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اخلميس 29 تشرين األول 2015

بتاريخ 18/ تشرين األول/ 2015، دخلت برعاية األمم املتحدة قافلة من املساعدات الغذائية إىل مدينيت مضااي والزبداين 
بريف دمشق، احملاصرتني بشكل كامل من قبل القوات احلكومية منذ 1/ متوز/ 2015 حىت اآلن، رافق قافلة املساعدات وفد 

من اللجنة الدولية للصليب األمحر ومن اهلالل األمحر العريب السوري، يرتأس الوفد السيد فخري منصور.
الزبداين سيارات شحن حمملتان  مدينة  الغذائية، كما دخلت  املساعدات  من  24 سيارة شحن  قرابة  مدينة مضااي  دخلت 

مبساعدات غذائية وطبية.
قامت اجملالس احمللية واإلغاثية يف مدينيت مضااي والزبداين بتوزيع املساعدات اإلنسانية على سكان املدينتني فور دخوهلا، عدا 
مادة البسكويت عايل الطاقة، حيث قامت اجملالس بتوزيعها على السكان يف 20/ تشرين األول/ 2015 أي بعد يومني من 

دخوهلا.
بعد ساعات من توزيع مادة البسكويت عايل الطاقة يف مدينة مضااي، بدأت تتوارد إىل املشفى امليداين يف املدينة إصاابت وصل 

تعدادها إىل قرابة 200 حالة، وقد ظهرت عليهم عالمات التسمم الغذائي.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اجملالس احمللية 
امليدانية يف  املشايف  من  وأطباء  والزبداين  مضااي  مدينيت  يف 
اليت سببت حاالت  الوحيدة  املادة  أن  لنا  وتبني  املدينتني، 
التسمم هي البسكويت عايل الطاقة »صناعة إيطالية«، الذي 
انتهت صالحيته يف أيلول/ 2015، واألسوء من ذلك هو 
سوء التخزين الذي تعرض له؛ ما تسبب بتعفنه، وتبني لنا 
أن اهلالل األمحر العريب السوري قد قام بتعبئته يف سيارات 
الشحن من املخازن اخلاصة ابملواد املنتهية الصالحية، وذلك 
بعد حصول نقص يف كمية الطرود »الصاحلة لألكل« واليت 

جيب إرساهلا ضمن قوافل املساعدات.

تناول  نتيجة  حصلت  اليت  التسمم  حاالت  إبسعاف  قام  مضااي،  مبدينة  امليداين  املشفى  يف  يعمل  طبيب  خالد،  الطبيب 
البسكويت عايل الطاقة واملنتهي الصالحية، أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادته عن تفاصيل حادثة التسمم:

»بتاريخ 20/ تشرين األول/ 2015 أسعف إىل املشفى امليداين قرابة 200 حالة تسمم من خمتلف األعمار، ظهرت 
على املصابني أعراض آالم يف البطن وارتفاع يف احلرارة وإقياء وإسهال، قمنا إبجراء التدبري العالجي الالزم هلم، بعد ذلك 
اتضح لنا أن مجيع املصابني كانوا قد تناولوا البسكويت عايل الطاقة، وحصلت حاالت التسمم يف اليوم نفسه الذي وزع 

فيه البسكويت للسكان يف مضااي، قمنا ابستالم حنو 700 طرد من البسكويت عايل الطاقة عرب قوافل املساعدات«.

نطلب من األمم املتحدة ومكتب الشؤون اإلنسانية فتح حتقيق ابحلادثة، وإطالع اجملتمع السوري على نتائج التحقيقات، 
وإيقاف وحماسبة املسؤولني عن احلادثة. 

البد لألمم املتحدة من فتح حتقيق وحماسبة املسؤولني عن بيـــــــــان
املساعدات الغذائية منتهية الصالحية

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

صورة تظهر نوع البسكويت عايل الطاقة، املنتهي الصالحية، والذي دخل مدينيت 
برعاية   2015 18/ تشرين األول/  مضااي والزبداين عرب قوافل املساعدات يف 

األمم املتحدة.
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