
	

 جرحى 10قتلى و 5سقوط 

حي یستنكر قصف مركزه الصحي في  القطري األحمر الھالل
 بریف حماة اللطامنة

 منطقة أمس استھدفت التي الجویة بالغارة ةبشد القطري األحمر الھاللندد  :الدوحة ― 2016 أكتوبر 16
 نتج وقدالتابعة لھ،  ولیةاألالرعایة الصحیة  مراكز أحد یقع حیث ،الشمالي حماة بریف اللطامنة حي في سكنیة
 ،اواحد اعامالبالغ من العمر  وابنھا مأو أشھر، الثالثة ذات وطفلتھما بأو مأ ھم مدنیین 5 مقتل الغارة ھذه عن
 ةیلصحلرعایة ال اللطامنة مركز في الصحیة الخدمات لتلقي انتظارھم ثناءأ مصرعھم المدنیین ھؤالء لقي وقد

 .األولیة

 ممرض وھم الطبي المركز طاقم من اثنین منھم ،المدنیین من جرحى 10 وقوع عن الغارة سفرتكذلك أ
 المركز ھذا في العمل إیقاف سیتم علیھ وبناء ،جسیمة بأضرار الصحي المركز مبنى أصیب كما ،وطبیب
 .األمس حداثأ على المترتب الوضع خطورة مدى تقدیر حین لىإ مؤقتا

 شھریا مراجع 900 من یقرب ما لفائدة طبیةال ھخدمات یقدم األولیة ةیلصحلرعایة ال اللطامنة مركز نأ یذكر
 عام بشكل خدماتھ وتغطي ،طبي ومختبر صیدلیة على احتوائھ لىإ باإلضافة طفال،واأل األمھات من غلبھمأ

 ألف نسمة. 50 سكانھا یتعدى مناطق

 ألبسط سافر خرق ھو العزل للمدنیین المباشر االستھداف ھذا نوأكد الھالل األحمر القطري في بیان رسمي أ
 عن الصادرة القرارات لجمیع مباشرا تحدیا یمثل نھأ كما ،اإلنساني الدولي والقانون جنیف اتفاقیات مبادئ
من و ،المسلح الصراع حاالت في للمدنیین المباشر باالستھداف تندد التيو المتحدة لألمم التابع مناأل مجلس
 الجرحـى تھدید وأ استھداف بشـــدة یـــدین والذي مناأل مجلس عن الصادر 2286 رقم قرارلبینھا ا

 حصـریا یزاولـون الذین اإلنسانیة المساعدة تقدیم مجال في والعاملین الطبي المجال في والعـاملین والمرضـى
 .الطبیـة المرافـق وسـائر المستشـفیات وكـذلك ومعـداتھم، نقلـھم وسـائل وبحمایـة طبیـة، امھـام

 في اإلنسانیة مھمتھ في االستمرار عن یتوانى لن القطري األحمر الھالل فإن الھجمات، ھذه من وبالرغم
 السبعة للعمل اإلنساني الدولي. األساسیة لمبادئللقیم اإلنسانیة وا وفقا سوریا

 األحمر الھالل بعثةفي  الصحیة البرامج مدیر درویش ھاشم الدكتور قالفي تعلیقھ على ھذا الھجوم، و
من  ایاضحسقوط و ةوالطفول لألمومة طبیة خدمات یقدم طبي مركز استھداف یعتبر: "تركیاب القطري

 تقضي التي الدولیة القوانین لجمیع واضح خرق بمثابةعاما واحدا الذین لم یتجاوز عمرھم  طفالاألاألمھات و
 توفیرالتدخل لإلى  الدولي المجتمع وندعو .االستھداف من ةواإلسعافی ةالطبی ادرووالك الطبیة تآالمنش بتحیید
 ".مستمر بشكل اإلنسانیة الطبیة الخدمة تقدیم استمرار ضمانو االستھداف من ةالطبی ادروللك الحمایة



	

 استھدافھ سبق قدحلب  شرقي القطري األحمر للھالل التابع األولیة ةیلصحلرعایة ال الصاخور مركزوكان 
قتلى ، فضال عن سقوط وخروجھ من الخدمة بالكامل تدمیره لىإ أدت جویة بغاراتمطلع الشھر الجاري 
 .وجرحى من المدنیین

 ##البیان نھایة##
 القطري األحمر الھالل عن نبذة
 الضعیفة والمجتمعات األفراد وتمكین مساعدة إلى تھدف خیریة إنسانیة منظمة وھو ،1978 عام القطري األحمر الھالل تأسس
 جنیف، في الوطنیة للجمعیات الدولي االتحاد تضم التي الدولیة، اإلنسانیة الحركة في عضو والھالل. تمییز أو تحیز دون من

 واإلسالمیة والعربیة الخلیجیة الجمعیات من العدید عضویة الھالل یشغل كما بلدا، 190 من الوطنیة والجمعیات الدولیة، واللجنة
 الھالل ویستطیع. األحمر والصلیب األحمر للھالل العربیة للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للھالل اإلسالمیة اللجنة: مثل

 جھودھا في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول ھذه القانونیة صفتھ إلى استنادا القطري األحمر
 .المحلیة الخیریة المنظمات باقي عن الھالل یمیز الذي الدور وھو اإلنسانیة،
 في والتنمیة لإلغاثة جاریة دولیة مشروعات على یشرف وھو والدولي، المحلي المستویین على القطري األحمر الھالل ویعمل
 الھالل بھا یضطلع التي اإلنسانیة األعمال بین ومن. وأوروبا وأفریقیا وآسیا األوسط الشرق أنحاء جمیع في البلدان من عدد

 على یعمل كما المخاطر، من والحد منھا والتعافي لھا واالستجابة للكوارث التأھب مجاالت في الدعم تقدیم القطري األحمر
 والتنمیة الصحیة والرعایة الطبیة الخدمات تقدیم خالل من المتضررین معیشة مستوى وتحسین الكوارث أثر من التخفیف

 واسعة شبكة بمجھودات الھالل ویستعین. اإلنسانیة المناصرة صعید على نشاطھ إلى باإلضافة المحلیة، للمجتمعات االجتماعیة
 .لصالحھم اإلنسانیة القوى حشد خالل من الضعفاء حیاة تحسین ورؤیتھ والملتزمین، المدربین والمتطوعین الموظفین من

 غانم بن محمد الدكتور إدارتھ مجلس لرئیس سبق فقد الجذور، عریقة ومصداقیة إنجازات من الھالل بھ یتمتع لما وانعكاسا
 تحت نشاطھ الھالل ویمارس. آسیا قارة عن الوطنیة للجمعیات الدولي االتحاد رئیس نائب منصب شغل أن المعاضید العلي
 والوحدة التطوعیة والخدمة واالستقالل والحیاد التحیز وعدم اإلنسانیة: وھي اإلنساني للعمل السبعة الدولیة المبادئ مظلة

 .والعالمیة
 بإدارة اإلعالمیة الشؤون رئیس عدنان، فرید بالسید االتصال یمكنكم وأنشطتھ، القطري األحمر الھالل عن المعلومات من لمزید

 .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البرید عبر أو ،+974 5583 7338: رقم ھاتف على االتصال،
 :االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زیارة یمكنكم كما
 https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فیس
 QRCS@: وأنستغرام تویتر
 www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent: إن لینكد


