما   / جنيف  / )نيويورك من شهر سوف  أقل  ي غضون 
الصادر عن مجلس    ف  القرار  مدة 

   سمحالذي ي  األمن
 
كائنا المنف وريا عبر  تقديم المساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة إىل شمال غرب سذين  لألمم المتحدة وشر

   . الحدود مع تركيا 

  

 .أم ال هذا القرار دد  يجسما إذا كان  ا عضو   15وسيقرر مجلس األمن المؤلف من 

  

ي شمال غرب سوريا   عالقي     مليون شخص    4.1بالنسبة لحياة    ا حاسم  هذا القرار    ُيعتبر 
عىل الحدود    ةقعوا الطقة  المنوهي  ،  ف 

ي   مع تركيا 
ون عىل المساعدات اإلنسانية  حيث  .  السورية  لسيطرة الحكومة  خضعتال    والت  لبقاء عىل من أجل ايعتمد الكثب 

.    ، وخاصةقيد الحياة ي الم   80حواىلي  هناك  النازحي  
مليون    3.2أكبر من  وهناك  ئة من المحتاجي   هم من النساء واألطفال.  ف 

ي ويحتاجوناألمن   من انعدامون يعانشخص 
 .إىل مساعدات غذائية الغذائ 

 

اإلنسانية  إن   المساعدات  إيصال  هو  الوحيد  وهدفنا  اأولويتنا  تحتاجإىل  ي 
الت  ة  إلي  لعائالت  ومباشر ا 

 
أمان األكبر  بالطريقة  ها 

ي وحدهوفعالية
الماض  العام  ي 

ف  السياسية.  األجندات  أو  الحسابات  عن  ا 
 
بعيد ت،  ،  وريالمساعدات    عبر  من  المقدمة  ةالض 

كا المتحدة وشر الحدود  نئاألمم   و صو ا 
ً
و ال  وقدمت  ، إىل شمال غرب سوريا   ل ي   ،مليون شخص  2.4  لـ   حمايةالمساعدة 

  كل  ف 

 .شهر

  

 
 
مدا  تمكن ي ى  عىل 

الماض  إر   العام  سوريا من  ي 
ف  الحكومة  عليها  تسيطر  ي 

الت  المناطق  من  قوافل  القتال عبر    ،سال    خطوط 

 ألف شخص.    40والتعليم ألكبر من    طعامإمدادات التغذية والصحة وال  تحمل  ،يا إىل شمال غرب سور   ،الداخلية
 
 هذا تق
 
م د

 .، هناك حاجة إىل المزيدمع ذلكإيصال هذه المساعدات باستمرار. زيادة  نواصلنحن  ، و به مرحب  

 

 باإلضافة إىل
 
ر األشخاص    يحتاج،  القوافل  عن طريقمة   المساعدة المهمة المقد ا  ن  و المتض 

 
ىل الخدمات  عل  صو لح اإىل  أيض

   بشكل شامل.  ةاألساسي

 

 
 
نحث رقم    إننا  األمن  مجلس  قرار  تجديد  عىل  األمن  مجلس  باستمرار  2585أعضاء  يسمح  الذي  عبر وصول  ،  المساعدة 

ا إضافية.    12الحدود لمدة   ي شهر 
ي تسيطر علمنتظم  ال وصول  التأمي    علينا    كما ينبغ 

يها  إىل شمال غرب سوريا من المناطق الت 

 أقىص المساعدات اإلنسانية إىل   صولوإتاحة و علينا زيادة عدد قنوات المساعدة اإلنسانية و مة. الحكو 
 
 . ممكنحد

 

ب  س
 
ت ل عملية المساعدة المنقذة إىل تعط   عىل الفور ذلك  سيؤدي  و .  عدم تجديد القرار   عىل  عواقب إنسانية وخيمةوف تب 

المتحدة  للحياة األمم  بها  تقوم  ي 
مما  الت  النايُ س،  ي شماغرق 

ف  بؤس  س  ي 
ف  الغذاء  عصولهم  ح ويــهدد    أشد ل غرب سوريا  ىل 

االجتماعي   النوع  عىل  القائم  العنف  من  والحماية  والمأوى  النظيفة  والمياه  الطبية  ا  (  درين)الجوالرعاية  حالي  توفرها  ي 
الت 

ي تدعمها األمم المتحدة
 .العمليات الت 

 

الحياة  تمويل  شهد   يان   ؤ تضاهذه  عملية شر
ً
مل ِخضم   .  السني     ر   عىل  ي 

ف  ندعو،  األخرى عىل مستوى  إننا  الحرجة  األزمات 

 .دعم إيصال المساعدة إىل شمال غرب سورياجل من أ حجمهإىل تمويل يمكن التنبؤ ب ، العالم

 

 هذا األمر. تعتمد عىل   حياة الماليي   من الناسإن 

  



 2 

 .  لنا الحيوينعتمد عىل أعضاء مجلس األمن لتمكيننا من مواصلة عمونحن  
 
خاذهم  يعتمد عليهم  شعب سوريا    كما أن

 
وعىل ات

  .القرار الصحيح

 انته

 
 : الموقعون 

 

ي حاالت الطوارئ مارتن غريفيث  •
 
ة التابع لألمم المتحدة ، ، منسق اإلغاثة ف  مكتب تنسيق الشؤون اإلنساني 

 ، المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل  •

 نوق األمم المتحدة للسكا ة لصند، المديرة التنفيذي ناتاليا كانيم  •

 ، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو  •

نامج األغذية العالمي ىلي ديفيد بب    •  ، المدير التنفيذي لبر

 لألمم المتحدة لشؤون الالجئي   ، المفوض السامي فيليبو غراندي  •

ييسوس •  ة لعالميير العام لمنظمة الصحة ا المد ،الدكتور تيدروس أدحانوم غيبر

 
 

 ومات، ُيرجر االتصال مع: للمزيد من المعل
 

كي   rgaerke@un.ol، 50 97 472 79 41+، ، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ينس لب 
 

ي ِينِسن، اليونيسف، 
 f.orgmjensen@unice+، 1 917 470 2019ماليت 

 
 ewright@unfpa.org، 1+ 2074 831 917، صندوق األمم المتحدة للسكانإيدي رايت، 

 
 pdillon@iom.int، 74 98 636 79 41+، المنظمة الدولية للهجرةبول ديلون، 

 
 abeer.etefa@wfp.org، 6634352 106 20+القاهرة،  -عالمي ذية ال برنامج األغ فة، يعبب  عط 

 
، شذا  ي  shada.moghraby@wfp.org،   1 +9867 289 929نيويورك،  -برنامج األغذية العالمي ُمغرئر
 

ان ي عم 
،  : ف  ان، / ة شؤون الالجئي   مفوضي ُرىل أمي    aminr@unhcr.org، 962790045849+عم 

ي جنيف: 
 saltmars@unhcr.org، 41799679936+جنيف، / مفوضية شؤون الالجئي   سولتمارش،  ماثيو ف 

   mediainquiries@who.int، 2222 791 22 41+لمية، لعا ا ستي   لينماَير، منظمة الصحة كري
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