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 السورية باألزمة المعني اإلنسانية للشؤون اإلقليمي المنسق نائب مكتب

 ،السورية ألزمةبا المعني اإلنسانية للشؤون اإلقليمي المنسق نائب كتس، مارك بيان

 إدلب في المتدهور الوضع حول

 2020 يناير/الثاني كانون 7 عنتاب، غازي

 

 في محاصرين مدني ماليين ثالثة من أكثر يزال ال حيث سورية، غرب شمال إدلب، في المتدهور اإلنساني الوضع إزاء جزعبال أشعر إنني

 .واألطفال النساءمن  غالبيتهم العظمى - حرب منطقة

. العدائية األعمال في حادال تصاعدال قبع األول/ديسمبر، كانون منتصف منذ إدلب جنوب في همديار من مدني 300000 عن يقل ال ما فرلقد 

. التي يرتدونها ثيابال من أكثر فروا دون أن يحملوا الذين األشخاص على إضافية مخاطر شكلي يذال القاسي، الشتاء دبر في هذا كلويحدث 

 .تقلبات األحوال الجويةل ينمعرض ،قاسية أماكن في مؤقتة إيواء مواقعو خيام في اآلن النازحين من الكثير يعيش

 من نازحين تستضيف بالسكان مكتظة محافظة وهي - إدلب في بالفعل المريع الوضع تفاقم عن النزوح من األخيرة الموجةهذه  لقد أسفرت

 الجوية الغارات مصرعهم جراء مدني 1300 عن يقل ال ما قيول إدلب جنوب في آخرين شخص 400000 نزح. سورية أنحاء جميع

 خالل إدلب في القتال بسبب النازحين عدد إجمالي يرتفع وبذلك. الماضي العام من أغسطسإلى آب/ مايوأيار/ نخالل الفترة م والقصف

 .شخص 700000 من أكثر إلى الماضية الثمانية األشهر

 على الحصولإمكانية و وىمأ عن بحث، والتي تالعنف وسط أعمال العالقة سراأل عنيوم  كل للقلق ةريثالم تقاريرالمزيد من ال نتلقىإننا 

 العامة والمباني والمساجد المدارس في اآلن الذا  م منهم ونالكثيرويتخذ . الحضرية والمناطق المكتظة المخيمات في األساسية الخدمات

 األساسية الخدمات عن فضال   ،اءالشتالمخصصة لفصل و الصحية اتوالمساعد والمأوى الغذاء في حاد نقص عن اإلبالغ ويستمر. األخرى

 .إدلب في جميع أنحاء الحياة، قيد على للبقاء الالزمة األخرى

 تعليق لىإ إدلب فيعلى األقل  صحية منشأة 13 لقد اضطرت. المتزايدة االحتياجات لمواجهةقصارى جهدها  اإلنسانية المنظمات بذلتو

 .للخطر ضتعرال مستويات وارتفاع المحليين السكان معاناة أدى إلى تفاقم مما ،في اآلونة األخيرة األمني الوضع بسبب عملياتها

 التي استهدفت تلك الجوية الغارات أعقاب في أريحا، في آخرين 20 وإصابة األقل على مدنيين تسعة مقتل عن تقارير تلقينا األحد، يوم في

 من بينها ،أو إلحاق أضرار بعدة مباني تدمير عن أسفرت الجوية الغارات أن األرض على اإلنساني المجال في نولعاملأفاد او. المنطقة

 .ومسجد أطفال وروضة مدرسة

 الحوادث من سلسلة الحادث هذاويعقب . إدلب في المدنيون السكان يواجهه الذي اليومي الكابوس على ة الدالةمثلأحد األ سوى ليس هذاإن 

 بشكل والقرى البلدات من العديداآلن  والقصف الجوية الغارات تستهدفو. الماضية القليلة األسابيع في القدر بنفس قلقثيرة للوالم المماثلة

 .تقريبا   يومي

. الدولي اإلنساني للقانون وفقا   المدنيين، حماية لضمان الالزمة التدابير جميع اتخاذ إلى النزاع أطراف جميع دعوة المتحدة األمم تواصل

 األمين لقد أعلن. يةعدائال لألعمال الفوري الوقف إلى األول/ديسمبر كانون نهاية في العام األمينالتي أطلقها  دعوةال أيضا   المتحدة األمم جددوت

 .(2015) 2254رقم  األمن مجلس بقرار عمال   المتحدة األمم تيسرها سياسية عملية هو السوري للنزاع الموثوق الوحيد الحل أن العام
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