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الركبان
األمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري يقومان بإيصال المساعدات اإلنسانية لـ 50,000شخص في مخيم ُّ

دمشق 3 ،تشرين الثاني/نوفمبر2018 ،

تقوم األمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري بإيصال المساعدات اإلنسانية لـ 50,000شخص محتاج في مخيم الرُّ كبان في
جنوب سورية الشرقي قرب الحدود األردنية .ومن المتوقع أن تستغرق عملية إدخال المساعدات التي بدأت اليوم ثالثة إلى أربعة
أيام.
" نقوم اليوم بالتعاون مع الهالل األحمر العربي السوري بإيصال الطعام ،والمياه ،ومواد النظافة والصحة ،ومواد التغذية ،ومواد اإلغاثة
األساسية ،وبعض المساعدات الصحية ،كما نقوم أيضا ً بحملة تلقيح طارئة لتوفير الحماية لحوالي  10,000طفل ضد مرض
الحصبة ،ومرض شلل األطفال ،وأمراض أخرى مميتة" ،يقول علي الزعتري  ،المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في الجمهورية
العربية السورية.
وال يزال الوضع اإلنساني الشامل داخل مخيم الرُّ كبان يم ّر بمرحلة حرجة ،وتذكر التقارير وجود نقص حاد بالسلع األساسية ،ومخاوف تتعلق
بالحماية ،وتزايد العنف ،وموت العديد من األطفال ،ووفقاً لما ورد لم يتمكن هؤالء األطفال من الحصول على العالج ّ
الطبي الذي احتاجوا
إليه.
يقول المهندس خالد حبوباتي ،رئيس منظمة الهالل األحمر العربي السوري" :هذه هي القافلة األولى للهالل األحمر العربي السوري إلى مخيم
الرُّ كبان بعد الحصول على الموافقات والضمانات من قبل جميع األطراف .إن تقديم المساعدات الغذائية ،وغير الغذائية يُع ّد خطوةً إيجابية
للسكان هناك ،ولن ي َّدخر الهالل األحمر العربي السوري جهداً للوفاء بمهمته اإلنسانية لمساعدة السوريين المتضررين ،وتلبية احتياجاتهم
الضخمة".
هذا وقد كانت المرة األخيرة التي ت ّم فيها إيصال مساعدات األمم المتحدة إلى مخيم الرُّ كبان في كانون الثاني/يناير  2018عبر األردن.
وتناشد األمم المتحدة األطراف كافةً إلى تيسير الوصول المستدام لالستجابة لالحتياجات العاجلة من خالل توفير اإلمدادات المنقذة للحياة وفق
القانون الدولي اإلنساني.
"بالرغم من أن هذه العملية التي طال أمدها تعتبر إنجازاً هاماً ،إال أنّه ينبغي إيجاد حل طويل األمد للسكان المدنيين .علينا أن نقوم بكل ما في
وسعنا لمواصلة توفير المساعدة للسكان المدنيين في مخيم الرُّ كبان ،والذين تقطّعت بهم السُّبل في أقسى الظروف" ،يقول علي
الزعتري ،المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في الجمهورية العربية السورية.
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