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األمم المتحدة

إيصال المساعدات اإلنسانية إلى  40,00شخص في الركبان
من قبل منظمات األمم المتحدة في سورية ومنظمة الهالل األحمر العربي السوري
(دمشق  6 ،فبراير /شباط  ،)2019تقوم منظمات األمم المتحدة ومنظمة الهالل األحمر العربي السوري بتسيير أكبر قافلة إنسانية لتقديم
مساعدات إنسانية منقذة للحياة ألكثر من  40,000نازح في مستوطنة الركبان "المؤقتة" في جنوب شرق سورية ،على الحدود مع األردن.
ً
وقد تمكنت القافلة من الوصول اليوم ،ومن المتوقع أن تستمر العملية لمدة أسبوع تقريبا.
تتكون القافلة المشتركة بين الوكاالت التابعة لألمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري من  118شاحنة محملة بالمساعدات اإلنسانية
وستقوم بإيصال المواد الغذائية والصحية والتغذوية ومواد اإلغاثة األساسية ومواد المياه واإلصحاح والمواد التعليمية لألطفال إلى الموقع،
حيث األغلبية العظمى هم من النساء واألطفال الضعفاء .وتشمل المساعدات اللقاحات لنحو  10آالف طفل دون سن الخامسة من العمر،
كما سيتم إجراء تقييم لالحتياجات.
"لم يكن إيصال هذه الشحنة الكبيرة من اإلمدادات اإلنسانية األساسية إلى الركبان ممكنا ً قبل اآلن .وقد تدهورت الحالة اإلنسانية هناك بسبب
ظروف الشتاء القاسية وعدم إمكانية الوصول إلى المساعدةات والخدمات األساسية .هناك تقاريرعن وفاة ما ال يقل عن ثمانية أطفال في
األسابيع األخيرة" ،قال المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية باإلنابة ،السيد سجاد مالك.
وتهدف القافلة بشكل أساسي لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين في مستوطنة الركبان المؤقتة .ومع ذلك ،فإن األمم المتحدة تدرك
أيضا ً أن هناك حاجة إلى حل يحفظ كرامة النازحين ويمكنهم من اتخاذ قرار طوعي وآمن بكيفية العودة إلى الحياة الطبيعية في المكان الذي
يختارونه .ولذلك ستقوم األمم المتحدة ومنظمة الهالل األحمر العربي السوري أيضا ً بإجراء مسح حول النوايا المستقبلية للنازحين والتشاور
معهم النازحين حول رغباتهم وأولوياتهم ألخذها باالعتبار في المناقشات حول الحلول الدائمة.
"في حين أن تقديم المساعدة هذا سيوفر الدعم الذي يحتاجه األشخاص في الركبان بشكل ماس ،إال أنه مجرد تدبير مؤقت"‘ أضاف السيد
مالك وأكد على أن هناك حاجة ماسة إلى حل طويل األجل وآمن وطوعي وكريم لعشرات اآلالف من الناس ،الذين ظل العديد منهم يقيمون
في مستوطنة الركبان المؤقتة ألكثر من عامين في ظروف بائسة.
وقد تم تحديد اإلمدادات اإلنسانية التي سيتم توفيرها خالل هذه القافلة بنا ًء على نتائج تقييم االحتياجات المنجز خالل القافلة السابقة في تشرين
الثاني /نوفمبر عام  .2018ويستند تسليم وتوزيع إمدادات اإلغاثة إلى المبادئ اإلنسانية بما فيها النزاهة والحياد واالستقالل .كما ستقوم
فرق األمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري بمراقبة دقيقة خالل وبعد عمليات التوزيع لضمان وصول المساعدات اإلنسانية إلى
المدنيين المحتاجين.
تواصل األمم المتحدة حث جميع األطراف على السماح بوصول المساعدات اإلنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى جميع المحتاجين
في سورية بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون اإلنساني الدولي.
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