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، السورية لألزمة اإلقليمي ةاإلنساني الشؤون منسق نائب ،امغراجاسين رامش السيد/ بيان
 وحماة إدلب محافظتي في العشوائية لهجماتا ذين سقطوا جراءال ينالمدني الضحايا حول

2018 ونيوان/يحزير  2، عنتاب غازي

 في المسلحة المعارضة جماعات هاتشن التيالمتزايدة  العشوائية الهجماتوالناجم عن  عنه لذي تم اإلبالغا المدنيين الضحايا عدد إزاء عميق قلق يساورني
 .األخيرة األسابيع في وحماة إدلب محافظتي

 أيار/مايو.شهر  خالل ةوحما إدلب تيمحافظ في منفصلة عشوائية هجمات ست جراء العشرات صيبوأ  مصرعهم  مدنيا   24 عن يقل ال ما قيللقد 

سفر أ مما، اللتان تخضعان لسيطرة المعارضة، إدلب شمال في وسرمدا داناال مدينتي بينالذي يربط  الطريق علىسيارة مفخخة  انفجرتأيار/مايو،  3 في
صابة مدنيين أربعة مقتل عن  .التقارير الواردة ، بحسببجروح آخرين مدنيين عشرة وا 

 سفر عنأ مما، حماة محافظة غرب شمال في المنصورة قرية من بالقرب زراعي طريق على تسيران سيارتين مجهول انفجار استهدفأيار/مايو،  16 وفي
 .نساء وأربع واحد طفل بينهم ، منمدنيين ستة مقتل

 قرية من مدنيين تقل حافلة على النار أطلقوا نارية دراجات ويقودون الهوية مجهولي مسلحين رجاال  أشارت التقارير الواردة إلى أن أيار/مايو،  22 وفي
 مدنيين ركاب ثالثة مقتل إلى أدى مما، لحكومةتي تسيطر عليها اال المجاورة دحق كفر قرية إلى حماة غرب جنوب في الحكومة ةسيطر خضع لت التي عقرب
صابة  .آخرين سبعة وا 

صابة ،طفالن بينهم ، منمدنيين أربعة مقتل سفر عنأ مما، إدلب مدينة في سكنية منطقة داخل مفخخة سيارة انفجرت، أيار/مايو 26 فيو  ، العشرات وا 
 .بحسب التقارير الواردة

 محافظة جنوب في المعارضةالتي تخضع لسيطرة  أريحا بمدينة الميدان حي في طوابق ثالثة منمكونا   مبنى مجهول انفجار دمرأيار/مايو،  31 وفي
صابة ةسر األ نفس من أطفال ثالثة مقتل سفر عنأ مما، إدلب  .، بحسب التقارير الواردةبجروح ينتمدني سيدتينو  آخرين طفلين وا 

 حقوق وقانون الدولي اإلنساني بالقانون الصارم االلتزام عليهم يتحتم. المدنيين استهداف عدم ضرورة الصراع هذا أطراف جميععلى مسامع  أكررإنني 
بشكل  المدنيين أرواح ، وفي كافة األحوال الحد من، إزهاقلتفادي ةمكنالم االحتياطات جميع اتخاذ ضرورةيقتضي  الدولي اإلنساني القانونإن . اإلنسان
لحاق ،عرضي لحاق و  ،بالمدنيين األذى وا   المدنية األهداف وبين ،والمقاتلين المدنيين بين التمييز مبادئ تطبيق ذلك ويستلزم. المدنية باألهداف الضررا 

، األطفال ذلك في بما، المدنيين حق احتراممراعاة  وينبغي. هجوم أي عند شن االحتياطاتاتخاذ و  ،في استخدام القوة التناسب ، ومراعاةالعسكرية واألهداف
 .حربال جرائممرتبة  إلى المبادئ بهذه االلتزامعدم  يرقى قدو . شيء كل قبلحياة أوال  و ال في

 لقد. الصراع هي عمر سنوات سبع من أكثر على مدار هوصفعلى نحو يستحيل ، نازح مليون من أكثر ذلك في بما، إدلب في المدنيون السكان عانى لقد
 جميع جانب من أخرى عنف أعمال أي من حمايتهم يجبالسكنية، و  أحيائهم في لقتالمن جراء ا ومنازلهم، األطفال فيهم بمن، أحبائهم فقدوا

 .النزاع أطراف
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