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 العام األمين مساعد
 السورية لألزمة اإلقليمي اإلنسانية الشؤون منسق مكتب

 
 الغوطة الشرقية حول السورية، لألزمة اإلقليمي اإلنسانية الشؤون منسق ،زمومتسي بانوس السيد/ بيان

 
 2018 ايرفبر /شباط 19 عمان،

 
 مدنيا   40والذي أسفر عن مقتل أكثر من  ،إزاء التصعيد الشديد في األعمال العدائية في الغوطة الشرقية اليوم بالغإنني أشعر بقلق 

صابة و   .2013ر منذ عام الحصفيه للمناطق ابعض الذي تخضع الجيب المحاصر، هذا ح في و جر ب 150أكثر من ا 
 

با اعن وقوع اشتباكات في عدة مواقع منها: حرستا والزرقية وحصرما وعربين ودوما ومديرا ومسر تقارير د تر فبراير، /شباط 15منذ 
صابة مما أسفر عن مقتل  ،بيةاشبونية والنشالو  اقبسوالشفونية والريحان وكفر بطنا و   عدد من المدنيين.وا 

  
قصف منذ تشرين الجوية و الغارات ال جراءصيبوا أو أ   مصرعهممن النساء واألطفال، الكثير هم بين مئات المدنيين، من لقيوقد 
صابة آخرين بجر وردنوفمبر. و /الثاني  ح بالغة، باإلضافة إلى تدمير المخازن والمستشفيات والمدارس.و ت تقارير يومية عن مقتل مدنيين وا 

 
 ومخابئ تحت األرض مع أطفالهم. يةسوى اللجوء إلى الطوابق السفليذكر السكان خيار  ولم يعد لدى

 
من سكان شخص  393,000 نحومحفوف بالمخاطر بالفعل بالنسبة لالنساني اإل الوضعالعنف األخير في أعمال تصعيد ال فاقموي

 في المئة من جميع السوريين الذين يعيشون تحت الحصار اليوم. 94، ويمثلون لبالدا منهم داخل ونكثير الذين نزح الغوطة الشرقية، 
 

ديسمبر وكانون /كانون األولشهري أي قوافل في  سلر على اإلطالق. ولم ت   يةإلى الغوطة الشرقية غير كافالوصول إمكانية زال توال 
 يناير بسبب محدودية إمكانية الوصول./الثاني

 
ح سوى لم ي سم، الغوطة الشرقية بصورة منتظمة شهريا   إلىالقوافل اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت  إلرسال طلبات يتم تقديموفي حين 

والصحة والتغذية  للحياة في مجاالت الغذاء ةنقذمفبراير، حيث قدمت مساعدات /شباط 14نشابية في الدة بل دخوللقافلة واحدة فقط ب
 .ولكن هذا العدد أقل بكثير من إجمالي المحتاجين للمساعدةشخص،  7,200إلى 

 
 22بنسبة  الخبز حاليا   سعر ربطة زيديوقد أدى عدم الوصول إلى نقص حاد في األغذية وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، حيث 

في المئة  11.9 يعانييث ح مثيل، لها يسبق لم مستويات إلى اآلن التغذية سوء معدالت وصلت وقد. الوطني ن المتوسطعفي المئة 
ال يزال  الوقت نفسه،في و منذ بداية األزمة،  سوريةجل في وهو أعلى معدل س   -امسة من سوء التغذية الحاد من األطفال دون سن الخ

 حاجة ماسة إلى العناية الطبية.بمئات المرضى اآلن  وأصبح، آخذا  في االزدياد عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى إجالء طبي
 

التي يصعب و ماليين شخص في المواقع المحاصرة  ثالثةوما زلنا ندعو إلى الوصول دون قيد أو شرط ودون عوائق إلى ما يقرب من 
، بما في ذلك الغوطة الشرقية، ونحث جميع أطراف النزاع على التقيد الصارم بالتزاماتها بموجب سوريةالوصول إليها في جميع أنحاء 
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االلتزام اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين من األذى، بما في ذلك حظر شن هجمات عشوائية و و ي القانون اإلنساني الدول
 مبادئ التناسب واالحتياطات.ب
 

اآلن. يجب  العقيمةوال بد من إنهاء هذه المعاناة اإلنسانية  ،إن الوضع اإلنساني للمدنيين في الغوطة الشرقية يخرج عن نطاق السيطرة
 .اآلن ةبنى التحتيتوقف استهداف المدنيين األبرياء والأن ي
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