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 المتحدة األمم

 الجمهورية العربية السوريةفي األمم المتحدة بيان صحفي صادر عن منظمات 

 الركبانوجين هلمدنيين في حول الوضع اإلنساني ل

 2019انون الثاني ك/يناير 15مشق، د

 

األعمال سبب أنهم ما زالوا محاصرين بيعتقد إزاء حماية آالف األشخاص الذين قلقها بالغ  عن ةاألمم المتحدة في سوريتعبر 

جنوب شرق محافظة  الخاضعة لسيطرة الدولة اإلسالمية في العراق وبالد الشام )داعش( في هجينمناطق الالعدائية الجارية في 

. كما تشعر األمم كانون األول/ية ديسمبرألف شخص فروا من هذه المناطق منذ بدا 11،000دير الزور، باإلضافة إلى حوالي 

  40،000، حيث ال يزال أكثر من  ةالمؤقتة جنوب سوري الركبانفي مستوطنة  الحرجالمتحدة بالقلق العميق إزاء الوضع اإلنساني 

 .في حاجة ماسة للمساعدة نازحشخص 

عن وقوع  الدائرمناطق القتال تمكنوا من مغادرة وقد أفاد أولئك الذين  ،لمدنيينلخسائر فادحة ب هجينالقتال المستمر في يتسبب 

فيهم النساء واألطفال، والنقص الحاد في الغذاء واإلمدادات الطبية، والتدمير الواسع النطاق للبنى  االعديد من الضحايا المدنيين، بم

جين هفي منطقة  المتواجديننسانية إلى المدنيين اإلت يزال وصول المساعدا المن، األاستمرار انعدام مع والتحتية المدنية. 

 الفارين خاضعاً لكثير من القيود. األشخاصو

طق القتال، اوغالبيتهم من النساء واألطفال والمسنين، برحلة شاقة لمغادرة من ،ينهجالمدنيون الذين يغادرون منطقة كما يقوم 

على طول الطريق، بما في جسيمة في محافظة الحسكة. يواجه األشخاص الفارين مخاطر حماية  الهولإلى مخيم  هممعظمتنتهي ب

ظروف الشتاء القاسية. ظل في التدقيق األمني المتفجرات وفترات االنتظار الطويلة عند نقاط مخاطر قتال، وللذلك التعرض 

توفي سبعة أطفال صغار بعد وقت قصير من يعانون اإلنهاك الشديد فيما  مخيم الهولمن وصلوا إلى موبالتالي  فإن العديد 

يفضل الكثيرون البقاء في مناطق دير إذ دون موافقتهم  الهول يتمإلى مخيم  فإن انتقالهم ،نولنازحلما أفاده هؤالء اوفقاً ووصولهم. 

 .الزور

تفاقم بسبب برد الشتاء. بالتدهور والمن النساء واألطفال، ظروف النازحين، ومعظمهم  تتزايد، المؤقتة الركبانفي مستوطنة أما 

ومع استمرار القيود المفروضة على  ،الحصول على الغذاء والرعاية الطبية وغيرها من أشكال الدعمإمكانية ومع محدودية 

رد، ونقص المرافق كما تسبب الطقس الباالناس في حاجة ماسة للمساعدة والحماية.  فقد أصبحوصول المساعدات اإلنسانية، 

وكانت عدة أطفال صغار منذ بداية ديسمبر/كانون األول. وفاة و، طر الصحيةاختفاقم المالطبية، ومحدودية الوصول للماء اآلمن ب

منظمات األمم ، حيث قامت قافلة مشتركة بين 2018 شرين الثانيتكبان في نوفمبر/ الرآخر مرة وصلت فيها األمم المتحدة إلى 

  .الموادالمساعدات الغذائية والطبية وغيرها من  بإيصال، باالشتراك مع الهالل األحمر العربي السوري، المتحدة

اتخاذ جميع التدابير لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية األطراف المؤثرة عليهم بو نزاعاألمم المتحدة جميع أطراف التناشد 

الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. وتدعو األمم المتحدة كذلك جميع األطراف إلى التزاماتهم بموجب القانون اإلنساني  وفق

ممكن كبان والتقليل إلى أدنى حد الرجين وهلمساعدات اإلنسانية إلى جميع المحتاجين في لدون عوائق مستمر وتيسير وصول 

و أولئك الذين تقطعت بهم أ هجينمن الفارين سواء بالنسبة لألشخاص  ،من الضيق والمعاناة غير الضرورية للسكان المدنيين

 . السبل في الركبان

 :بـ االتصال يمكنكم المعلومات من لمزيد
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