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United Nations  األمــم المـتحدة    

لألزمة السوریةمكتب نائب المنسق اإلقلیمي للشؤون اإلنسانیة   

 

 

 یا حول الفیضانات األخیرة في شمال غرب سور ،لألزمة السوریةنائب المنسق اإلقلیمي للشؤون اإلنسانیة  س،بیان مارك كت 

 2021 )ینایر (كانون الثاني  28 ،غازي عنتاب

 

 في مخیمات شمال غرب سوریا.  القاطنینعلى النازحین  ر الذي تركتھ الفیضانات مؤخراً األثر المدمّ أشعر بقلق بالغ إزاء  

عن   ال یقلّ   ى أن ماإلأشارت آخر التقاریر    ،لى المجتمعات المتضررةإفة التي بذلھا العاملون في القطاع اإلنساني للوصول  بعد الجھود المكثّ 
ً  304شخص في  ألف 121 و   مطار الغزیرة والریاح القویة أضراراً في شمال غرب سوریا قد تضرروا بشكل بالغ بعدما ألحقت األ موقعا

خسر األشخاص    ،لى ذلكإ باإلضافة    .على األقلأشخاص  ثالثة    إصابة  طفل و  مقتل  ت إلىكما أدّ   ،خیمة  21,700رت ما ال یقل عن  دمّ 
وبقي األطفال    ثت المیاه تلوّ   .التي جرفھا السیل  المحدودةیات كبیرة من مخزونھم الغذائي و ممتلكاتھم  كمّ لبقاء على قید الحیاة  الذین یكافحون ل

و وجد اآلالف    الصفر   دونو غیرھم عالقین في مناطق بعیدة في الوحل بینما كانت درجات الحرارة    و كبار السن و األمھات الحوامل
 للوصول إلیھم و تقدیم الدعم لھم. من جمیع الخدمات و الدعم ألیام بینما كافح عمال اإلنقاذ و اإلغاثة  أنفسھم محرومین

العاجل و الغذاء و المیاه    الوصول لتوفیر المأوى  تأمین  و ال في القطاع اإلنساني بالعمل على مدار الساعة إلعادة فتح الطرق  یقوم العمّ 
ة  یالحقیقة أن الناس في ھذه المنطقة یواجھون حالة كارث  .ضخم للغایة وسیستمر ألشھر ھذا مجھود  و   ،عاجلةالمدادات اإلغاثة  إالنظیفة و  

 رت األمم المتحدة من قدومھا. أن حذّ و  في أزمة سبق القطاع اإلنساني ال عمّ  بینما یغرق ،لمخیمات في حالة یأس اھذه  في   الناسو

 1300ملیون شخص موزعین على أكثر من    1.6أخرى في شمال غرب سوریا بینھم  دلب ومناطق  إملیون نازح في    2.7ھناك حوالي  
نزح    ،في العام الماضي فقط   .ة و ال مدارس وال خدمات أساسیة تكفي لجمیع ھؤالء الناسال توجد مرافق صحیّ  .مخیماً و مواقع غیر رسمیة

ذ ال توجد مخیمات  إق  ن تحت أشجار الزیتون على أطراف الطریوال یزال الكثیر منھم یعیشو  ،حوالي ملیون شخص في المنطقة بسبب القتال
عاماً بعد عام لالستجابة اإلنسانیة في سوریا ولكن الحقیقة المحزنة ھي أن االستجابة  كافیة لجمیع الناس. ساھمت بعض الحكومات بسخاء  

 األزمة.  مع حجمبعد  تناسب الدولیة لم ت

ً   ،ریةوبینما نقترب من العام العاشر لألزمة السو ملیون شخص    12جبر  فقد أ  .األرقام صادمة  نّ أذ  إ  سوریا.  لما یجري في  یحتاج العالم تقییما
  ملیست األرقا   . ھذا القرن  في  مما یجعلھا أكبر أزمات النزوح  ،أكثر من نصف عدد السكان قبل الصراع  یعادلعلى ترك منازلھم وھذا  

 ةالمستمر  19كوفید جائحة لى جانب األزمة االقتصادیة المتفاقمة وانتشار إمستوى المعاناة مع استمرار القتال و النزوح بل  ،ةالمھمّ   وحدھا
 . یوم یوماً بعد نھا أزمة تزداد سوءاً إ ... واآلن الفیضانات و درجات الحرارة المتجمدة

و التمویل الضروریین لالستجابة   ضمان الوصولب علینا  یجنھاء الصراع و في ظل عدم وجود حل سیاسي  إھو    ،شيءقبل كل    ،المطلوب 
ال  و التمویل ستبقى الخیام البسیطة التي توفر حمایة محدودةبدون المزید من الدعم  لكن    و  اإلنسانیة المستمرة شتاء ھي األساس في  في 

 معاناة الناس.  ستستمرّ  .سالكة و الصرف الصحي و خدمات أساسیة أخرىلى طرق الوصول المناسبة و الإ مناطق تفتقر 

المدنیین المتضررین  السكان ي عنو ال یمكننا التخلّ  ،تستمر بالتدھور لألسوأھذه األزمة اإلنسانیة المھولة التي  تجاھل  ال یمكن للعالم أن ی
ومھما كانت  شيء.   ھو المطلوب قبل كلسیاسي الحل ال . بالمئة منھم 80و كبار السن أكثر من شكل النساء و األطفال تمن الصراع والذین 

 . ة ولیست إنسانیةیتفق الجمیع على أن الحلول في النھایة سیاسیّ ،األزمة اإلنسانیة كبیرة
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