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عالمیةال "كیر"منظمة  تحذر" یعیشون في وضع غیر انساني، قصف في "مناطق خفض التصعیدلتحت االمدنیون   

وقف اطالق نار فوريبلبون اما یكفي من الماء والغذاء والدواء ویط سوریون یتحدثون عن الحیاة بدون  

2018شباط  9  

ھم تدفع يتالو ةالمتزاید القاسیة ظروف المعیشیةال عالمیةال "كیر"منظمة ن في إدلب والغوطة الشرقیة لون السوریوالمدنیوصف 
جزء من تعتبر النزاع في ھذه المناطق التي  إذ یستمر ،منةاآلمیاه غیر المنتھیة الصالحیة والدویة واألجوء إلى العلف للّ إلى ا

المدنیین.دعوا إلى تسلیم المساعدات بشكل عاجل ووضع حد فوري إلستھداف . و""مناطق خفض التصعید  
 

: أشخاص ال م تشھدھا من قبلتشھد فرقنا حاالت ل"": كیرتدعمھا "محلیة انسانیة نظمة مع مإدلب تقول مریم* التي تعمل في 
ً  یملكون من وبعضھم  ،مكشوفة حقولویبحثون عن ملجأ في  ،بسبب الغارات الجویةوا نزح ،من المالبس واحدة سوى طبقة شیئا

."ونتتحت أشجار الزی من الطقس القاسي یأوي نفسھ  

من سراقب التي تعّرضت لعدة غارات جویة أدّت إلى مقتل وإصابة  عائلة نزحت 300یقیّم حاجات حوالي وكان فریق المنظمة 
في  ازوح بحثاً عن األمان. وتجّمع بعض المدنیون من المدینة الواقعة شمالي غرب سوریمدني للن 17,000العشرات ودفعت 

أضافت تحت خیم ھّشة مبنیة من البطانیات التي أتوا بھا من منازلھم. جلس وقسم آخر  األرض مباشرةً  افترشحقل، قسم منھم 
"."كل یوم یصل نازحون جدد. البعض منھم نزح مّرات سابقة ولم یعد یمتلك شیئاً  :مریم  

من المساعدات، حیث تقوم  دنىمع الحد األ م، تعیش العائالت النازحة من حماةافي موقع آخر نصبت فیھ منظمة أخرى الخی
 لموقع، ال یوجد دورات میاه أو مرافق صحیة ویعتمد السكان. وفي ھذا ائةدفتجد لطھي الطعام والبجمع الحطب القلیل المتوا

یبقى مدرسة في المحافظة،  1,200مع إغالق أكثر من على الماء غیر اآلمن المنقول في الصھاریج من المدن المجاورة. و
خوفاً من الغارات.األطفال في منازلھم لعدید من ا  

لدى األطفال الذین تدعمھم. وقد نزح أكثر من  ، تزاید في حاالت االكتئابمنظمة سوریة لدى علمة تعملوذكرت منال*، وھي م
عایة رغارة على مواقع ال 16شھد وحده  الذي 2017دیسمبر \محافظة ادلب منذ شھر كانون األولفي شخص  200,000

 الصّحیة.

مساعداتھا  "كیر"تزید المنظمات االنسانیة مثل منظمة "قائالً:  للبرنامج السوري "كیر"اب، مدیر منظمة صّرح فاوتر سكو
مكن، لكن وتیرة النزوح تصعّب عمل المنظمات وتعرقل الوصول إلى كل األشخاص. إن استھداف المناطق السكنیة حیثما أ

الرجال والنساء  المكتّظة والبنى التحتیة المدنیة یجب ان یتوقّف اآلن، كما أنھ یستوجب وصول المساعدات المنقذة للحیاة إلى
  .األطفال بشكل طارئ"و

األمر الذي یدفع بالمدنیین إلى  ،وصف عاملون آخرون في المجال االنساني في الغوطة الشرقیة غیاب الرعایة الصحیة والغذاء
القمح إلى  ، حیث ارتفع سعر دقیقوالعلف لتحضیر الخبز ة،الحیوی اتبما فیھا المضاد منتھیة الصالحیةالدویة األاستخدام 

تصعیداً في الغارات الجویة وتشدیداً في  محاصر أسعار باھظة. وقد شھدت المنطقة التي یقطنھا حوالي نصف ملیون شخص
قیة.ولقد مّرت أكثر من ستة أسابیع على إغالق المدارس في الغوطة الشر. 2012الحصار المفروض منذ عام   
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"األسعار في الغوطة مرتفعة جداً مقارنةً باألسعار في دمشق بنسبة ثمانیة إلى : سوریة وھي تعمل في منظمة انسانیة قالت زینة،
الّجة. وإن حصلنا على ستطیع حفظ المواد الغذائیة في الثر إلى الطبخ یومیاً ألننا ال نشرة أضعاف. ومع غیاب الكھرباء نضطع

  .بعض الحطب نستخدمھ في غرفة واحدة نجتمع فیھا لنتدفّأ"

دوالر أمریكي)  9لیرة سوریة ( 5,000دوالر أمریكي) واللحمة إلى  4لیرة سوریة ( 2،400یصل سعر كیلوغرام السّكر إلى 
لیرة سوریة  50,000 لمعلمال یتخّطى المدخول الشھري لدوالر أمریكي) بینما  3,8لیرة سوریة ( 2,000والخبز إلى أكثر من 

مین المھّربة واضطرت العائالت إلى اللجوء إلى حلول جذریة لتأ ع تشدید الحصار، ارتفع سعر السلعدوالر أمریكي). وم 97(
و الشعیر لصنع الخبز. بینما تكتفي بعض العائالت بوجبة یومیة واحدة.الغذاء مثل مزج العلف مع دقیق الذرة أ  

مدنیا لقوا حتفھم بینما  24األمم المتحدة أن  ذكرتالء طبي من الغوطة الشرقیة. وأي إج مبر، لم یتمدیس\منذ نھایة كانون األول
رة في سوریا طق المحاصا. ولم تدخل أیة حافلة مساعدات أممیة إلى المنینایر\نياكانون الثاإلجالء الطبي في  كانوا ینتظرون

ینایر.\نياوكانون الث ردیسمب\في شھري كانون األول  

للسماح للمنظمات لمدة شھر  والشركاء الذین تدعمھم في سوریا دعوة األمم التحدة إلى وقف القتال عالمیةال "كیر"تكرر منظمة و
 "إذا استمرت الغاراتوأضاف سكاب: المدنیین وإجالء الحاالت الطبیة. من الف اآلالطارئة لمئات  اتالمساعد تقدیمباالنسانیة 

بینما یندلع في مكان ما  یحاول إخماد النیرانسنكون مثل فریق اإلطفاء الذي فأو تصاعدت،  الجویة والتفجیرات واالشتباكات
.حریق في أماكن أخرى" ثان وثالث ورابع  

------انتھى  -----  

 مالحظات إلى المحررین:

 .باللغة االنكلیزیة موجودة في ھذه الروابط القصصو الصور •
 زیادة المساعدات في ادلب الشھر الفائت. عالمیةمنظمة "كیر" ال أعلنت •
تدعم منظمة "كیر" المنظمات السوریة المذكورة في البیان الصحفي. وتحدّثنا مع موظفیھا بین آخر أسبوع من كانون  •

 ینایر وأول أسبوع من شباط. *تم تبدیل كل األسماء.\الثاني
 
الرجاء االتصال بجویل بسول، المدیرة االعالمیة لالستجابة السوریة،  للمقابالت  

Joelle.bassoul@care.org, +961-79177440 

 

 

 
 
 

 

https://www.dropbox.com/sh/94xrszbcra84mag/AACIa-1PVqNV56etdXoipjtga?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mtl1gr5jf3rzrbr/Stories%20-%20Ghouta%20and%20Idlib%200218.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mtl1gr5jf3rzrbr/Stories%20-%20Ghouta%20and%20Idlib%200218.docx?dl=0
http://care.org/newsroom/press/press-releases/care-increases-aid-distribution-syrians-fleeing-fighting-idlib
mailto:Joelle.bassoul@care.org

