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 األرقام

المحتاجون للمساعدة  ملیون ۱۱٫۷ 
 اإلنسانیة

حاجة ماسة أشخاص ب ملیون ٥
 للمساعدة اإلنسانیة

حتى ( النازحون ملیون٥٫۹ 
 )۲۰۱۹نیسان/أبریل 

۳۷۲٫۸۰۰  
 

عدد الحركات السكانیة 
 -كانون الثاني/ینایر (

 )۲۰۱۹نیسان أبریل 

كانون ( العائدون ۲۱٦٫۲۰۰
 -الثاني/ینایر 

 )۲۰۱۹نیسان/أبریل 

: اللمحة العامة عن االحتیاجات اإلنسانیة لعام المصدر
 ، وفرقة العمل المعنیة بالنازحین ۲۰۱۹

خطة االستجابة اإلنسانیة لعام تمویل 
٢٠١٩ 

 

 ملیار  ۳٫۳۲
 المبلغ المطلوب (بالدوالر األمریكي)

ملیون   ۸۷۰٫٤ 
(بالدوالر األمریكي) المتلقى المبلغ  

 نسبة التمویل ۲٦٫۲٪
 ۲٤ / التابعة ألوتشاالمصدر: خدمة التتبع المالي 

 ۲۰۱۹تموز/یولیو 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تصاعد العنف یھدد ثالثة مالیین شخص في الشمال الغربي  
 ٤۰۰تشعر بقلق بالغ إزاء التصاعد المأساوي ألعمال العنف في شمال غرب سوریة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من  األمم المتحدةال تزال 

 الف من النساء واألطفال والرجال منذ بدایة االرتفاع المفاجئ في وتیرة العنف قبل ثالثة أشھر تقریباً. مدني ونزوح مئات اآل
وال تزال االشتباكات وموجات القصف 
والغارات الجویة، بما في ذلك استخدام 
األسلحة العشوائیة مثل البرامیل 
المتفجرة، مستمرة بال ھوادة في إدلب 

حماة، وتلحق وغرب حلب وشمال 
الضرر بالمدارس والمستشفیات وغیرھا 
من البنى التحتیة المدنیة الحیویة، وفي 
الوقت نفسھ، تعرقل عملیات اإلغاثة 
اإلنسانیة. منذ نھایة شھر نیسان/أبریل، 

حالة نزوح  ٤٤۰٫۰۰۰حدثت أكثر من 
تموز/یولیو) من شمال حماة  ۱٤(حتى 

وجنوب إدلب، ونزح العدیدون منھم عدة 
ات. بل إن بعضھم قد نزح خمس مر

 مرات. ۱۰مرات، ونزح البعض اآلخر 
یعیش معظم النازحین حالیاً خارج 
المخیمات ومراكز االستقبال. في إدلب 

مدرسة  ۱۰۰وحدھا، تستضیف حوالي 
نازحین اآلن. كما أن مخیمات النازحین 
مكتظة، ویضطر العدید من األشخاص 

  للبقاء في العراء.
صبحت قرى وبلدات بأكملھا خاویة نظراً لفرار السكان منھا بحثاً عن األمان والخدمات األساسیة. ونزح غالبیة الفارین داخل وبحسب ما ورد، أ

  محافظة إدلب، بینما انتقل عدد أقل إلى شمال محافظة حلب. ویقیم ما یقارب من ثلثي النازحین خارج المخیمات.
ة التحتیة المدنیة شدیداً، حیث تضررت المرافق الحیویة، مثل المستشفیات والمخابز والمدارس ومحطات ال یزال تأثیر األعمال العدائیة على البنی

 ضخ المیاه، من جراء الغارات الجویة والقصف. 
حادثة تتعلق بمرافق صحیة أو موظفي صحة، مما أسفر عن مقتل  ۳۹ومنذ تصاعد العنف في نھایة شھر نیسان/أبریل، وقع ما ال یقل عن 

مدرسة من  ٥۰صابة مدنیین، وأشخاص بحاجة إلى رعایة طبیة والموظفین الذین یقدمون لھم تلك الرعایة. ولحقت أضرار بما ال یقل عن وإ
حادثة على األقل أثرت على البنیة التحتیة المدنیة / اإلنسانیة أو العاملین  ۲۹جراء الغارات الجویة والقصف. وفي شھر تموز/یولیو وحده، وقعت 

محطات میاه وسیارة إسعاف  ۳أسواق و ۳مخابز و ٥مواقع إلیواء النازحین و ۳مدارس و ٤منشآت صحیة و ۸لمجال اإلنساني، بما في ذلك في ا
 واحدة ومسجدین. كما لقي العدید من العاملین في المجال اإلنساني مصرعھم. 

ى التحتیة األخرى، وبالتالي فإن ھذه األعداد من المرجح أن ووردت تقاریر عن أضرار لحقت بالمزید من المدارس والمرافق الصحیة والبن
 تزید.

شخصاً قد فقدوا حیاتھم وأُصیب مئات آخرون بعد  ٦۰فیما قد یثبت أنھ أحد أكثر األیام دمویة على اإلطالق، أفادت التقاریر أن ما ال یقل عن 
تموز/یولیو. ومن بین ھذه الھجمات، وقع  ۲۲وحماة وحلب، في سلسلة من الھجمات وأعمال العنف التي شھدتھا ثالث محافظات، ھي إدلب 

شخصاً على األقل، من بینھم العدید من النساء  ۳۹أسوأ ھجوم منفرد على سوق عام في بلدة معرة النعمان في جنوب إدلب، وأسفر عن مقتل 
.واألطفال  

 أخر التطورات اإلنسانیة
 الجمھوریة العربیة السوریة

 ۲۰۱۹تموز/یولیو  ۲٥|  ۰٤العدد 

 

 في ھذا العدد
 

 تصاعد أعمال العنف یھدد ثالثة مالیین شخص في الشمال الغربي ۱ص.

 االحتیاجات اإلنسانیة مستمرة في شمال شرق البالد ۲ص.

 نازح في مخیم الھول یعانون من حرارة الصیف ۳۷۰٫۰۰۰ ص.

 شخص ۱۷٫۰۰۰انخفاض عدد سكان الركبان إلى النصف تقریباً بعد مغادرة ۳ ص.
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 جھود االستجابة
شخص متضرر من أعمال العنف في شمال غرب البالد،  ۸۰۰٫۰۰۰جات ما یقارب یمتلك المجتمع اإلنساني خطة تنفیذیة مفصلة لتلبیة احتیا

شخص في المناطق التي  ۱۰۰٫۰۰۰شخص سیحصلون على المساعدة من خالل عملیات عبر الحدود من تركیا، و ۷۰۰٫۰۰۰من بینھم 
.تسیطر علیھا الحكومة السوریة سیحصلون على المساعدة من دمشق  

عامل إغاثة على األرض، تواصل المنظمات اإلنسانیة تلبیة احتیاجات الناس في المنطقة. ویشمل ذلك  ۱٥٫۰۰۰وبفضل وجود حوالي 
یر الخدمات الحیویة، مثل تقدیم المساعدات الغذائیة لألسر النازحة حدیثاً، وزیادة الخدمات الصحیة في المناطق التي تستقبل نازحین، وتوف

.خدمات الحمایة في حاالت الطوارئ  
على مساعدات أساسیة ضروریة لبقائھم على قید  -سواًء من المجتمعات المضیفة أو النازحین حدیثاً  -یحصل مئات اآلالف من األشخاص 

ملیون شخص في شھر تموز/یولیو  ۱٫۲الحیاة. وتخطط المنظمات اإلنسانیة المتواجدة على أرض الواقع لتقدیم المساعدات الغذائیة إلى 
الصحیة لمئات المصابین من جراء أعمال العنف. ویحصل عشرات اآلالف على خدمات وصور أخرى من الدعم، مثل وتوفیر الخدمات 

حدیات التعلیم والمواد غیر الغذائیة والمیاه النظیفة والمأوى وخدمات التغذیة والحمایة في حاالت الطوارئ. ومع ذلك، تواجھ كل ھذه الجھود ت
.النعدام األمن وحجم االحتیاجات  

وعلى الرغم من أن االحتیاجات اإلنسانیة في شمال غرب سوریة قد ازدادت، فقد تآكلت قدرة مجتمع اإلغاثة على االستجابة. وتأثرت قدرة 
الشركاء على تقدیم الخدمات بشكل كبیر بسبب األضرار التي لحقت بالبنیة التحتیة المستخدمة في تقدیم المساعدة، كما تحول الكثیر من 

 العاملین في المجال اإلنساني إلى نازحین بحاجة إلى المساعدة، أو أوقفوا عملیاتھم للحفاظ على سالمة موظفیھم والمستفیدین.
ملیون  ۲٤۲وتجاوز حجم النزوح خطط الطوارئ السابقة؛ وأصبح التمویل اآلن مصدر قلق عاجل. یحتاج الشركاء في المجال اإلنساني إلى 

ستویات االستجابة الحالیة وضمان توسیع نطاق العملیات بالشكل المناسب. وما لم یقدم المانحون مزیداً من الدعم، لن دوالر للمحافظة على م
 یتمكن الشركاء من توسیع نطاق عملیاتھم واالستجابة لالحتیاجات الجدیدة والحالیة.

 

 االحتیاجات اإلنسانیة مستمرة في الشمال الشرقي
ملیون شخص إلى  ۱٫٦٥ا یقدر بنحو في الوقت الحالي، یحتاج م

المساعدة اإلنسانیة في شمال شرق سوریة، وھي واحدة من أكثر 
البیئات اإلنسانیة تعقیداً في البالد. ومن بین ھؤالء، یعتبر 

شخص متضرر بشدة بسبب مجموعة من العوامل، من  ۹۰۰٫۰۰۰
بینھا النزوح والتعرض المتكرر لألعمال العدائیة ومحدودیة 

إلى الخدمات األساسیة، مثل المیاه الصالحة للشرب  الوصول
.والتعلیم والرعایة الصحیة  
، وصلت األمم المتحدة وشركاؤھا ۲۰۱۹في الربع األول من عام 

امرأة وطفل  ۸۰٥٫۰۰۰في المجال اإلنساني في المتوسط إلى 
ورجل شھریاً في جمیع أنحاء الشمال الشرقي لتقدیم بعض أشكال 

.المساعدات اإلنسانیة؛ وُیعد أكثر من نصفھم بحاجة للمساعدة  
تم تحقیق ھذا المستوى من االستجابة من خالل االستفادة من طرق 

المساعدة المختلفة، حیث قدمت الجھات الفاعلة من داخل سوریة 
ما یقرب من ثلثي المساعدات وأكملت جھات فاعلة تقدم المساعدة 

.ث األخیرالثل العراقعبر الحدود من   
شھراً الماضیة إلى توسیع نطاق جھود االستجابة التي تضطلع بھا  ۱۲وقد أدت االحتیاجات المتزایدة وتحسن إمكانیة الوصول على مدار ال

جھة فاعلة في المجال اإلنساني تعمل في جمیع أنحاء الشمال الشرقي. وفي ضوء االحتیاجات  ۱۳۰األمم المتحدة. توجد حالیاً أكثر من 
.متزایدة، توجد خطط إلنشاء مركز لعملیات األمم المتحدة في محافظة دیر الزورال  

نازحین في  ۱۰نازح في شمال شرق سوریة نتیجة للعملیات العسكریة السابقة والحالیة. ویعیش اآلن اثنان من كل  ٦۰٥٫۰۰۰یوجد حالیاً 
 ٥۷منھم في  ۱۳۳٫۰۰۰لجماعیة ومواقع المالذ األخیر. ویعیش نحو أحد مواقع النازحین، بما في ذلك المخیمات، وكذلك مراكز اإلیواء ا

موقعاً منتشرة في محافظات الرقة ودیر الزور والحسكة، وكذلك في بعض المناطق بمحافظة حلب. ویعد مخیم الھول في الحسكة أكبر موقع 
شخص) في الرقة، ومخیم  ۱۳٫۰۰۰شخص، یلیھ مخیم عین عیسى ( ۷۰٫۰۰۰نازحین في الشمال الشرقي، والذي یستضیف حوالي 

شخص) في دیر الزور. ویعتمد األشخاص الموجودون في مواقع  ٦٫۰۰۰شخص) في الحسكة، ومخیم أبو خشب ( ۸٫٥۰۰العریشة (
.النازحین على المساعدات اإلنسانیة بشكل كامل  

سھم إلى مناطقھم األصلیة في المنطقة شخص) قد عادوا من تلقاء أنف ٤۷۹٫۰۰۰وحتى اآلن، ُیعتقد أن ما یقارب نصف ملیون شخص (
. وال زالت التوعیة بمخاطر األلغام وإزالتھا ُتعد حاجة ماسة في جمیع ۲۰۱۹إلى نیسان/أبریل  ۲۰۱۸خالل الفترة من كانون الثاني/ینایر 

رجح أن تزداد معدالت عودة أنحاء المنطقة، نظراً النتشار التلوث بالمتفجرات على نطاق واسع، كما تعتبر أولویة عاجلة ألنھ من الم
. النازحین خالل األشھر القادمة لھذا العام  

شخص من دیر الزور مخیم العریشة، برفقة قوات األمن التابعة لإلدارة الذاتیة الكردیة وبدعم  ۳۰۰حزیران/یونیو، غادر حوالي  ۲۳في 
لتي تخضع لسیطرة الحكومة السوریة. وسیتم نقل غالبیة سكان من زعماء القبائل في دیر الزور، باتجاه أماكنھم األصلیة في المیادین، ا

مخیم العریشة في األسابیع واألشھر المقبلة بعد أن تعرضت خیم المخیم والمنطقة المشتركة والمراحیض وغیرھا من المرافق ألضرار 
ة. وقد بدأ إعداد األرض بالفعل في الموقع جسیمة في الشتاء الماضي، إذ تم تصنیف المخیم بأنھ غیر آمن بعدما تعرض للفیضانات الشدید

.الجدید. ومن المتوقع أن تختار بعض األسر النازحة البقاء في الموقع القدیم، بینما انتقلت الغالبیة بالفعل بشكل مؤقت  
ین ُعرض علیھم االنتقال حزیران/یونیو بالنسبة لسكان موقع طویحینة غیر الرسمي الذ ۲٤إن عملیة االنتقال إلى الموقع الجدید مستمرة منذ 

 إلى مخیم المحمودلي، وكالھما في محافظة الرقة. 

https://www.unocha.org/syria
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أسرة یومیاً، ومن المتوقع االنتھاء من ھذه الخطوة قبل بدایة آب/أغسطس. ومن المتوقع أیضاً أن تؤدي الخدمات المحسنة  ٥۰وتنتقل حوالي 
  في المحمودلي إلى تحسین أحوال النازحین الذین یعیشون في الموقع.

 

 الھول یعانون من حرارة الصیف في مخیمنازح  ۷۰٫۰۰۰
تعمل األمم المتحدة وشركاؤھا في المجال اإلنساني على تلبیة 

االحتیاجات الواسعة النطاق لعشرات اآلالف من سكان مخیم الھول 
في شمال شرق سوریة، حیث تصل درجات حرارة الصیف الخانقة 

.درجة مئویة خالل النھار ٥۰إلى   
منظمة إنسانیة الغذاء والماء والرعایة الصحیة وخدمات  ۳٥تقدم 

المأوى وإمدادات المواد غیر الغذائیة، بما في ذلك اللوازم الصحیة 
ودعم التعلیم والحمایة لالستجابة لالحتیاجات العاجلة لسكان المخیم. 

یشكل انخفاض القوة الشرائیة تحدیاً، وما زال الناس یتلقون 
ذائیة من خالل الحصص الغذائیة الجاھزة لألكل المساعدات الغ

.والحصص الغذائیة األخرى  
أُنشئت أربعة مكاتب لتوفیر المعلومات حول الخدمات العامة في 
المخیم، وعملیة العودة وتصاریح مغادرة المخیم، وذلك لمساعدة 

األسر على الحصول على الخدمات. وال تزال األسر تشعر بالقلق 
الذكور المفقودین، بمن فیھم األطفال، بعد تلقي معلومات محدودة حول أماكن وجودھم. أما بالنسبة للمحتجزین، یقول  حول مصیر األقارب

ة مسؤولو إدارة المخیم أن المعلومات غیر متوفرة بعد وأن التنسیق مع كیانات رفیعة المستوى مطلوب قبل تبادل المعلومات. وتم إعداد قائم
.لمساعدة األسر على الحصول على معلومات األسئلة الشائعة وخریطة  

 تحتاج المستشفیات المیدانیة الثالثة في المخیم إلى دعم فني ولوجستي، نظراً لقدرتھا المحدودة على إجراء العملیات الجراحیة. ولتوسیع
صحي للتعامل مع األمراض المعدیة.  نطاق الجھود، یتم اآلن فتح بنك للدم في المرحلة األولى. وال تزال ھناك حاجة ملحة إلى إقامة حجر

وعلى الرغم من تحسن الخدمات الصحیة في المخیم، تواصل المنظمات اإلنسانیة االعتماد على خمسة مستشفیات خارج المخیم إلحالة 
سیة. كما أن ارتفاع الحاالت الخطیرة إلیھا. وال یزال العدد المحدود من سیارات اإلسعاف ووسائل النقل في حاالت الطوارئ یشكل عقبة رئی

درجات الحرارة في الصیف یشكل تحدیاً كبیراً. طرأت زیادة في األمراض التي تنقلھا المیاه وأمراض الجھاز التنفسي، وكذلك حاالت 
.اإلسھال الحاد وداء اللیشمانیات وسوء التغذیة  

األجھزة المساعدة مثل الكراسي المتحركة شخص من ذوي اإلعاقة بحاجة ماسة للمساعدة، بما في ذلك  ۱٫۸۰۰ال یزال أكثر من 
 والعكازات الطبیة. ویلزم أیضاً توسیع نطاق الخدمات الشاملة المخصصة لكبار السن لضمان بقائھم في قلب االستجابة. وُتبذل حالیاً جھود

مصباح یعمل بالطاقة  ۲٫٥۰۰۱بما في ذلك شراء  -لتحسین مستویات المعیشة العامة داخل المخیم. وتتواصل الجھود لتحسین اإلضاءة 
م الشمسیة لتحسین الحمایة بین الخیام، بینما یتم توزیع مراوح قابلة إلعادة الشحن وناموسیات ومالبس صیفیة لألطفال لمساعدة سكان المخی

ة التحتیة مستمرة على مقاومة حرارة الصیف. وال تزال أعمال بناء الطرق، وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسیة، وغیرھا من خدمات البنی
.أیضاً   
تموز/یولیو)، بسبب إعادة  ۱۸شخصاً (حتى  ۷۰٫۷۰۷إلى  ۷۳٫۷۸۳حزیران/یونیو، انخفض عدد النازحین في مخیم الھول من  ۲٦منذ 

عماء مواطني البلدان الثالثة وعودة مئات المواطنین السوریین إلى مناطقھم األصلیة في محافظتي الرقة ودیر الزور بموجب اتفاقات مع ز
أسرة،  ۸٫۷۰۰من أصل  ۲٫۰۰۰تموز/یولیو. وقام العراق بنقل  ۱۱سوري عادوا إلى أماكن إقامتھم األصلیة في  ۱۹٦القبائل، من بینھم 

.طنولكن لم یتم تحدید موعد العودة بعد. كما أن افتقار العدید من األسر العراقیة إلى الوثائق القانونیة یشكل عقبة أمام العودة إلى الو  
الشركاء في المجال اإلنساني على مدار الشھرین الماضیین إلعادة تنظیم المخیم، وذلك لتخفیف االكتظاظ في بعض المراحل وتخفیف  عمل

، كانت الوتیرة أبطأ من المتوقع نتیجة لمخاوف ۸و ٦التوترات بین المجموعات السكانیة المختلفة. وبینما یتواصل االنتقال إلى المرحلتین 
أن الخدمات المحدودة المتاحة في ھذه المناطق وإلمامھم بالخدمات المتوفرة في أماكن إقامتھم الحالیة. وتعمل المنظمات اإلنسانیة المقیمین بش

ى حالیاً على توسیع نطاق الخدمات لتلبیة االحتیاجات وإبالغ المقیمین عن مدى توفر ھذه الخدمات. وقد تحسن وصول المساعدات اإلنسانیة إل
بشكل طفیف على الرغم من أنھا ال تزال  -الذین لیسوا عراقیین وال سوریین  -من الرعایا األجانب  ۱۱٫۰۰۰التي تستضیف حوالي المالحق 

 محدودة، مما یؤثر بشكل خاص على خدمات الصحة والحمایة.
 

 شخص ۱۷٫۰۰۰انخفاض عدد سكان الركبان إلى النصف بعد مغادرة 
 أن بعد ،األردن معالشرقیة  الجنوبیة الحدود على، منطقة الركبان والتي تقع یولیو/تموز ۲۱ ، حتىسورينازح  ۱۷٫۰۰۰ من أكثر غادر

. نسمة ٤۱٫۷۰۰ نحوب عددھم یقدر الذین الركبان سكانإجمالي  منمئة ال في ٤۱ھذا العدد  یمثلو. سنواتعدة لالنائي  الموقعھذا  في عاشوا
 .الركبان فيباقین  ورجل وطفلامرأة  ۲٥٫۰۰۰ من یقرب ماوال یزال 

 نولك. األردن فيذ آمن مال عن البحث أمل على النزاع من الفارین السوریین آالفتأوي  منطقة بمثابة الركبان ظلت منطقة، ۲۰۱۳ عام منذ
 األساسیة الصحیة الرعایة على الحصول فرص محدودیةل نظراً ، خاص بشكل اً قاسی الباقین لھؤالء اإلنساني الوضع أصبح، األخیرة األشھر في

 .والخبز والخضروات الدقیق مثل األساسیة اإلمدادات ونقص
 ۲۰۱۸ نوفمبرفي تشرین الثاني/ :الركبان إلى فقط الوكاالت بینمشتركتان  إنسانیتان قافلتان وصلت، الماضیین العامین مدار علىو
 .۲۰۱۹ فبرایرشباط/و

https://www.unocha.org/syria
http://www.unocha.org/


 ٤سوریا |  –أخر التطورات اإلنسانیة 
 
 

 

 

https://www.unocha.org/syria | www.unocha.org 
 التنسیق ینقذ الحیاة -مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا) 

 

 منذ الركبان خیمم مجموعة ۲۳ غادرت، ۲۰۱۹تموز/یولیو  ۲۱ وحتى
 البضائع وصول عدم وأدى. األطفال من تقریباً  نصفھم، مارسآذار/ ۲۳
 في وزیادة، األطفال وحلیب الغذاء في ونقص قاسیة ظروفخلق  إلى

 الكبد والتھاب اإلسھال حاالت من والمزید، الرضع من وفیاتعدد ال
لمغادرة المخیم  السكان علىاً متزایدة طوضغكل ذلك فرض ؛ الوبائي
 .والعودة

وا في الركبان ألكثر من عامین ظلالنساء واألطفال الذین تشكل نسبة 
انتظام إیصال  عدمل ونظراً . اكھن الباقین النازحین منمئة ال في ۸۰ حوالي

 خالل من أنفسھم إعالة منالركبان  سكان تمكن، نسانیةاإل المساعدات
 ومع. التھریب طرق عبر جلبھا یتم التي واإلمدادات التجاریة اإلمدادات

 تقلص حیث ،األخیرة األسابیعفي  نادرةاإلمدادات  تلك أصبحت قدف، ذلك
 وقد. المنطقة إلى السلع لنقل المتاحة المركبات عدد تناقصو السكان عدد

 باإلضافة، بالحمایة المتعلقة المخاوف من والمزید سلبیة تكیف آلیاتتبني و، األساسیة الغذائیة المواد أسعارھائل في  ارتفاع عن ذلك سفرأ
 .الصحیة الحاالت في التدھور من مزید إلى
 .األصلیة مناطقھم إلى العودة خیار ھوالركبان،  سكان منمئة ال في ۸۳ یفضلھ والذي، استدامة األكثر الحلإن 
 إلى نقلھم قبل األساسیة الخدمات بعضعلى  لونحصی حیث، الواحة معبر إلى بھم الخاصة النقل وسائل بترتیب الركبانفي  النازحون یقوم

 األمم من المساعدة یتلقونو، حمص في جماعیة راكز إیواءم خمسة في ساعة ۲٤ من یقرب ما یقضون ثم. حكومیة حافالت في حمص
. الصحیة والمساعدة التغذیة لوازمو، الصحیة والنسائیة النظافة ومستلزمات بطانیات شكلعلى  السوري العربي األحمر والھالل المتحدة
 الزیارات بعد ةمالئم برتاعتُ السائدة ھناك، والتي  الظروف صدلرمراكز اإلیواء  إلى الرابعة بزیارتھاالقیام  على المتحدة األمم وتوشك
 .الماضیة األسابیع في السابقة

 حیث - منھا الشرقي جنوبال وأ جنوبإلى ال أو حمص مدینة في إما - حمص محافظة في النازحین معظم یستقر ء،راكز اإلیوام مغادرة وبعد
 الصحیة العیادات فقد تم توفیر، بالمساعدة یتعلق فیماو. السوري العربي األحمر الھالل خالل من المساعدة میدتق في المتحدة األمم تستمر
تموز/یولیو.  ۱٤ حتى أسرة ۲٫۰۰۰ اربیق ما على غذائي طرد ۲٫٥۰۰ من أكثر توزیع وتم، یةمرضال الحاالت مئاتالطبیة ل الرعایة المتنقلة

 المجتمعیة المراكز خالل منالمساعدة  نوآخر یتلقى بینما، األسر ھذه بعضإلى  بزیارات حمایةفي مجال التوعیة بال نمتطوعوال یقومو
مراكز  في شخص ٥۰۰ من أقلھناك  یزال الو. دمشق وریف وحماة وحمص الزور ودیر الرقة إلى محدد غیر عدد انتقلوقد . الموجودة

 .السلطات مع عھماوضأ تسویةبانتظار  – الرجال من نصفھم - اإلیواء
النازحین  نقل في مساعدةلل الركبانمنطقة  داخل االحتیاجات لتقییم تنفیذیة خطة على السوریة الحكومة موافقةاً حالی المتحدة األمم تنتظرو

وصول  بأھمیة أشھر منذ المتحدة األمم وتناشد. البقاء یقررون الذین ألولئك اإلنسانیة اإلغاثة وتقدیماً، طوع المغادرة في یرغبون الذین الباقین
 .ذلكالدعوة إلى تحقیق  تواصلال تزال و ،الركبان إلى المساعدات اإلنسانیة بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق

 
 

 

 

 لمزید من المعلومات، یرجى االتصال ب:
 swanson@un.org مكتب أوتشا اإلقلیمي لألزمة السوریة، عمان ، مسؤول اإلعالم،دیفید سوانسون
 Hedinn.halldorsson@un.org مكتب أوتشا دمشق اإلعالم، ، مسؤولھدین ھالدرسون
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