
Уједињене нације: На помолу је хуманитарна катастрофа у четири сиријска града под опсадом
уторак, 14 фебруар 2017 10:15

 Високи званичник Уједињених нација у Дамаску упозорио је на "претећу хуманитарну
катастрофу" у четири града под опсадом у Сирији, позвавши да се хитно омогући
приступ тим градовима како би се допремила помоћ за око 60.000 становника.

  

  Хуманитарни координатор светске организације за Сирију Али ал-Затари упозорио је, у
саопштењу издатом у понедељак увече, на тешке услове у градовима Забадани, Мадаја,
Фуа и Кафраја, преноси данас АФП.   

Забадани и Мадаја, у провинцији Дамаск, налазе се под опсадом владиних трупа и
њихових савезника, док су Фуа и Кафраја под опсадом побуњеника.

  

"Шездесет хиљада недужних људи заглављено је овде у зачараном кругу свакодневног
насиља и оскудице, лишени хране и одговарајуће медицинске неге", наводи се у
саопштењу, уз упозорење да је на помолу хуманитарна катастрофа.

  

Званичник УН наглашава да се принцип слободног приступа угроженим људима мора
применити "одмах и без поновљених захтева".

  

Затари је додао да је ситуација компликована због тога што се помоћ не може пружити
Мадаји и Забаданију уколико се не обезбеди и приступ Фуи Кафраји, и обрнуто.
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"Због те повезаности би хуманитарни приступ могао бити предмет тешких преговора који
нису засновани на хуманитарним начелима", рекао је он.

  

У саопштењу се наводи да су УН последњи пут хуманитарни приступ овим градовима
имале у новембру, али се ниједна стана директно не оптужује за то.

  

Раније овог месеца, УН су саопштиле да су успеле да доставе помоћ за само 40.000 људи
у областима под опсадом или тешко приступачним зонама у јануару, док траже приступ
за достављање помоћи за више од 900.000 људи.

  

Према подацима светске организације, 4.72 милиона Сиријаца живе у тешко доступним
областима, укључујући 600.000 људи под опсадом, претежно од стране сиријске војске,
али и побуњненичких група или Исламске државе, наводи француска агенција.

  

(Танјуг)
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