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 المتحدة األمم

 منظمة الهالل األحمر العربي السوريو يةسورالجمهورية العربية الاألمم المتحدة في منظمات 
 السوريين النازحين داخليا في الركبان اإلغاثة اإلنسانية آلالف تقوم بإيصال

 
إيصال  باألمس (SARC) الهالل األحمر العربي السوريمنظمة األمم المتحدة ومنظمات أنهت  - 2019سبتمبر إيلول/ 12دمشق ، 

المدنيين  كافةتم توزيع الغذاء على و .يةركبان في جنوب شرق سورالداخلياً في  نازحسوري  15,000إلى  المستعجلةالمساعدات اإلنسانية 

 .في الركبان وتوفير اإلمدادات الغذائية لألطفال

الهالل األحمر  واألمم المتحدة بين اإلنسانية المشتركة قافلة ال توتألف. ظهر يوم امسسبتمبر واستمر حتى يلول/أ 6في  اتدبدأ تقديم المساع 

ً شاحنة تحمل حصص 22 منالعربي السوري  ، باإلضافة إلى بسكويت عالي الطاقة. كيلوغراماً للكيس الواحد 50تزن ح قمغذائية و أكياس  ا

أول عملية إذ تمت اإلنسانية إلى الركبان؛ ات هذه المرة الثالثة التي تقدم فيها األمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري المساعدتعد 
 .2019فبراير شباط/، والثانية في  2018نوفمبر تشرين الثاني/في إيصال للمساعدات 

هو المرحلة الثانية من عملية واسعة النطاق تهدف إلى تخفيف معاناة اآلالف من األشخاص الذين ظلوا عالقين على طول  التوزيع إن هذا 

، لتحديد االحتياجات ذات األولوية لسكان 2019أغسطس آب/ المرحلة األولى مهمة تحضيرية في وشملتالحدود السورية األردنية لسنوات. 

المرحلة الثالثة القادمة دعم مغادرة العائالت هذا وتتضمن  .ين يرغبون في الحصول على الدعم ومغادرة المنطقةالركبان وتحديد المدنيين الذ

 .حمايةللالدنيا معاييرالالمبادئ اإلنسانية و وفقتم العملية بأكملها وسوف تإلى مناطق الحكومة.  الطوعيةالتي ترغب في المغادرة 

 عانوانصفهم من األطفال الذين  .الركبان لسكانساعدات هو توفير المساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة كان هدفنا الرئيسي خالل توزيع الم"
 .، من الركبان ةفي سوري باإلنابةشر، منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية يقالت كورين فل "، من مشقة ال توصف

األشهر الماضية، حيث أفادت التقارير أن عدداً من األطفال قد ماتوا ألسباب يمكن الوقاية خالل كبان تدريجياً الرتدهورت األوضاع في لقد  

 إمكانيةالفاعلة  اإلنسانية الجهاتتملك و مزريةركبان الالظروف في إن الخدمات الصحية.  إمكانية الوصول إلىبسبب عدم وذلك منها، 
 ير اإلمدادات والخدمات األساسية. لتوفمحدودة أو وسائل  ةوصول محدود

 الغالبية ذكرت حيث والهالل األحمر، المتحدة األمم الذي أجرته المشترك قد تم بناء على التقييم المساعدات توزيع ومن الجدير بالذكر أن
مقلق  عدد وجود مع العالمي الغذاء لبرنامج الغذائي األمن معلومات من بدعموذلك  ، الرئيسي قلقهم مصدر هو الغذاء أن الناس من العظمى

 بغض ،الرقابة الصارمة وتحت المحتاجين على مباشرة اإلنسانية اإلمدادات توزيع تم. الغذائي األمن انعدام من يعانون الذين الناس من
 .المغادرة أو البقاء قد اختاروا الناس كان إذا عما النظر

شخص، عبر نقطة العبور التي  18,000سكان المخيم ، أو التقديري ل العدد اإلجمالي حوالي نصفالمخيم ، غادر  2019فبراير شباط/منذ 

، والمعدة مسبقا الخدمات الهالل األحمر الجماعية في حمص حيث تقدم األمم المتحدة و مراكز اإليواءأقامتها الحكومة، في المقام األول نحو 
 قبيل تحركهم. 

من تلقاء أنفسهم، ألن العديد من أولئك الذين يرغبون في المغادرة  لركبانا عدد األشخاص الذين يغادرون تناقصاألشهر الماضية،  اللخ 

في منطقة الحكومة، بينما يخشى اآلخرون على سالمتهم  باتجاهكم إلى نقطة العبور  55طريق طوله  عبرال يمكنهم تحمل تكاليف النقل، 

ً الركبان الراغبين في مغادرة بمساعدة األمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري  ستقومالركبان.  حال غادروا على القيام بذلك  طوعا
 .مع المبادئ اإلنسانية بما يتوافق

للسكان  مستدامةإلى إيجاد حلول عاً قوافلنا إلى الركبان. واآلن، ندعوهم جميل وصواألطراف التي سهلت كافة تشكر األمم المتحدة " 
 .باإلنابة في سورية"، هذا ما قالته كورين فليشر، منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية النازحين بناًء على موافقتهم المستنيرة

 سكانإيجاد حلول آمنة وكريمة ومستدامة لوالذي يشمل  المبدئيبالموقف  المتواصللتزام االاألطراف على كافة تحث األمم المتحدة كما 
 .كبانالر

                                                                       :ةأو مكتب المنسق المقيم في سوري ةلمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال بمكتب أوتشا سوري

                                                          hedinn.halldorsson@un.org، 00963953300078، هيدن هولدرسن

  fadwa.baroud@one.un.org،  39966661340096بارود،  عبدربه فدوى
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