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القتال العنیف في الغوطة الشرقیة وریف دمشق وعفرین یتسبب بنزوح
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UNHCR/Mysa Khalaf ©  .موظفون من المفوضیة یتحدثون ألحد السكان الذین نجوا من العنف في الغوطة الشرقیة

في ما یلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضیة أندریه ماهیسیتش، الذي یمكن أن ُیعزى له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي ُعقد
الیوم في قصر األمم في جنیف.

تعبر المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین عن قلقها إزاء تفاقم األزمة اإلنسانیة في سوریا حیث یتسبب القتال العنیف في الغوطة
الشرقیة وریف دمشق وعفرین في شمال غرب البالد بنزوح هائل وجدید.

ففي الغوطة الشرقیة وحدها، فرَّ أكثر من 45,000 سوري من منازلهم في األیام األخیرة الماضیة. وتستجیب المفوضیة لالحتیاجات اإلنسانیة
الملحة على األرض، لكننا نجّدد الیوم دعوتنا لحمایة وتعزیز سالمة النازحین الجدد ومئات اآلالف من المدنیین الذین ال یزالون محاصرین بسبب

القتال العنیف وهم بحاجة ماسة إلى المساعدات.

http://www.unhcr.org/ar/
http://www.unhcr.org/news/briefing/2018/3/5ab0d5b64/fierce-fighting-eastern-ghouta-rural-damascus-afrin-causes-massive-new.html
http://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2018/3/5ab0f173a/violents-combats-ghouta-orientale-region-rurale-damas-afrine-causent-nouveaux.html
http://www.unhcr.org/XD8
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ولیست المفوضیة طرفًا في اتفاق اإلجالء الحالي أو تنفیذه، ولكن منذ بدایة التصعید األخیر، انتشرت فرقنا في المآوي الجماعیة المؤقتة حیث
بدأت تصل آالف األسر المرهقة والجائعة والعطشى والمریضة وفي جعبتها القلیل من األمتعة أو ال شيء على اإلطالق من الغوطة الشرقیة.

ویستمر المزید من المدنیین في الخروج كل یوم.

ویقیم النازحون الجدد حالیًا في مدارس الدویر في عدرا، ومحطة الكهرباء في عدرا، والحرجلة ونجهه والنشابیة وخربة الورد، حیث ُتعّد الظروف
مأساویة هناك. ووفقًا لموظفي المفوضیة، فإن االحتیاجات هائلة وتزداد في كل ساعة، إضافة إلى وجود مخاطر صحیة كبیرة.

وتعاني جمیع المآوي القائمة من االزدحام وهي مكتظة للغایة وتفتقر إلى مرافق الصرف الصحي األساسیة. یصطف الناس في طوابیر لساعات
الستخدام المراحیض، ومعظمها بدون إنارة. تعمل المفوضیة وشركاؤها على مدار الساعة لتوفیر المساعدة المنقذة للحیاة، وذلك بالتنسیق الوثیق

مع الهالل األحمر العربي السوري ووكاالت األمم المتحدة وجهات إنسانیة فاعلة ُاخرى.

ویعمل شركاء المفوضیة على تسجیل األشخاص الذین یفتقرون إلى الوثائق، وال سیما األطفال حدیثو الوالدة غیر المسجلین، بهدف معالجة هذه
المسألة المهمة المتعلقة بالحمایة، وذلك مع السلطات السوریة.

وقد قامت المفوضیة حتى اآلن بتسلیم 180,000 حزمة من لوازم اإلغاثة األساسیة لتلبیة االحتیاجات الطارئة (الفرش والبطانیات والبطانیات
الحراریة واألغطیة البالستیكیة وحزم المالبس الشتویة والمصابیح التي تعمل على الطاقة الشمسیة واألوعیة وأدوات المطبخ). وفي العدید من
المآوي الجماعیة، فإن أوضاع األشخاص الذین یعیشون في العراء في مالعب المدارس مزریة ویستخدمون بطانیات المفوضیة للفصل بین

بعضهم البعض من أجل الحصول على بعض الخصوصیة، ولحمایة أنفسهم وعائالتهم من الشمس في النهار ومن البرد في اللیل.

یشكل عدم توفر المآوي المناسبة مصدر قلق كبیر ونحن نسعى جاهدین لسد هذه الفجوة. وقد حصل الهالل األحمر العربي السوري على أكثر
من 2,200 حزمة من مستلزمات المآوي لجعل المرافق المخصصة للمآوي الجماعیة قابلة للسكن. وقد أرسلت المفوضیة حوالي 800 خیمة

عائلیة من شمال شرق سوریا على أن تصل إلى دمشق خالل الساعات الـ 48 القادمة. ومن المنتظر وصول المزید من الخیام، ولكْن في الوقت
نفسه، ترسل المفوضیة أیضًا عدة خیام ضخمة الستخدامها كمأوى مؤقت لألشخاص الذین ینامون في العراء، وخاصة في المآوي الجماعیة.

ویعتبر وصول المساعدات اإلنسانیة بشكل كامل ودون معوقات إلى المدنیین داخل الغوطة الشرقیة وخارجها، في المآوي الجماعیة وأماكن
أخرى، أمرًا أساسیًا لضمان تلبیة االحتیاجات الطارئة للمدنیین.

ومن المهم أیضًا احترام حریة المدنیین في التنقل واختیار المكان الذي یشعرون فیه باألمان بشكل كامل. ویجب منحهم حق اختیار البقاء في
الغوطة الشرقیة أو البحث عن األمان في مكان آخر. والمفوضیة على علم بالتدقیق األمني الذي تشیر التقاریر إلى حصوله عند مغادرة المدنیین

للغوطة الشرقیة، ولكن لیس لدیها إمكانیة الحصول على معلومات عنه.

تدعو المفوضیة جمیع األطراف الحترام القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان في معاملة المدنیین سواء الموجودین في منطقة الغوطة
الشرقیة أو الذین یفرون منها.

في غضون ذلك، تتكشف حالة طوارئ ُأخرى في شمال غرب سوریا، حیث تهّجر ما یقدر بنحو 104,000 شخص من منازلهم في منطقة
عفرین بسبب تصاعد حدة القتال األخیر، غالبیتهم، أي حوالي 75,000 شخص، نزحوا إلى تل رفعت، بینما لجأ 29,000 آخرون إلى ُنُبل

والزهراء والقرى المحیطة في ریف حلب الشمالي بحثًا عن األمان. باإلضافة إلى ذلك، تشیر التقاریر إلى أن هناك حوالي 10,000 شخص ممن
تقطعت بهم السبل في منطقة الزیارة، محاولین من دون جدوى العبور إلى المناطق التي تسیطر علیها الحكومة السوریة.

فریق تابع للمفوضیة كان موجودًا في ُنُبل یوم أمس حیث سمع قصصًا عن رحلتهم المرهقة، حیث ساروا لساعات طویلة عبر الجبال. وكان
الفریق أیضًا شاهدًا على ظروف االكتظاظ في المدارس والمساجد حیث یعیش النازحون الجدد من عفرین.

في مواجهة حالة الطوارئ المتنامیة في عفرین، كثفت المفوضیة استجابتها من خالل توزیع 100,000 حزمة من لوازم اإلغاثة األساسیة في
الیومین األخیرین. وهي تشمل الفرش والبطانیات والبطانیات الحراریة واألغطیة البالستیكیة والمصابیح التي تعمل على الطاقة الشمسیة واألوعیة
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والمالبس وغیرها من لوازم اإلغاثة األساسیة. كما ُأرسلت 1,100 حزمة من لوزام اإلیواء، ومن المتوقع وصول 1,000 خیمة إلى تل رفعت في
األیام المقبلة.

وكما هو الحال في الغوطة الشرقیة، فإن حریة التحرك للنازحین الجدد من عفرین أمر ضروري، ونحث على إتاحة المرور اآلمن والفوري إلى
حلب والوجهات األخرى حیث یقول الكثیر من النازحین بأن لدیهم أقارب أو أصدقاء أو ممتلكات ُأخرى فیها.

 

لمزید من المعلومات حول هذا الموضوع، ُیرجى االتصال بـ:

49 58 04 790(0) 962+ ،aminr@unhcr.org ،في عّمان، رلى أمین

09 97 642 79 41+ ،mahecic@unhcr.org ،في جنیف، أندریه ماهیسیتش

أخبار ذات صلة

قصص أخباریة

الجئون أفغان في سوریا ُیجبرون مجددًا على البحث عن مالذ آمن

قصص أخباریة

المفوض السامي یعبر عن جزعه إزاء معاناة المدنیین في سوریا

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2018/3/5aaa2ebe4/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%8F%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D8%A2%D9%85%D9%86.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2018/3/5aa2e0c94/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%B9%D9%87-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2018/3/5aa3997a4/%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89.html
mailto:aminr@unhcr.org
mailto:mahecic@unhcr.org
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قصص أخباریة

سؤال وجواب: الغوطة الشرقیة “على حافة كارثة كبرى”

قصص أخباریة

عائلة سوریة تعود إلى “أرض األجداد” في جزیرة كریت الیونانیة

قصص أخباریة

الجئون سوریون یعودون لمزاولة التدریس بفضل برنامج ألماني

قصص أخباریة

المفوض السامي غراندي یدعو لتوفیر المزید من الدعم لجهود تركیا في استضافة الالجئین

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2018/3/5aa3997a4/%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2018/2/5a950b394/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2018/2/5a950e2e4/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2018/2/5a88a11f4/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9.html
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الدعم والمشاركةالحكومات والشركاءأخبار وقصصمهامناحاالت الطوارئمن نحن
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