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 المتحدة األمم

 اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب

 منسق الشؤون اإلنسانية و ةسوريفي ألزمة لبيان مشترك صادر عن منسق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي 

 ةفي سوريافي مش التي استهدفتفي الجمهورية العربية السورية حول الغارات الجوية األخيرة 

 

 2017 نيسان 26 عمان  دمشق،

حرم مئات اآلالف الذي يو ،ةلمرافق الطبية في شمال سوريباالضرر والتدمير المستمر عه إلحاق رو  قد إن مجتمع األمم المتحدة 

أن مشفى الشهيد وسيم الحسيني وردت تقارير تفيد بنيسان/أبريل،  25فجر يوم  فيإذ ية األساسية. طبمن األشخاص من الخدمات ال

 علىنيسان/أبريل، أصابت غارات جوية  22. وفي عملال دت إلى توقفه كلياً عنأة تعرض لضربات جويقد في مدينة كفر تخريم 

تم كما . ته التقاريروردأ، بحسب ما قتل أربعة مدنيين، مما أسفر عن متحت األرض ميدانياً  منطقة عابدين بمحافظة إدلب مشفىً 

مشفى متخصص في رعاية على نيسان/أبريل وحده في هذه المنطقة، بما في ذلك شهر ات جوية أخرى في غارعن أربع  بالغاإل

 .عملن الع جميع المرافق تقريباً توقفت  يجة لذلك،ونت؛ األمومة والطفولة

" يقول كيفن كينيدي، للقصف، المنشآت واألشخاص الذين يحاولون إنقاذ األرواح أن تتعرض على اإلطالق  من غير المقبولإنه ل"

في والمرافق الطبية اعلى المش بال هوادةاالعتداءات المستمرة ، مضيفاً أن "سوريةفي منسق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي لألزمة 

الذين األشخاص ن اين في المجال الطبي وحرممقتل مئات العامل عنت سفرأقد وفظاعة، من أشد سمات هذه الحرب واحدة هي 

 "ن تتوقف.أيجب والحق في الحياة.  ة، وهواألساسي ةهم اإلنسانيوقحقالمساعدة من أهم يحتاجون إلى 

هم بموجب القانون اإلنساني الدولي اتعلي الزعتري "أطراف النزاع إلى التقيد بالتزام ةودعا منسق الشؤون اإلنسانية في سوري

 ".فياحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية مثل المشلوقانون حقوق اإلنسان 

 

 

 :بـ االتصال يمكنكم المعلومات من لمزيد

 masri@one.un.org-khalid.alاإلنسانية في سورية،  الشؤون ومنسقلألمم المتحدة م المقي مثلالم مكتب ،المصري خالد
 +9639912066555:هاتف

  +962 79 022 4591  هاتفshawas@un.org  ، مكتب المنسق االنساني االقليمي لالزمة السورية في االردن ،  ساجدة الشوا

  :+90 533 617 61 53هاتف baroud2@un.org  ،غازي عنتابفي تنسيق الشؤون اإلنسانية األمم االمتحدة ل مكتب ، بارودفدوى عبدربه 

 efweb.intwww.reli أو www.unocha.org لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في الصحفية البيانات على االطالع يمكنكم
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