
  

 

 بعثة مساعدات لدعم العالئ�ت التي فّرت من مخيم اليرموك

   

ضمن الجھود لدعم ا�ونروا، شاركت اليونيسف ھذا ا�سبوع في بعثتين مشتركتين من وكا�ت ا�مم  •

  .لتقديم المساعدة ا-نسانية للعائ(ت التي نزحت مؤخراً من مخيم اليرموك* المتحدة

 10نزحت معظم العائ(ت إلى ث(ثة مواقع وھي يلدا وببي( وبيت سحم والتي تقع على بعد حوالي  •

  .كيلومتر الى الجنوب من دمشق

خ�ل العامين  ھذه ھي المرة ا�ولى التي تتمكن فيھا اليونيسف من إيصال المساعدات لھذه المنطقة •

  .الماضيين

صندوق من  9,000ن إيصال ث(ث شاحنات تحمل بعد عبور خمس نقاط تفتيش، تمكنت اليونيسف م •

رزمة من م(بس  2,800مجموعة من الحاجيات ال(زمة لحديثي الو�دة و 1,500حفاضات ا�طفال و

  .ا�طفال

شخص وخمس  3,000ھذا وقد تمكنت اليونيسف اليوم من ارسال خمس رزم لمعالجة ا�سھال تخدم  •

طفل  1,500-علبة من البسكويت عالي الطاقة تكفي ل 300و�دة طبيعية و 250-ُعدد توليد تكفي ل

حالة سوء تغذية بين ا�طفال دون  1,350علبة من المكم(ت الغئاية لمعالجة  150دون سن الخامسة و

    .سن الخامسة

ووفقاً لموظفي اليونيسف الذين كانوا على متن قوافل المساعدات، يعيش في ھذه المواقع الث(ثة قرابة  •

أسرة (جئة معظمھم من الفلسطينيين الذين فروا من  2,500ا ضافة إلى حوالي ب شخص، 50,000

  .مخيم اليرموك

، حيث تحتاج ھذه المناطق إلى معالجة مصادرھا المائية إن الحاجات ا نسانية في ھذه المناطق مھولة •

� تتوفر فقط من اDبار في ھذه المناطق صالحة ل(ستخدام، و% 20الملوثة قبل توزيعھا، كما أن 

كما أنه ليس ھناك إ� طبيب واحد فقط في المنطقة   .الكھرباء فيھا �كثر من ساعة واحدة في اليوم

إضافًة إلى ذلك، فإن أسعار السلع ا�ساسية أصبحت أغلى بأربع أو   .طبيب قبل ا�زمة 500مقارنة بـ 

  .خمس مرات

المنطقة عن حاجة ھذه المناطق إلى المياه  وأعرب بعض القادة المجتمعيين الذين التقتھم اليونيسف في •

الصالحة للشرب وحفاضات ا�طفال وا�دوية والمضادات الحيوية واللقاحات والمواد الغذائية وإلى إعادة 

  .تأھيل المدارس والرعاية الطبية

وع سبع قوافل فقط من ھذا الن  وُتعد ھذه القافلة عابرة لخطوط القتال، وقد تمكنت اليونيسف من إيصال •

وتخطط اليونيسيف إلى إيصال قوافل إضافية إلى ھذه المناطق لمواصلة ا�ستجابة �حتياجات . ھذا العام

  .السكان في ھذه المناطق
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 :لمزيد من المعلومات
  



 


