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 العام األمين مساعد
 السورية لألزمة اإلقليمي اإلنسانية الشؤون منسق مكتب

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

 سورية غرب شمال فيتصاعد العنف  حول
 

 ٢٠١٨ سبتمبر/أيلول١١ ،عمان
 

 األيام خالل ةجديد نزوحموجة  إلى أدى لذياسورية،  غرب شمال في يةعدائال األعمال في األخير التصعيد إزاء عميق بقلق أشعرإنني 
 ٦.٢ي حوال حاليا   يوجد. المدنيين في صفوف الوفيات عشراتأسفر عن و  ورجل وطفل سيدة ٣٠،٠٠٠ من أكثرشملت  الماضية القليلة
 سورية. داخل نازح مليون

 
 إدلب وريف الشماليحماة  ريف في سيما وال، المنطقةهذه  في واألرضي الجوي القصف في تصاعدا   شهدنا، سبتمبر/أيلول ٤ منذ

 المدنيين على مأساوي تأثيروكان لها  الهاون وقذائف الصواريخالتي اسُتخدمت فيها  االنتقامية الهجمات في بزيادة مصحوبا  ، الجنوبي
 .المناطق تلك في المقيمين

 
 وبحلول. إدلب محافظة في مختلفة مواقع إلى تهملبياغ وصلو ، رأيلول/سبتمب ٩ حتى المنطقة هذه في شخص ٣٠،٠٠٠ من أكثر نزح
 بينما، هممن المئة في ٢٩ المحلية األسر فيستضتو ، سعيا  لألمان المخيماتتوجهوا إلى  قد النازحين من المئة في ٤٧ كان، األحد يوم
 .مساكن نالمتبقي المئة في يؤجر العشرةو ، المخيمات تشبه هياكل أو االستيطان ذاتية مخيمات في المئة في ١٤ يقيم
 

من ، المنطقة في مستشفيات أربعة ُقصفت، أسبوع من أقل في. الصحية الرعاية مرافق على الهجمات بسبب المدنيين معاناة تفاقمت وقد
، يخضع آللية تفادي التضارب إنساني موقع وهو، سبتمبر/أيلول ٦ ومي الشمالي حماة ريف في، زيتا كفر في المغارة مستشفى بينها

 زيتا كفر ةناحي في آخر ومستشفى، إدلب ريفب النعمان معرة منطقة في سبتمبر/أيلول ٨ في الحياة ضنب مستشفىقصف  وتبعه
 .قصفلل، حماة محافظة شمالفي ، اللطامنة مدينة في اللطامنة مستشفى تعرض، واحد بيوم ذلك وبعد. ةحما محافظةب
 

 .٢٠١٨ فبرايرشباط/ في ذلك في بما، السابق في مرات عدةللقصف  الحياة ضنبمستشفى و  المغارة مستشفى تعرض وقد
 
لم يأت  األسوأيكون أن  اإلنساني المجال في كعاملين اهنخشما ، و دراماتيكية بطريقة المدنيين على ن جديدم األخير التصعيد يؤثرو 

 هذا العدد ويشمل ،للخطر تانمعرض بها المحيطة والمناطق إدلبمحافظة  في يقيمون مدني مليون ٢.٩ حوالي وحماية سالمة إن. بعد
 .أخرى مناطق من المنطقةهذه  إلى جاءوا، واألطفال النساء من غالبيتهم، نازح مليون ١.٤

 
 المنطقة هذه في للخطر المدنيين حياة تعريض إلى المجاورة والمناطق إدلب في العسكرية العمليات فيإضافي  تصعيدأي  يؤدي لن

، ذلك على وعالوة. للحياة المنقذة المساعدة تقديم على اإلنساني المجال في الشركاء قدرة على بشدة سيؤثر بل، فحسب بالسكان المكتظة
 مشقة في يتسببس مما، النازحين من ا  كبير  ا  عدد تضم بالفعل منطقة في النزوح من مزيد إلى أيضا   ستؤدي القتالحدة  في زيادة أي فإن

 .أيضا  لمضيفيهم  ولكن، لهم فقط ليس كبيرة
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 الدولي اإلنساني القانون بموجب بالتزاماتهم النزاع أطراف جميع وأذّكر، بالمدنيين المأهولة المناطق في المروعة الهجمات هذه أدين إنني

 مغادرة حرية ذلك في بما، المدنيين على العسكرية العمليات تأثير حد منلل جهد أي رادخا ينبغيال  وبأنه - المدنيين حماية لضمان
 العاملين وأمن سالمة ضمان ويجب. ذلك اختاروا إذا، ظلوا في أماكنهمي أن أو، يريدونه اتجاه أي في بأمان النزاع من المتضررة المناطق

 .على الفور والطبي نسانياإل المجالين في
 

 .اآلن إليه وصلتال ويجب سلمي حل هناك يكون أن يجب
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