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 ومنسق الشؤون اإلنسانيةألمم المتحدة المقيم لمنسق العلي الزعتري، إحاطة إعالمية لـ 

 نشابية، الغوطة الشرقيةالالوضع اإلنساني في حول 

  

 2018شباط / فبراير  16دمشق، 

مساعدات شباط/فبراير من إيصال  14في قافلة مشتركة بين الوكاالت تابعة لألمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري تمكنت 

لوصول عدم التمكن من امن  يوما   78 مضي عدبوذلك نشابية منطقة الفي  ا  شخص 7,200منقذة للحياة تكفي ية وصحية وغذائية وتغذ

تمكنا من  ن  م  يمثل ، حيث طالقعلى اإل موضع ترحيب، فإنه غير كاف  إيجابي وهذا التطور في حين أن وإلى الغوطة الشرقية. 

بتحميل كميات كبيرة كما لم يُسمح لنا  .الغوطة الشرقيةللمساعدة في  حاجةنسمة ب 272,500أصل  في المئة من 2.6وصول إليهم ال

والبطانيات واألغطية أدوات المطبخ األخرى ك غير الغذائية ساعداتلموالمواد التعليمية واالمساعدات المتعلقة بالمياه واإلصحاح  من

 .البالستيكية

األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( ومنظمة صندوق بع لبرنامج األغذية العالمي، وفريق األمم المتحدة التقني التاقابل نشابية، الوفي 

 بعضفوجبات الطعام،  اختصارتضطر العائالت إلى حيث متعبين ومرهقين بعد شهور طويلة من العزلة.  الصحة العالمية، سكانا  

فر بعض السلع األساسية في تتوفي حين . واللبن الرائب فقطأكل تأنها بلفريق لفتاة قالت و .وجبة واحدة يوميا  إال على  تحصلال األسر 

لغذائية بمعدّل حصص ااألُسر القاسم تتالناس. وسمعظم بالنسبة لجدا  األسعار باهظة ن ، كما أتدهور خطيرفي المخزون إال أن السوق، 

 .لفترة طويلةولن تكفيهم الحصص واحدة. السلة للسر خمس أُ 

تزايد  معمن حاالت سوء التغذية الحاد الشديد  شهد فريق األمم المتحدة عددا  حيث وتؤثر مستويات انعدام األمن الغذائي على األطفال. 

 317 وافحصد شوفينية قالأن العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفى بأزمة وشيكة. وأفادت التقارير  لىالمشيرة إتقارير ال

الوالدات . وتشكل مهددة بالخطرحالة  127حالة سوء تغذية حاد و 69ووجدوا دون سن الخامسة في األسبوعين الماضيين  طفال  

 .لوالدةعلى ا ندرتهانعدام قوالوالدات، ويرجع ذلك على األرجح إلى سوء التغذية بين النساء مجموع لمئة من في ا 25اآلن القيصرية 

مواد استعمال . وشهد فريق األمم المتحدة ساسية، حيث تنفد المرافق الطبية من اإلمدادات األي الخشيةصحقطاع الالحال  كما يثير

حمى الالسل وكاألمراض المعدية اإلصابة ب، وأسفر استخدامها عن وفاة شخصين. كما ظهرت تقارير عن ةصالحيتخدير منتهية ال

 600أن ب، وتفيد التقارير 2017األخيرة في تشرين الثاني / نوفمبر اللقاحات حملة ت فذّ ، حيث نُ قليلة اللقاحاتكما أن والجرب. ية التيف

بالنزاع، إلى ة المتعلقة حاالت الصدم مع ، مقترنا  هاام في الطواقم الطبية وإمداداتالع . وقد أدى النقصحاليا  للخطر  معرضون طفال  

 .اإلجالء الطبي من الغوطة الشرقية إلى من يحتاجزيادة كبيرة في عدد 

حاجة بالعائالت السكان من ديارهم، حيث أفادت التقارير بأن مئات  فراركما أدى تصاعد األعمال العدائية خالل األسابيع الماضية إلى 

 ا .ليس أكثر أمانفي حين أن أغلبها في أجزاء أخرى من الغوطة الشرقية، مأوى إلى 

المحتاجون صور. ن المتالمحتاجة، فإن الوضع أكثر خطورة ملمناطق ن اعنشابية عينة الإذا كانت وأينما كانوا.  لمحتاجيننبغي خدمة اي

، على معليهمن له تأثير جميع األطراف، و ةاألمم المتحدة في سوري . وتحث  جميعا   خدمتهمعلينا جميع أنحاء البالد، وموجودون في 

إلى جميع المحتاجين، وال سيما في المناطق المحاصرة والتي عوائق مستدام ودون المن واآلفوري والنساني اإلوصول إمكانية الإتاحة 

تنا من أجل . ونواصل مناشدعلى الفورالعدائية لمدة شهر واحد  ذلك، نكرر دعوتنا إلى وقف األعمالمن أجل يصعب الوصول إليها. و

 ي.لقانون اإلنساني الدولبمسؤولياتهم المنوطة بهم وفق االتزامهم ب رين األطرافمذكّ الوصول إلى جميع المحتاجين، 
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