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السوریةاالستجابة``منسقوفریقأفادارتفاع.فيوالنزوحواألضراراألرواحفيالخسائرتزالال.1

شخًصا153،893إلىارتفعسوریاغربشمالالمتضررةالمناطقمنالنازحینعددأن،األربعاء''،

كلًیاالمدمرةالمنازلعددارتفعالجدد.النازحینتعداداستمراربسببسیرتفعرقموھوعائلة)،30،796(

المنازلعددوبلغینھار.أنالمحتملومنمتضرًرامنزًال3484إلىباإلضافة،منزًال1123إلى

فيشقوقظھرتبینما،منزًال13733المختلفةبأنواعھااألضرارنتیجةللسكنالصالحةغیراإلضافیة

آخر.منزًال9637

والذین تم نقل جثثھم إلى شماللقوا حتفھم في تركیاعدد السوریین الذینحتى یوم األربعاء أیًضا ، ارتفع

.1413إلىلدفنھاسوریاغرب

بعدكارثةسوریاشمالفيالطبيالقطاعیواجھكارثة.یواجھسوریاغربشمالفيالطبيالقطاع.2

مدیریةبحسب،الجرحىوآالفشخص2600منأكثرمقتلفيوتسببالمنطقةضربالذيالزلزال

صحة إدلب التي تعمل في المنطقة الخاضعة لسیطرة قوات المعارضة السوریة.

الطبي أصبح مریـــع. خالل األیام الثالثةمدیر الصحة في إدلب یقول إن الوضعدكتور زھیر الخراط

األولى من االستجابة للزلزال، لم تدخل أي مساعدات طبیة شمال غرب سوریا، وال حتى كوادر األطباء.

باإلضافة إلى ذلك ، لم تسمح السلطات التركیة لسلطات شمال غرب سوریا والمقیمین بأخذ المرضى إلى

تركیا لتلقي العالج ، ألن المرافق الطبیة على الجانب التركي تضررت بشدة من الزلزال ، وتجاوز عدد

المرضى في جنوب تركیا قدرة استیعاب المرضى مستشفیات المنطقة.



ونتیجة لذلك، تم وضع العدید من المرضى السوریین في ممرات المستشفیات، حیث تجاوز أولئك الذین

یحتاجون إلى عملیات جراحیة سعة غرف العملیات في مستشفیات شمال غرب سوریا. بسبب اإلصابات

، لكن سعة مراكزجلسات غسیل كلوي طارئةالناتجة عن االنقاض، تحتاج وحدات العنایة المركزة إلى

إدلبمحافظةمستشفیاتإلىمریضألف12منأكثرإدخالتمالمرضى.لعددكافیةغیرالكلىغسیل

وحدھا.

وأضاف الخراط أن معظم المستشفیات التي استقبلت الجرحى في المحافظة (مستشفى حارم ، مستشفى

مشاقة عدي ، مستشفى سلقین ، مستشفى باب الھوى ، مستشفى دركوش ، مستشفى عقربات ، مستشفى

المحافظة ، المستشفى الجراحي التخصصي بإدلب. -مستشفى الشفاء ، والمستشفى الجامعي ، ومستشفى

أرمناز) استنفدت كل طاقاتھم ومخزوناتھم وإمداداتھم ، كما تعاني المستودعات الطبیة من نقص حاد.

وقال الخراط إنھ كان ھناك فشل ذریع من قبل جمیع وكاالت األمم المتحدة. وقال إنھ التقى بمسؤول

مساعدات األمم المتحدة مارتن غریفیث، الذي أكد للسلطات في شمال غرب سوریا أن ھناك فشًال كبیًرا من

جانب األمم المتحدة، ویجب على األمم المتحدة االعتذار عنھ. أقر غریفیث بعجز األمم المتحدة عن تقدیم

دعم عاجل للقطاع الصحي في شمال غرب سوریا، وقد ساھم ھذا الفشل بشكل مأساوي في إزھاق أرواح

العدید من الجرحى. دخلت بعض المساعدات الطبیة إلى شمال غرب سوریا في األیام األخیرة، لكن

الصحة.قطاعفيالكبیرالعجزمنالمائةفي10حتىتغطيالالمقدمةالمساعدات

وقال الخراط إن شمال غرب سوریا بحاجة ماسة إلى األدویة والمستھلكات الطبیة بشكل عام، وخاصة

أدویة وحدة العنایة المركزة، ومستلزمات غسیل الكلى، ومستلزمات تقویم العظام، ومستلزمات جراحة

األعصاب، وجراحة األوعیة الدمویة، والجراحة الترمیمیة، واأللبومین ، والمضادات الحیویة ، وأجھزة



التنفس الصناعي ، وأجھزة غسیل الكلى ، وحاضنات األطفال ، والمغناطیسیة. أجھزة الرنین وأجھزة

األشعة وتكالیف التشغیل والمولدات لتمكین المستشفیات من استخدام األجھزة الطبیة.

مستشفى حارم العام. قال طراف إنوھو متخصص في جراحة العظام ، وھو مدیردكتور وجیھ طراف

فيمریض2200واستقبلالمجاورة،والقرىإدلبمدینةفيالمدمرةالبناءمجمعاتمنلھمستشفىأقرب

وحاالتمریض3200طرافمستشفىاستقبلالزلزال،بعدالعاشرالیوممناعتباًراساعة.48غضون

طبیة، العدید منھم إصابات معقدة. لم یكن المستشفى مجھًزا للتعامل مع ھذا العدد الھائل من الجرحى، مما

أدى إلى أیام مرعبة حیث كان البد من فرز الجرحى وتلقي العالج بأسرع ما یمكن لمن ھم في أخطر

الحاالت فقط مع ترتیب أولویاتھم وفًقا لفرص البقاء على قید الحیاة. قال طراف إن الوضع كان بمثابة

صدمة لھ وللمستشفى. اسُتنفدت مواردھم بشدة حیث واجھوا حالة طوارئ في جمیع القطاعات الطبیة ، مع

الغیاب التام للدعم الطبي الدولي.

إلىاضطرتسوریاغربشمالفيطبیةمنشأة18أنحقیقةبسببتفاقمالوضعأنإلىطرافوأشار

التوقف عن العمل بسبب فقدان أموال المانحین قبل أشھر من الزلزال. بالنسبة ألولئك الذین ظلوا مفتوحین ،

فإن البنیة التحتیة متداعیة وجمیع المستشفیات والمراكز الطبیة قد استنفدت طاقتھا. وقال طراف إن المرافق

الطبیة أرسلت نداءات عاجلة للتدخل الدولي لدعم قطاع الصحة ، لكن االستجابة كانت بطیئة وغیر كافیة.

قال طراف: "حتى اآلن ، ال نعرف أسباب ھذا الفشل".

.Drأخیراً، Ahmed Zaytoun،األحمرالھاللوفدمنالدمویةواألوعیةالصدرجراحةاستشاري

القطري ، قال إن فریقھ وصل لیجد "مستشفیات مزدحمة بالمرضى ، وكثیر منھم في حالة حرجة للغایة

،فقطواحدمستشفىفيجراحیةعملیة45[الثالثاء]أمسأجریناعاجلة.جراحیةتدخالتإلىویحتاجون

ونأمل في الحصول على دعم سریع للقطاع الصحي من جمیع المسؤولین عن ذلك ".



إلىالحدودالمتحدةاألمممنالمستوىرفیعوفدعبراألربعاء،یومالمتحدة.األمممساعداتتحدیث.3

شمال غرب سوریا عبر معبر باب السالمة الحدودي ألول مرة لعقد اجتماعات في المنطقة المحیطة. وعبر

الوفد باب السالمة بعد یوم من دخول نفس الوفد عبر معبر باب الھوى وعقد اجتماعاتھ في ریف إدلب.

ملیون400حواليلجمعطارًئانداًءاألربعاء،غوتیریش،أنطونیوالمتحدة،لألممالعاماألمینأطلقكما

دوالر لمساعدة ضحایا الزلزال في سوریا على مدى ثالثة أشھر، في وقت تواجھ فیھ األمم المتحدة انتقادات

الذعة لتأخرھا في االستجابة لضحایا الزلزال المدمر في شمال سوریا، وما یبدو أن األمم المتحدة تفضل

إمداد نظام األسد بالمساعدة.


