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Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
 مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة 

 
 ة حول زیارتھ لشمال شرق سوری یزا،عمران ر  ة،بیان المنسق المقیم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانیة في سوری

 
 2022 أغسطس/آب  17 ،دمشق

 
الیوم مھمة استغرقت أربعة أیام إلى    یزا،السید عمران ر  في سوریة، اختتم المنسق المقیم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانیة  

الحسكةةشمال شرق سوری  الحسكة والرقة والتقى مع محافظ    ،صیوحالدكتور لؤي    ،، حیث زار عدة مشاریع في محافظتي 
 لمناقشة األولویات اإلنسانیة وكیفیة معالجتھا على أفضل وجھ. 

 
من میاه الشرب إلى الري وإنتاج الغذاء وتولید الطاقة، وكل ذلك یؤثر   - النواحي  كافة یواجھ الشمال الشرقي أزمة میاه حادة من 

ألمم المتحدة بمعالجة ھذه األزمة بشكل شامل ومع جمیع  بالطبع على الصحة وسبل العیش. وأكد السید ریزا من جدید التزام ا
 سواء بشكل فوري أو بالبحث عن حلول طویلة األجل.   -األطراف المعنیة  

 
مخیم  عدة مخیمات للنازحین، بما في ذلك مخیم العریشة في الحسكة وبزیارة  المنسق المقیم/منسق الشؤون اإلنسانیة ریزا    كما قام 

 واحتیاجاتھم. المستقبلیة في الرقة، حیث تحدث إلى سكان المخیم عن تجاربھم ونوایاھم   محمودلي
 

"من الواضح لي، بعد أن زرت وتحدثت إلى المجتمعات داخل وخارج المخیمات، أن طریق التعافي المبكر  قال السید ریزا:  
ت وسبل العیش، لن یكون من الممكن لألسر بدون الوصول المستمر إلى الخدماووالصمود الذي نتبعھ ھو الطریق الصحیح.  

 تعیش حیاة كریمة". أن كسر حلقة الفقر واألزمات و
 

روج، وناقش الجھود التي تبذلھا حكومة العراق في إعادة المواطنین، بما في    تعقیدات سكان مخیمي الھول و   یزاتناول السید ر
عودة النازحین السوریین، ودعا الدول األعضاء التي لدیھا نساء  ذلك الحاالت الطبیة والضعیفة. ودعا إلى اتخاذ خطوات لتشجیع  

 وأطفال في ھذه المخیمات إلى إیجاد وسائل عاجلة إلعادة أولئك الذین یرغبون في العودة إلى بالدھم. 
 

، قُتل ما ال یقل  عن قلقھ بشأن زیادة مستویات العنف بین السكان المقیمین. ھذا العام  یزامخیم الھول، أعرب السید رفیما یتعلق ب 
بینھم ثالثة ھذا األسبوع، و    اً شخص  26عن   القائم على النوع    20في المخیم، من  منھم من النساء. كما أن اإلجرام والعنف 

االجتماعي والھجمات ضد العاملین في المجال اإلنساني أمور شائعة في المخیم. لقد طور المجتمع اإلنساني استراتیجیة لمواجھة  
ً لكنھ یعاني  ھذه التحدیات  ملیون دوالر أمریكي.  45من نقص في التمویل یبلغ  حالیا

 
وسط ھذه الخلفیة المقلقة بالفعل، أعرب المنسق المقیم/منسق الشؤون اإلنسانیة عن قلقھ من التصعید األخیر في العمل العسكري  

ین. وقد أدى ذلك بالفعل إلى زیادة  وقصف أسفر عن سقوط ضحایا من المدنی  مسیرة في الشمال والذي تضمن ضربات بطائرات 
 . لكبیرةسیؤدي استمرار العمل العسكري إلى مزید من عملیات النزوح او. النزوحالقلق وبعض 

   
االحتیاطات الالزمة لتجنب    كافة یذكر السید ریزا جمیع األطراف بالتزاماتھم بموجب القانون اإلنساني الدولي ویحثھم على اتخاذ  

حل سیاسي ولیس المزید من العملیات العسكریة. وبالطبع المزید من المساعدات  ھو  المطلوب  إن  المزید من األعمال العدائیة.  
 اإلنسانیة.

 
الزی  السید رخالل ھذه  تم عرض مشاریع على  الحسكة، و  یزاارة،  الحكمة في  بما في ذلك مستشفى  التحصین  وفریقھ،  مركز 
ومركز للنساء    ،لحوامل والمرضعات في مدینة الطبقةمساعدات ل  في مدینة الرقة، ونقطة توزیع  الصحةمدیریة  الصحي التابع ل

ي في القامشلي. كما قام المنسق المقیم/منسق الشؤون اإلنسانیة  وتدریب مھن نفسي  إرشاد  وواألطفال الذي تضمن مساحات آمنة  
 بزیارة عدد من النقاط الصحیة في مخیمات النازحین وأنشطة التوعیة بمخاطر األلغام لألطفال. 

 
یبلغ عدد سكان مخیم المحمودلي  ومنھم نساء وأطفال.    في المائة  85نسمة،    14,526* یبلغ عدد سكان مخیم العریشة حوالي  

من    في المائة  97بنسبة    شخص  2,506في المائة منھم من النساء واألطفال. یبلغ عدد سكان مخیم الروج   81نسمة،    8,944
 منھم من النساء واألطفال. في المائة  94 نسمة، 56,000النساء واألطفال، بینما یبلغ عدد سكان مخیم الھول أكثر من 

 
علومات: لمزید من الم   

cherevko@un.org ،أولغا تشریفكو، متحدثة رسمیة عن منظمة األوتشا في دمشق، سوریة 
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