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 العام األمين مساعد
 السورية لألزمة اإلقليمي اإلنسانية الشؤون منسق مكتب

 
  السورية، لألزمة اإلقليمي اإلنسانية الشؤون منسق مومسيس، بانوس السيد/ بيان

 المتزايد النزوح حول
 

 ٢٠١٨ نيسان/أبريل ١٠ عمان،
 

رة مستماألعمال العدائية ال بسببسوري منذ بداية العام ٧٠٠،٠٠٠عميق إزاء استمرار النزوح الجماعي لما يقرب من أشعر بقلق إنني 
مليون الجئ سوري في البلدان  ٥.٦وأكثر من سوري نزحوا بالفعل مليون  ٦.٥ إلىنزوح موجة أحدث ضحايا  ُيضاففي البالد. و 
 حماية.في مجال المساعدة إنسانية و  اتوبحاجة إلى مساعدنازحين  ةأكثر من نصف سكان سورياآلن  أصبحالمجاورة. لقد 

 
الهجمات على المناطق السكنية  التي تشملت األعمال العدائية، سفر أوقد . ةعنف مروععالقون وسط أعمال  ةال يزال المدنيون في سوري

غير أمر هذا و  ،المدنيين يوميا  العشرات من قتل أو إصابة م عنوالبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات واألسواق والمدارس، 
ك ما يتعلق بالوصول غير ، بما في ذلينإجالء المدنيأثناء مقبول. تواصل المنظمات اإلنسانية الدعوة إلى احترام معايير الحماية الدنيا 
، الدولييجب على أطراف النزاع، بموجب القانون اإلنساني و المشروط إلى المساعدات اإلنسانية وحماية العاملين في المجال اإلنساني. 

لبنية التحتية وابها م على المرافق الصحية والعاملين و الهج لقد زاد معدل. عاملين في المجال الطبياحترام وحماية المرافق الطبية وال
 .٢٠١٧المعدل الذي شهدناه في عام مرات عن ثالث  ٢٠١٨في األشهر الثالثة األولى من عام الصحية 

 
العمليات العسكرية األخيرة،  من جراءامرأة وطفل ورجل  ٤٠٠،٠٠٠أكثر من  نزوح تشير التقارير الواردة إلىفي شمال غرب البالد، و 

جماعية  راكز إيواءمعظم هؤالء النازحين في ماستضافة  حاليا   تتمو  ،من عفرين ١٣٧،٠٠٠وفي إدلب  ٣٠٠،٠٠٠أكثر من  من بينهم
 مع تفاقم مخاطر الحماية جراء االفتقار إلى الخصوصية. والمساجد،والمباني غير المكتملة والخيام ة، مثل المدارس كتظمرتجلة وم

  
الشرقية. منذ منتصف  طةغو الالهجوم المدمر على  قبع دمشقلمئات اآلالف من الناس في ريف بالنسبة تفاقمت األزمة بشكل كبير كما 
عدد الضحايا زايد ت إلىتقارير ال حيث تشيرفي األعمال العدائية،  ا  إضافي ا  المحاصر تصعيد هذا الجيبشهد  ،٢٠١٨فبراير شباط/شهر 

 الجوي والبري. قصفال من جراءلبنى التحتية المدنية التي لحقت باالنطاق  ةالواسعاألضرار و  المدنيين، فضال  عن الدمار
 

ة للغاية في ريف كتظمنازحين في مواقع  هممن ٤٤،٠٠٠أكثر من  ، ويقيمشخص إضافي من الغوطة الشرقية ١٣٣،٠٠٠اآلن نزح لقد 
 واجهإلى إدلب وحلب، حيث ت -معظمهم من المدنيين وبعض المقاتلين  -آخرين  ٥٠،٠٠٠دمشق، في حين تم إجالء ما يقرب من 

 االنهيار. افةحإلى بالفعل عتها دفضغوطا  االستجابة اإلنسانية 
 

 وأسفر عن مقتل أ لذياو الماضية،  األيام القليلةالغوطة الشرقية خالل بالعنف المتجدد والمكثف في دوما  إزاءقلق خاص ب إنني أشعر
المدينة، وقتل المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية،  فيجوية والقصف ال استمرار الغاراتالواردة إلى التقارير  يرإصابة العشرات. وتش

أسفر عن  لذيعن قصف مدينة دمشق، ا أيضا   تم اإلبالغبالعديد من المرافق الصحية. وفي الوقت نفسه،  ارا  ضر لحق أوالهجمات التي ت
صابةمقتل و   .، بحسب ما وردعدد من المدنيين األبرياء ا 
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األسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين في دوما. وفي حين أن األمم تدعي استخدام المزاعم المروعة التي  إزاءكما أشعر بقلق عميق 
 ا  أمر ُيعد ، استخدامها هذه التقارير، فإن أي استخدام لألسلحة الكيميائية، إذا تأكدصحة المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتحقق من 

 ويتطلب إجراء تحقيق شامل. مخيفا
 
 .الشمالي ، وكذلك في جنوب دمشق وريف حمصهاوجنوبالبالد في شمال شرق  أيضا   ا  العنف مستمر ال يزال في الوقت نفسه، و 
 

نني حماية المدنيين، و  بالتأكيد على ضروري جدامن ال جميع أطراف النزاع  إلىلألمم المتحدة األمين العام الدعوة التي وجهها ر كر أا 
كافة في  ل المساعدات اإلنسانية إلى جميع المحتاجيناصإيلضمان احترام القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان، بما في ذلك 

 .ذات الصلةالدولي لقرارات مجلس األمن  ، وفقا  سوريةأنحاء 
 

 سورية، يجب أن تظل الحماية في قلب جهودنا.ستمرار تعرض المدنيين لعنف مروع في جميع أنحاء ونظرا  ال
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