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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 

   –يزا ، عمران رةالمنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية في سوري

 ولهـــبيان حول الوضع اإلنساني في ال

 

 2020 أغسطس/آب 13دمشق ، 

 

  وفاة أنباء عن قلقه وانزعاجه من  يزا،السيد عمران رة، سوري في أعرب المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية  

و   6. كان األطفال، الذين توفوا بين ةاألسبوع الماضي في مخيم الهول شمال شرق سوري خالل ثمانية أطفال دون سن الخامسة 

أغسطس، يعانون من مجموعة من األمراض بما في ذلك المضاعفات المرتبطة بسوء التغذية والجفاف الناتج عن آب/ 10

 اإلسهال وفشل القلب والنزيف الداخلي ونقص السكر في الدم. 

 

األساسية المتمثلة في أنه ال ينبغي إجبار أي طفل على   يؤكد الحقيقةذلك  إنوفاة هؤالء األطفال.  نباء"أشعر بحزن عميق أل

 السيد ريزا.قال "، العيش في ظل ظروف إنسانية صعبة وخطرة في مخيم الهول 

 

يشمل األمم المتحدة والشركاء في المجال اإلنساني تقديم مجموعة من المساعدات الحيوية إلى مخيم الهول، بما منظمات تواصل 

غير الغذائية واألغذية   وتوزيع مساعدات اإليواء والمواد ؛نقل المياه بالشاحناتوة واألولية واإلنجابية؛ الرعاية الصحية الطارئ 

ومع ذلك ، فقد تعرض الوصول إلى بعض الخدمات األساسية للخطر بشكل متزايد في   .التغذية؛ والحمايةو؛  الشخصيةوالنظافة 

محطة  تزويد المياه من ظمة والرعاية الصحية الطارئة ألسباب مثل انقطاع ذلك إمدادات المياه المنت  يتضمناألشهر األخيرة. و

 . 19-المتعلقة بكوفيداالحترازية  مياه علوك والتدابير

 

الخدمات الضرورية بأمان والتي تم كافة األمم المتحدة والشركاء في المجال اإلنساني خطوات لتقديم منظمات "بينما تتخذ 

فحص سوء التغذية والعمليات الجراحية، أؤكد أن جميع الجهات الفاعلة يجب أن تعمل   يشمل ، بما 19-كوفيدتقليصها بسبب 

، وفق  الرعاية الصحية والخدمات األساسية األخرىو، منتظمولضمان حصول العائالت في الهول على المياه بشكل موثوق  

 .يزا، يجب إيجاد حلول دائمة لكل شخص يعيش في المخيم"، قال السيد روبالمرتبة األولى. انون اإلنساني الدوليالقمتطلبات 

 

منذ  ف. 19-كوفيدحدثت الوفيات المأساوية في وقت تتعرض فيه الخدمات الصحية في المخيم لضغوط متزايدة بسبب جائحة لقد 

أحد  إغالق ، مما أدى إلى 19-كوفيدصحيين في مخيم الهول بفيروس املين عإصابة خمسة  تتأكدأغسطس، آب/بداية شهر 

 وتعطيل آخر في ظل النقص المتزايد في معدات الوقاية الشخصية. بشكل مؤقت المستشفيات الميدانية 

 

أشدد على   سورية،في جميع أنحاء  بشكل متسارع 19-حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد   ازدياد"مع استمرار   ،ايزالسيد ر قال

وفي   كما أضاف أنه " ضرورة حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية على وجه الخصوص وحمايتهم من مخاطر العدوى". 

تقدر بنحو نصف األعداد التي   -لقوى العاملة في مجال الرعاية الصحية اإلستنفاذ الشديد لظام الرعاية الصحية و ظل هشاشة ن 

 "تحمل فقدان المزيد من الموظفين المؤهلين.ة  تستطيع سوري ال  - 2011كانت موجودة قبل عام 
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