
 إلى الركبان اتاألمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري يكمالن تقديم المساعد

 ٢٠١٩فبراير/شباط  ١٥دمشق، 

 

أمس تسليم المساعدات اإلنسانية إلى أكثر  (SARC) الهالل األحمر العربي السوريمنظمة األمم المتحدة ومنظمات أكملت 

 .، على الحدود مع األردنسوريةفي مستوطنة الركبان المؤقتة في جنوب شرق بحاجة ماسة لها نازح  40،000من 

 

، حيث أدت سوريةمن داخل  النائيالموقع هذا هذه المرة الثانية فقط التي تمكنت فيها األمم المتحدة من الوصول إلى وتعد 

 أساساً. أشهر الشتاء الباردة إلى تفاقم الوضع المزري

 

ات المنقذة المساعدمنظمة الهالل األحمر العربي السوري المشتركة بين الوكاالت التابعة لألمم المتحدة وقدمت هذه القافلة "

في الركبان ، وكثير منهم من النساء واألطفال الذين تقطعت بهم السبل في الصحراء في ظروف قاسية للغاية للحياة لألشخاص 

السيد سجاد مالك المنسق المقيم لألمم كما قال ، ورغباتهم في المستقبل"إلحتياجاتهم منذ سنوات، وسمحت لنا باالستماع إلى 

 .سوريةباإلنابة في  المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية

 

، إلى الخدمات األساسيةم يعانون من البرد والجوع ويفتقرون إمكانية الوصول . فهكم هو يائس وضعهملقد أخبر الناس فرقنا "

حماية النساء والفتيات مخاطر كما تواجه . هممكلفة للغاية بالنسبة لمعظمفهي المحدودة المتاحة  السلعوحتى المياه شحيحة. ف

 .مثل الزواج المبكر واالعتداء الجنسي "، قال السيد مالك جدية

 

اللقاح، ونأمل جئنا إلى هنا للحصول على لقد " عاماً: 15وتقول نور، غالبية النازحين في الركبان هم من النساء واألطفال. إن 

ً  11عبدهللا،  أال تتوقف المساعدات". وقال  .": "في الخارج ال يوجد سوى الطين والغبار، وال يوجد طعامعاما

 

شهر واحد على أكثر من كافية لوزعت فرق األمم المتحدة ومنظمة الهالل األحمر العربي السوري حصة غذائية هذا وقد 

 اء ومواد اإلغاثة األساسية، بما في ذلك البطانيات وحصائر النوم وحاويات المياه. عائلة، باإلضافة إلى مواد اإليو 8،300

آالف مجموعة من مستلزمات الكرامة على النساء والفتيات، في حين تم توفير إمدادات غذائية حرجة  10وتم توزيع حوالي 

 .لألطفال الصغار

 

إمكانية الوصول إلى التعليم مصدر قلق رئيسي  وتعد عدمف األطفال. آال لقيحم تكما تاألدوية والمعدات األساسية،  تقديمتم و

 .طفل باإلضافة إلى مواد ترفيهية لألطفال 8،000 ية لـالتعليم بإيصال ضمن القافلة المواداألمم المتحدة قامت في الركبان، لذا 

 

 لتوزيع المساعداتشاملة ف والرقابة الاإلشراقامت فرق من األمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري بإضافة لذلك، 

قامت الفرق بإجراء تقييم لالحتياجات ومسح للنوايا  شارك فيه ما يقرب من كما إلى المدنيين المحتاجين.  هالضمان وصول

 .حول إيجاد حل دائم ستثري النقاشأسرة والتي  2،900

 



ً مهم اً إنجاز يعد هذه القافلة إكمالمن أن  وأكد السيد مالك قائالً "بالرغم فمن  -وأود أن أشكر جميع األطراف المعنية  - ا

الواضح أن هناك حاجة إلى المزيد. يحتاج الناس في الركبان إلى حل طويل األمد، مما يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم أو إلى 

، ويجب اتخاذ متواصلةال اتمستمر لتقديم المساعدإنساني مكان يختارونه بأمان وكرامة. في غضون ذلك، نحتاج إلى وصول 

 ." خطوات فورية لتحسين إمكانية حصول األشخاص على العالج الطبي، بما في ذلك الرعاية الصحية اإلنجابية

 

 يتمكنون من البقاء على قيد الحياةللعالم كيف يعيشون و بيناو منبراً للتعبير عن رأيهمأثناء وجودنا في الركبان، أعطينا الناس "

 بمكانليس  . إن الركبان الغادرة. التحدي اآلن هو العمل من أجل تحسين وضعهم وإيجاد حلول لمحنتهمفي هذه الظروف 

منسق األمم المتحدة المقيم وفق هناك العديد من التحديات أمامنا" ، و. فيه للعيش ،للناس، ومعظمهم من النساء واألطفال

 .باإلنابة ومنسق الشؤون اإلنسانية

 

. استغرقت المهمة سوريةاألمم المتحدة في  من قبلاألكبر على اإلطالق  تعدوالمعقدة  المساعدات الكبيرةإيصال عملية إن 

محملة بإمدادات لوجستية، شارك فيها أكثر  15منها محملة بإمدادات اإلغاثة و  118شاحنة ؛  133تتكون من وتسعة أيام، 

والتفاوض  كسب التأييداستغرق األمر أكثر من شهرين من وقد من الموظفين والمتطوعين والموردين التجاريين.  300من 

 .مع جميع األطراف لضمان الوصول اآلمن إلى الموقع

 

وإلى المحتاجين  الركبانتواصل األمم المتحدة دعوة جميع األطراف إلى ضمان الوصول اآلمن والمستمر إلى المحتاجين في 

 .في أماكن أخرى من البالد
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