
	  

 في ظظل تصاعد ااألعمالل االعسكريیة في محافظة حلب

االطبيیة  نشآتتماالااالعتدااء على  يیستنكر االقطريي ااألحمر االهھاللل
أألف  200وويیطلق تدخال إإغاثيیا عاجال بقيیمة االدااخل االسورريي في 

 ددووالرر
ووااستهھجانهھ أأعربب فيیهھ عن أأسفهھ بيیانا ررسميیا  االقطريي ااألحمر االهھالللأأصدرر  :االدووحة ― 2016 أأبريیل 30

في ظظل  ٬،مختلف أأنحاء محافظة حلب االسورريیةفي االمنشآتت االصحيیة لهھ تعرضض تاالذيي لالنتهھاكك  يیناالشديید
االمناززلل  ممسقوطط عشرااتت االقتلى وواالجرحى ووتهھدووخاللل ااآلوونة ااألخيیرةة ااألعمالل االعسكريیة ووتيیرةة تصاعد 

االدعم ااإلنساني من لتوفيیر أألف ددووالرر أأمريیكي  200بقيیمة إإغاثيیا تدخال أأططلق االهھاللل كما ٬، وواالمستشفيیاتت
 .بشكل عاجل مستلزماتت ططبيیة ووغذااء وومحرووقاتت

 منظمةباعتباررهه  ٬،االهھاللل ااألحمر االقطريي"إإنن : بالدووحةمقر االهھاللل ااألحمر االقطريي االصاددرر عن  ووذذكر االبيیانن
من حركة االمن ااإليیمانن بمباددئئ أأنشطتهھا تنطلق في جميیع وولحركة ااإلنسانيیة االدووليیة في اا ااعضوإإنسانيیة 
شكل خرقا ت هه ااألعماللووعدمم االتحيیز وواالحيیادد ووااالستقالليیة وواالتطوعيیة وواالوحدةة وواالعالميیة٬، يیرىى أأنن هھھھذ ااإلنسانيیة

تنافى مع كافة توو ٬،في االدااخل االسورريي ةلل ااإلنسانيیاعمهھددد ااستمراارر ااألتوو ٬،ووااضحا للقانونن االدوولي ااإلنساني
في مناططق  ووهھھھيیئاتت ااإلغاثة ااإلنسانيیةاالكوااددرر االطبيیة االمنشآتت وو حمايیةاالدووليیة االتي تضمن  عرااففاالموااثيیق ووااأل
 ."االنزااعاتت

 1949لعامم  ةرربعاالمشتركة من ااتفاقيیاتت جنيیف ااأل 3االماددةة أأحكامم إإلى االهھاللل ااألحمر االقطريي إإذذ يینوهه وو
ووكذلك أأحكامم ٬، جمع االجرحى وواالمرضى وواالعنايیة بهھمعلى جميیعهھا االتي تنص  ٬،وواالبرتوكولل ااإلضافي االثاني

االرعايیة مجالل حمايیة خاصة للمستشفيیاتت وواالوحدااتت االطبيیة وواالعامليین في االذيي يیتيیح نساني االقانونن االدوولي ااإل
االذيي يیحتم ووااألخالقي  قانونياالبوااجبهھا لتزاامم الااوو حكاممااأللهھذهه ااالمتثالل كافة ااألططراافف إإلى فإنهھ يیدعو  ٬،االصحيیة

لصالح االمدنيیيین االمتضررريین من  وواالطبي ااإلنسانيعملهھا تأدديیة أأثناء  االطبيیة كوااددررحتراامم ووحمايیة االااعليیهھا 
 .االنزااعع

 برنامج إإغاثي عاجل

من صندووقق  ددووالرر لفأأ 200 تبلغميیزاانيیة  تخصيیصإإلى  االقطريي ااألحمر االهھالللقد باددرر بالتوااززيي مع ذذلك٬، فوو
 ووتأميین غاثيإإوو ططبي ددعم تقديیم تشمل حلب مديینةإإنسانيیة عاجلة في  ااستجابةتنفيیذ لااالستجابة للطوااررئئ 

ال يیزاالل االعمل وو االخطة من جزء نجاززإإبالفعل  تم حيیث االجافة٬، االغذاائيیة االمواادداالوقودد وو من ااسترااتيیجي مخزوونن
 .حتى هھھھذهه االلحظة جارريیابهھا 

 مديینة ددااخل االصاخورر مستوصف تشغيیلفي  بريیل االجاررييمطلع شهھر أأ كانن االهھاللل ااألحمر االقطريي قد بدأأوو
 100صالح ل ووليیةااأل االصحيیة االرعايیة خدماتت يیقدمموو االمنطقة في ةةاالوحيیداالمنشأةة االصحيیة  يیعتبر هھھھووو ٬،حلب



	  

 ٬،يیوميیا مرااجع 100 يیتجاووزز معدال اافتتاحهھ منذ االمركز ستقبلاا حيیث ٬،حولهھا ووما االمنطقة سكاننأألف نسمة من 
 .ددووالرر لفأأ 185االجارريي  االعامم نهھايیةاالميیزاانيیة االتشغيیليیة للمركز حتى  ووتبلغ

 أأددوويیةكميیاتت من توفيیر  خاللل من وورريیفهھا حلب لمديینة االطبي االدعم بتقديیمااألحمر االقطريي  االهھاللل قاممأأيیضا 
 مستهھلكاتتاالمستشفيیاتت بال تزوويید٬، ووللطوااررئئ ااسترااتيیجي كمخزوونن صحةاال لمديیريیة ااألووليیة االصحيیة لرعايیةاا

 لخدمة االقطريي حمرااأل للهھاللل االتابع االطبي عنجاررةة مركز من متنقلة عيیاددةة تسيیيیر٬، ووجرااحيیةاالوواالسواائل 
الستقبالل  االطبيیة وواالمستهھلكاتت ددوويیةباأل ددعمهھامع  ٬،االغربي حلب رريیف باتجاهه االشمالي حلب رريیف من االناززحيین

 حمرااأل للهھاللل االتابع االحدوودديي االسالمة بابب مركز منأأخرىى  متنقلة عيیاددةة٬، ووكذلك يیوميیا امريیض 50 يیقارربب ما
 مخيیم في لناززحيینمن اا مريیضا يیوميیا 50لصالح ووااألددوويیة  ااألووليیة االرعايیة خدماتت لتقديیمأأيیضا  االقطريي
 .االحرميین

 على حاليیا تعمل ميیاهه صهھارريیج ستةب حلب لمديینة االمحلي االمجلس وويیدتزااألحمر االقطريي  لهھالللووقد سبق ل
 ٬،ددووالرر لفأأ 250بميیزاانيیة إإجماليیة قدررهھھھا  ٬،نسمة لفأأ 350 عن يیزيید ما لىإإ االمديینة ددااخل االشربب ميیاهه إإيیصالل

 ااالستيیعابيیة االقدررةة لزيیاددةةووإإددخالهھا إإلى االمديینة  جديیدةة صهھارريیج ةخمس شرااء على حاليیا االعمل يیجرييوو
 مع بالشرااكةذذلك وو ٬،ددووالرر لفأأ 500 ةيیناازيیبم متكامل مشرووعع ضمن االمناططق من عددد أأكبرإإلى  وواالوصولل
 من لتر لفأأ 28وو ططبيیة حزمة 1,850 تقديیمفضال عن  ٬،)أأووتشا( ااإلنسانيیة االشؤوونن لتنسيیق االمتحدةة ااألمم مكتب
 ميیاهه االشربب. تعقيیممواادد لوو االوقودد

 جافة غذاائيیة مواادد ددخاللإلاالمتوااجدةة ددااخل مديینة حلب بالتحضيیر  االقطريي حمرااأل االهھالللكوااددرر ووأأخيیراا تقومم 
 .ددووالرر لفأأ 80قدررهھھھا  ةيیاانيیزبم ٬،االطوااررئئ لحاالتت تخزيینهھاوو

 ووااسعة االنطاققمشارريیع ططبيیة 

االقطريي االسيید صالح بن علي االمهھنديي هھھھذاا االهھجومم ووفي تصريیح لهھ٬، ااستنكر سعاددةة ااألميین االعامم للهھاللل ااألحمر 
سيیما االنساء  لفئاتت االضعيیفة في االمجتمع العلى منشآتت ططبيیة محايیدةة أأثناء قيیامهھا بوااجبهھا ااإلنساني لصالح اا

مناططق مختلفة  وززعة بيینممنشأةة ططبيیة  13يیديیر حمر االقطريي االهھاللل ااألاالناززحيین٬، منوهھھھا إإلى أأنن وو ططفاللووااأل
وومشرووعع االصحة االمجتمعيیة في إإددلب٬، وومرااقبة حمالتت الووةة على ست عيیاددااتت متنقلة٬، ع٬، بالدااخل االسورريي

ددعم االقطاعع ووالستجابة االطاررئة لووأأرربعة مشارريیع االتلقيیح ضد شلل ااألططفالل وواالحصبة وواالحصبة ااأللمانيیة٬، 
 االطبي.

 ااعتدااءااتت متكرررةة

تعرضت لهھ محافظة حلب مكثف االذيي االنيیراانن االقصف االحربي االعديید من االمنشآتت االطبيیة قد ططالتهھا أأنن يیذكر 
 هھھھائل ددماررإإلى  أأددىى ممابالقصف االذيي تم ااستهھداافهھ  ٬،االسكريي حي في االقدسس وومن بيینهھا مستشفىمؤخراا٬، 

وومن  ٬،االجرحى ووعشرااتتقتيیال  ٥١۱ حدوودد بال ططباءمنظمة أأل اووفقكما خلف ووررااءهه  ٬،االخدمة نأأخرجهھ تماما م
 ااألططفالل ططبيیب( معاذذ ووسيیم محمداالدكتورر  هھھھما ططبيیبانن بيینهھماالعامليین بالمستشفى  من بيین االضحايیا خمسة

 ).سناننأأ ططبيیب( االمحمد أأحمد) وواالدكتورر مديینةالب االوحيید



	  

 منبالكامل  وواالمدعومم االمرجة منطقة فياالصحي  ااألووسومم مركزووتدميیر  ااستهھداافف تمووبعدهھھھا بيیوميین٬، 
 عددد يیزيید منطقة في ٬،ووااألططفالل االنساء من معظمهھم مريیض 1,800 من أأكثر دممخيیحيیث كانن االمركز  ااألووتشا٬،
ااثنانن من أأصيیب االذيي  االقصر بستانن مستوصفكانن هھھھذاا هھھھو نفس مصيیر وو .نسمة 75,000 عن قاططنيیهھا

تشيیر االمعلوماتت ااألووليیة االوااررددةة منهھ إإلى االذيي  االقبة جب حي في هھھھاللل شوقي مستشفىكذلك وو ٬،االعامليین بهھ
 .جرحىعددد من اال سقوطط

رعايیة اال نددد فيیهھ باستهھداافف مركزااألحمر االقطريي بيیانا مماثال  أأصدرر االهھاللل ٬،ووفي نوفمبر من االعامم االماضي
٬، ططباء عبر االقاررااتتمنظمة أأبدعم مشتركك مع االجنوبي  حلب ريیفب في بلدةة االزرربةاالذيي يیديیرهه ووليیة ألصحيیة اااال
 االذيي كانن يیستقبل في االمتوسط في االمركز٬، بشريیة خسائر ووقوعع ددوونن جسيیمة مادديیة أأضراارر عن أأسفر مما

 .مريیض شهھريیا 3,200

مستشفى  ت لهھتعرضاالهھجومم االذيي بعد  آآخربيیانا  االقطريياالهھاللل ااألحمر أأصدرر ٬، 2014في أأغسطس من عامم وو
٬، ااإلنساني مووااجبهھ ةتأدديی أأثناء بعض أأططبائهھ االعامليین في االمستشفى ااستشهھاددمما أأسفر عن  ٬،االطبقة في سورريیا

يیغاددرر حيیث ااستشهھد ووهھھھو  ٬،مع االهھاللل ااألحمر االقطرييألحد ااألططباء االمتطوعيین  2013ووهھھھو نفس ما حدثث عامم 
 يیعمل بهھا.كانن منزلهھ في ططريیقهھ إإلى االوحدةة االطبيیة االتي 

 ##االبيیانن نهھايیة##
 االقطريي ااألحمر االهھاللل عن نبذةة
 االضعيیفة وواالمجتمعاتت ااألفراادد ووتمكيین مساعدةة إإلى تهھدفف خيیريیة إإنسانيیة منظمة ووهھھھو 1978،٬ عامم االقطريي ااألحمر االهھاللل تأسس
 جنيیف٬، في االوططنيیة للجمعيیاتت االدوولي ااالتحادد تضم االتي االدووليیة٬، ااإلنسانيیة االحركة في عضو وواالهھاللل. تميیيیز أأوو تحيیز ددوونن من

 ووااإلسالميیة وواالعربيیة االخليیجيیة االجمعيیاتت من االعديید عضويیة االهھاللل يیشغل كما بلداا٬، 189 من االوططنيیة وواالجمعيیاتت االدووليیة٬، ووااللجنة
 االهھاللل وويیستطيیع. ااألحمر وواالصليیب ااألحمر للهھاللل االعربيیة للمنظمة االعامة ووااألمانة االدوولي٬، للهھاللل ااإلسالميیة االلجنة: مثل

 جهھوددهھھھا في قطر ددوولة بذلك مسانداا وواالكوااررثث٬، االنزااعاتت مناططق إإلى االوصولل هھھھذهه االقانونيیة صفتهھ إإلى ااستنادداا االقطريي ااألحمر
 .االمحليیة االخيیريیة االمنظماتت باقي عن االهھاللل يیميیز االذيي االدوورر ووهھھھو ااإلنسانيیة٬،
 في وواالتنميیة لإلغاثة جارريیة ددووليیة مشرووعاتت على يیشرفف ووهھھھو وواالدوولي٬، االمحلي االمستويیيین على االقطريي ااألحمر االهھاللل وويیعمل
 االهھاللل بهھا يیضطلع االتي ااإلنسانيیة ااألعمالل بيین وومن. ووأأووررووبا ووأأفريیقيیا ووآآسيیا ااألووسط االشرقق أأنحاء جميیع في االبلداانن من عددد

 على يیعمل كما االمخاططر٬، من وواالحد منهھا وواالتعافي لهھا ووااالستجابة للكوااررثث االتأهھھھب مجاالتت في االدعم تقديیم االقطريي ااألحمر
 وواالتنميیة االصحيیة وواالرعايیة االطبيیة االخدماتت تقديیم خاللل من االمتضررريین معيیشة مستوىى ووتحسيین االكوااررثث أأثر من االتخفيیف

 ووااسعة شبكة بمجهھوددااتت االهھاللل وويیستعيین. ااإلنسانيیة االمناصرةة صعيید على نشاططهھ إإلى باإلضافة االمحليیة٬، للمجتمعاتت ااالجتماعيیة
 .لصالحهھم ااإلنسانيیة االقوىى حشد خاللل من االضعفاء حيیاةة تحسيین ووررؤؤيیتهھ وواالملتزميین٬، االمدرربيین وواالمتطوعيین االموظظفيین من

 غانم بن محمد االدكتورر إإددااررتهھ مجلس لرئيیس سبق فقد االجذوورر٬، عريیقة وومصدااقيیة إإنجاززااتت من االهھاللل بهھ يیتمتع لما وواانعكاسا
 تحت نشاططهھ االهھاللل وويیماررسس. آآسيیا قاررةة عن االوططنيیة للجمعيیاتت االدوولي ااالتحادد ررئيیس نائب منصب شغل أأنن االمعاضيید االعلي
 وواالوحدةة االتطوعيیة وواالخدمة ووااالستقاللل وواالحيیادد االتحيیز ووعدمم ااإلنسانيیة: ووهھھھي ااإلنساني للعمل االسبعة االدووليیة االمباددئئ مظلة

 .وواالعالميیة
 بإددااررةة ااإلعالميیة االشؤوونن ررئيیس عدنانن٬، فريید بالسيید ااالتصالل يیمكنكم ووأأنشطتهھ٬، االقطريي ااألحمر االهھاللل عن االمعلوماتت من لمزيید
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