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 السورية باألزمة املعني اإلنسانية للشؤون اإلقليمي املنسق نائب مكتب

  ،السورية ألزمةبا املعني اإلنسانية للشؤون اإلقليمي املنسق نائب كتس، مارك بيان

 إدلب منطقة في املدنيين الضحايا عدد تزايد بشأن

 2019 تموز/يوليو  22 عنتاب، غازي 

 

  يزداد إدلب في الكابوس إن
 
 واحد اليوم شهد. سوءا

 
  الهجمات أكثر  من ة

 
 حوالي منذ القتال اندالع منذالتي رأيناها  املدنية املناطق على فتكا

 .أشهر ثالثة

  59 قيل
 
 و  مصرعهم األقل على مدنيا

 
 سلسلةضربت  عندما خطيرة، تحاال  في معظمهم ،بجروح ورجل وطفل امرأة 100 من أكثر  صيبأ

 .اليوم إدلب جنوب في متعددة مواقع الفتاكة الجوية الغارات من

 خلفم الصباح، هذا النعمان معرةمدينة  في ةشعبيال قاسو األ  أحدعلى  سوأاأل  الهجوم كان
 
  39 ا

 
 نساء ةثماني بينهم من األقل، على قتيال

 .الجثث من املزيد اكتشاف بعد أكثر  الرقم هذا يرتفع أن املرجح ومن. أطفال وخمسة

 يعانيو  واألطفال، النساء من الضحايا من العديد كان. على أصحابها التعرف استحال حتى احترقت أو  ءشالأ إلى الجثث بعض تمزقت

 مدفونين منهم الكثير  يزال ال و  ،األنقاض تحت من الناس النتشال اليوم طوال اإلنقاذ عمال يعملو . فظاعة اإلصابات أشد من بعضهم

  ناجينال عن البحث وظل. تحتها
 
 .الظالم حلول  مع مستمرا

 من بدعم ملساعدة،ا تقديمل جهدهم قصارى  ،ةعاوالشج يتفانبال يتسمون  ذينال اإلنساني، والعمل ةالصح مجالي في العاملون  يبذلو 

 يات.املستشفبأحد  وموظف آخر  إنقاذ عاملمن بين القتلى اليوم  كان لقد. آمن أحد يوجد ال  البيئة، هذه في ولكن املتحدة، األمم

  املساء هذا إدلبكما شهدت 
 
 وأربعة امرأة بينهممن  أشخاص، ثمانية مقتل عن أسفر  لهجوم سراقب بلدة في محلي سوق  تعرض أيضا

التي يقيمون  حياءاأل على  قصف بعد قد فقدوا حياتهم مدنيين سبعة أنالواردة  األنباء أفادت حلب، مدينة وفي. ، بحسب ما وردأطفال

 إ. الهاون  بقذائف فيها
 
  يمثل إنه. أبريلنيسان/ شهر  نهاية منذ دموية األيام أكثر  أحد بالتأكيد اليومهذا  كان ،جماال

 
  تصعيدا

 
  مروعا

 
جديدا

  يزداد ال ينفك الذي الصراع في
 
 .سورية غرب شمال في سوءا

 12 بحياة أودى والذي ،إدلب بريف شورين معر  بلدة في آخر  شعبي سوق  على الهجوم من فقط واحد أسبوع بعد اليوم أحداث تأتيو 

 
 
 في ةحيويال املدنية التحتية البنية التي تستهدف الجديدة الهجمات من موجة من جزء كله هذاإن . آخرين 20 أسفر عن إصابةو  مدنيا

 من أكثر  املتحدة األمم وثقت لقدو . واملخابز املياه ومحطات واملدارس الصحية املرافق ذلك في بما األخيرة، األشهر  في سورية غرب شمال

 .في صفوف املدنيين وفاة حالة أربعمائة

. الفور  على الهجمات هذه مثل تتوقف أن يجب. املدنية التحتية والبنية املدنيين على الهجمات هذه مثل يبرر أن يمكن ش يء يوجد ال 

 من أكثر  ، ومن بينهمإليه باذهيمكنهم ال آخر  مكان أي وليس لديهم محاصرين ، وهم ال يزالون إدلب منطقة في مدني ماليين ثالثة يعيش

 بموجب مبالتزاماته التقيد إلى النزاع أطراف ةدعو  إننا نواصل. لهم ظهره يدير  أن للعالم يمكن ال و . الناس هؤالء حماية يجب. فلط مليون 
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وتيسير  اإلنساني املجال في العاملين جميع وحماية األذى، من املدنيين لحماية الالزمة التدابير  جميع اتخاذو  ،الدولي اإلنساني القانون 

 . عملهم
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