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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 

   ،ريزاعمران  ،ةالمنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية في سوري بيان
 إغالق مطار دمشق حول 

 

 2022 يونيو/حزيران  13دمشق، 

 

إغالق المطار بسبب األضرار التي  إنني قلق للغاية بشأن الضربات الجوية األخيرة على مطار دمشق والتي أدت إلى 

وقت مبكر من الصباح في    عدة غارات جوية  ، تم اإلبالغ عنونيويحزيران/  10الغارة الجوية. في    به بسببلحقت  

قد لحقت األضرار بالمدرج وكذلك في مبنى . والمتضررةمواقع اضمن ال، حيث كان مطار دمشق من  في ريف دمشق

 حتى إشعار آخر.  ى إغالق المطارإلمما اضطر  الركاب

 

لسوريين المستضعفين.  على ا  تداعيات إنسانية خطيرة ويمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية إضافيةغالق  وقد نجم عن هذا اإل

إلى تعليق   بالفعل  أدى اإلغالق  الجوية   كافةوقد  لأل  الرحالت  اإلنسانية  الجوية  المتحدة  للخدمات  العامل وهي    –مم 

 والعديد من البلدان األخرى التي تمر بأزمات. ةفي سوري اإلنسانية العملياتالرئيسي في تمكين وصول 

 

، قدمت خدمات النقل الجوي التابعة لألمم المتحدة    2022يونيو  حزيران/  9يناير و  ثاني/كانون ال  1في الفترة ما بين  

، مكنت خدمات النقل  بداية العام  منذوبين دمشق والقامشلي وحلب.    المجتمع اإلنساني  فرد من    2,143لقرابة  النقل  

شركاء   المتحدة  لألمم  اإلنسانيالجوي  القطري  مجموعه    الفريق  ما  خدمة  في اً  شخص  2,097,840من  محتاج 

والرقة.   الزور  ودير  والحسكة  ذل  محافظات حلب  إلى  تقوم  إضافة  الجويك،  النقل  المتحلأل   خدمات  نقل  مم  دة من 

التيتانوس ومعدات االختبارالبضائع اإلنسانية لقاحات  للحياة مثل  المنقذة  الدم    ، بما في ذلك اإلمدادات الصحية  لنقل 

 .ةأنحاء سوري  كافةوأدوية السكري في 

 

  له   ، مما سيكونبسرعة  هإذا لم يتم حل ،  قد يؤدي تأثير هذا اإلغالق إلى زيادة إعاقة وصول المساعدات اإلنسانيةو

 على أكثر من مليوني شخص محتاج. تداعيات إنسانية وخيمة 

 

ضمان    إلى   األطراف  كافة وأنا أدعو  المدنية والبنية التحتية يتعارض مع القانون الدولي اإلنساني.    عقالموااستهداف  إن  

دون تأخير حتى يمكن أن سانية  اإلنيجب استئناف الخدمات الجوية  المدنية والبنية التحتية.    عقالمواحماية المدنيين و

 . ةجة للمساعدهم بحالذين ال  الطارئة في الوصول إلى هؤالء اتتستمر المساعد

 

 

 لمزيد من المعلومات: 

 cherevko@un.org عن منظمة األوتشا في دمشق،  الرسميةمتحدثة الأولغا تشيريفكو، 
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