
 

 أنقذوا البقية '& ادلب 

 نداء ا#سا#ي

 ٢٠١٩أيلول  ٢

   

بِق  لم
ُ
  دلبإعFG محافظة  اA@ملة العسكر;ة ت

ً
الشمالية مa`ا إال ومألتھ بالنازحWن الفار;ن من  األجزاءNO  مMانا

دلب اrAنوwي إالvارuة من ر;في ظل rsرة إال وافopشتھ العوائل  نھ لم يبَق أتون القصف العنيف، حde إ

  .الشماNxوحماة 

ملوجات   ملنظمات السور;ة العاملة والناشطWن إلطالق نداءات من أجل استجابة سر{عة ااألمر الذي قاد 

�s نWمن ثالثة مالي oأن شمال غرب سور;ة يضم أك� Fxاإلحصائيات ا oWاصلة، حيث �ش@Aص، ال��وح ا

 م.مa` %25وال�ساء  %�51شMل األطفال 

آب،  18وحde  1ألًفا نزحوا ما بWن  72ما يز;د عن  ومن آب،  26من أيار وحde  ما بWن األول نزح  ألًفا  576مa`م   

 .إدلب خoW عFG جنوبأل والبا N �عد التصعيد ا

 ولية  ملوجات ال��وح بالتاNx: حيث تقدر اA@اجات األ 

(مراحيض، وأيضا ألف مرفق ص¨N  20ألف خيمة و 70تقدر حاجة ا�Aيام واملأوى اليوم ب  -

 آالف عيادة @ية متنقلة. 10ألف فرن متحرك، و 20اA@مامات) و

مليون  20ة خالل الفopة القادمة تقدر بمبلغ أك�o من شيحاجة النازحWن للطعام واملساعدة املع¯ -

عداد دوالر وخاصة مع استمرار العملية العسكر;ة من قبل النظام السوري وحليفھ الرو²³±، وتزايد أ

 مليون نازح خالل الفopة القر;بة القادمة. 1.4د النازحWن إFx االنازحWن حيث يقدر أن تصل أعد

 سوءمور قدوم فصل الشتاء ¶و من أك�o األ  -
ً
 أوNO ظل عدم وجود مساكن بال�سبة للنازحWن، وخاصة ا

  مؤ¶لة ملواجvة برد الشتاء آوي م

 87سبºت بدمار وتأثر قد الرو²³± دماًرا واسًعا فحليفھ أA@قت اA@ملة العسكر;ة للنظام السوري و  -

ألف طفل  150م�شأة �عليمية حسب توثيق منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليون¯سف)، وخلفت 

ألًفا بأحداث العنف، وقد استخدمت  �250عمر املدرسة بحاجة فور;ة �Aدمات التعليم، مع تأثر 

مدرسة بالغارات اrAو;ة،  58ستمر، مع تأثر مدرسة كم¾rأ من قبل النازحWن �سºب العنف امل 94

منظمة شر;كة عFG التوقف عن تقديم خدماÀ`ا التعليمية لنقص األمن واألمان مسºبة  15وإجبار 

 Nxو 12741حرمان حوا 
ً

معلًما NO معرة النعمان واحسم وأر;حا وسراقب وقلعة املضيق NO  758طفال

 حماة.



 

لبdÅ التحتية حال، حيث �عا#ي من عوز مزدوج NO اأما املراكز الÃ@ية فوضعvا ل¯س بأفضل  -

 فت ¨N عن ا�Aدمة �شMل É`اÈي واسÇ`دمركز ص 32خoWة رجت اA@ملة األ أخوالتمو;ل، فقد 

 %50منظومات اإلسعاف والدفاع املد#ي �شMل مباشر مما أضعف خدماÀ`ا ب�سبة تجاوزت 

 

 من أمم متحدة وحMومات دول ومنظمات دوليةن املنصة املدنية السور;ة تناشد الفاعلWن الدوليWن إوعليھ ف

والتحرك السر{ع   للنازحWن للتدخل من أجل عقد ¶دنة إ#سانية للسماح للمنظمات الدولية تقديم الدعم 

ساسية لالستجابة لvذه الMارثة اال#سانية، وخاصة قبل دخول فصل الشتاء وتأمWن احتياجات السكن األ 

 والدعم الغذاÈي السر{ع للنازحWن.

ما أننا نؤكد عFG ضرورة رuط Íافة عمليات إيقاف أشMال القصف، NO إطار حل سيا²³± شامل وفق القرار ك

 وuا N القرارات األممية ذات الصلة.  ٢٢٥٤

 

 

 

 


