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ochasyria@un.org  :التعليقات املصدر: أوتشا   التاريخ: ٤ سبتمرب/أيلول ٢٠١٣  

إن التسميات املستخدمة وعرض املادة الواردة يف هذا املنشور ال تعني اإلعراب عن أي رأي عىل اإلطالق من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة في� يتعلق بالوضع القانو� ألي بلد أو 

إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها. أو في� يتعلق بتعي£ حدودها.

* مخيم للنازح  داخليا. واحدة من القوافل وصلت ملخي�ت أعزاز وأط� وباب الهوا. 

** قافلتان لتلبيسة وواحدة (تل معال, الغنطو, القريت , الحولة, كراد دسنيه, الرس�).

*** القافلة إىل إدلب تضمنت شحنة صغ�ة من اللوازم املوردة إىل رسم .

أوتشا

معضمية (ريف دمشق)
النبك / دير عطية (ريف دمشق)

الرستن (حمص)
قاح (إدلب)

حلب

قوافل إلى بعض المواقع هي 
حاليا قيد اإلنتظارألسباب 

أمنية أو في إنتظار الموافقة

حصرياً“  ”وليس  عام  بشكل  تكون  المتحدة  األمم  تقودها  التي  اإلغاثة  قوافل 
المناطق  القوافل  هذه  إستهدفت  حيث  الدوليين  المتحدة  األمم  موظفي  بمرافقة 
اإلنسانية  المساعدات  إلي  ماسة  بحاجة  الذين  الناس  إلي  للوصول  سعيا  الساخنة 
خالل  من  اإلنسانية  المساعدات  وصول  في  ساعدت  القوافل  حياتهم.  إلنقاذ 
حالة  في  للمرور.  مسارات  وإنشاء  بالمنطقة  الفاعلة  الجهات  مع  المفاوضات 
إمكانية الوصول للمناطق الساخنة سيكون هناك توصيل مساعدات إضافية بصفة 

مستمرة من خالل برامج المنظمات.

من  المقدمة  المستمرة  والبرامج  المساعدات  التشمل  الخريطة  هذه  على  القوافل 
خالل األمم المتحدة وشركائها العاملين في المجال اإلنساني. حيث أن هذه البرامج 
تضمن تسليم المساعدات للناس في جميع محافظات سوريا وهي 14 محافظة بما 

في ذلك المساعدات الغذائية العادية.

تنسيق  مكتب  والسالمة،  األمن  (إدارة  المتحدة  األمم  تقودها  التي  القوافل  تشمل 
الشؤون اإلنسانية، مفوضية شؤون الالجئين، برنامج األغذية العالمي،اليونيسيف، 
المتحدة  األمم  برنامج  العالمية،  الصحة  منظمة  السكان،  صندوق  األونروا، 
اإلنمائي،المنظمة الدولية للهجرة والقطاع اللوجيستي). الطرق على هذه الخريطة 
هي تقريبية. واجهت ومرت القوافل في طريقها على عشرات نقاط التفتيش التي 

تحرسها قوات حكومية أو جماعات المعارضة المسلحة.

*كرامة

ريف دمشق

درعا

حلب

دير الزور
حماه

**حمص

***إدلب
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الجمهورية العربية السورية: قوافل اإلغاثة التي تقودها األمم املتحدة يف املناطق الساخنة ( ٤ سبتمرب/أيلول ٢٠١٣ )
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الجمهورية العريبة السورية

تركيا

األردن

العراق

ريف دمشق

طرطوس

القنيطرة

حلب

الحسكة

الرقة

درعاالسويداء

ادلب

الالذقية

دمشق

دير الزور

قافلة

نقطة إنطالق القافلة

 قافلة قطعت
خطوط النزاع

قوافل مخطط لها

قوافل ألماكن تحت
سيطرة املعارضة

قوافل يف املناطق
املتنازع عليها ب  

الحكومة واملعارضة 

قافلة ±رافقة موظف
أمم متحدة واملوزع  

قافلة ±رافقة
موزع  فقط 

مناطق نزاع يناير-كانون ثا·/يوليو/¶وز ٢٠١٣

مناطق نزاع أغسطس/آب ٢٠١٣


