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األمم المتحدة ومنظمة الهالل األحمر العربي السوري
تقديم مساعدات إنسانية إلى  50,000شخص في منبج ،محافظة حلب
بيان صحفي
دمشق 7 ،آذار /مارس 2019
تقوم اليوم وكاالت األمم المتحدة ومنظمة الهالل األحمر العربي السوري بتسيير قافلة مشتركة إلى منبج والمناطق
المحيطة بها في شمال شرق محافظة حلب ،حاملةً مساعدات إنسانية لتلبية االحتياجات العاجلة لـ  50,000شخص.
سيتم تسليم حمولة  37شاحنة ،تحمل  862طن من المواد الغذائية وغير الغذائية ،المواد التعليمية ،المكمالت الغذائية
واإلمدادات الطبية ،حيث سيتم توزيعها على المحتاجين من قبل منظمة الهالل األحمر العربي السوري خالل األيام
القادمة.
وتعتبر األسر التي تعولها ال نساء ،وذوي االحتياجات الخاصة باإلضافة إلى األشخاص القاطنين في أماكن
غيرمخصصة للسكن ،من الفئات األشد حاجة ،وسوف يتم تحديد أولويات التوزيع ،استنادا َ إلى تقييم االحتياجات.
وسيتم كذلك تسليم اإلمدادات الطبية إلى المرافق الصحية العامة التي توفر الرعاية الصحية للمحتاجين.
وصرح فران إيكويزا ،المنسق المقيم ألنشطة األمم المتحدة اإلنمائية واإلنسانية باإلنابة في سوريا قائالً "هذه هي
ّ
المرة األولى التي ننجح بها في تقديم المساعدة إلى منبج عبر حلب ،وأحد العوامل التي ساهمت في إنجاح هذا األمر،
هو تعاون ودعم جميع األطراف في المنطقة ،لقد كانت هذه عملية طويلة ومعقدة بسبب الظروف على األرض ،
لذلك ،فنحن سعداء للغاية ألننا نجحنا في هذه المهمة ،خاصةً وأن االحتياجات شديدة جدا ً ".
من ضمن اللوازم التي سيتم توزيعها  10,000حصة غذائية جاهزة ،و10,000حصة غذائية جافة ،و10,000
بطانية ،و  5,850حقيبة صحية للنساء ،و  5,000حقيبة مدرسية مع قرطاسية ،و  2,000مجموعة مالبس شتوية،
باإلضافة إلى  765مجموعة من المكمالت الغذائية لمنع ومعالجة سوء التغذية.
ستغطي اإلمدادات الغذائية االحتياجات لـ  50,000شخص لمدة  30يو ًما تقريبًا ،في حين تكفي اإلمدادات الطبية التي
تتكون من مجموعة من األدوية المنقذة للحياة لعالج  81,000شخص.
كيلومترا غرب نهر الفرات ،فترات من األعمال العدائية
شهدت منبج والمناطق المحيطة بها ،على بعد حوالي 25
ً
المتزايدة والنزوح على نطاق واسع خالل األزمة السورية .وقد كانت االستجابة اإلنسانية محدودة في المنطقة على
الرغم من التوقف التدريجي لألعمال العدائية خالل العامين المنصرمين ،إال أن االحتياجات ال تزال ملحة.
تدعو األمم المتحدة إلى تيسير الوصول المستمر إلى منطقة منبج دون عوائق ،وذلك لتسهيل تقديم المساعدة والخدمات
بانتظام من أجل تلبية احتياجات السكان.
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