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 استمرار بسبب األسبوع نهاية خالل وحلب إدلب محافظتي في، وأطفال نساء منهم ونكثير ، مدنيا   116 عن يقل ال ما مقتل أفزعني
 .العدائية واألعمال العنف

 
 هذه في يعيشون الذين المدنيين ماليين وحماية سالمة إزاء عميق بقلق أشعر زلت ما. اإلطالق على مقبول غير رطالمف العنف هذا إن

 .المنطقة في للصراع جديد تصعيد من جزءا   الحوادث هذه مثل تشكل أن من بالقلق وأشعر، مرات عدة منهم ونكثير  نزح الذينو ، المنطقة
 
 الكثير تعريض لىإ ،سورية من أخرى مناطق في شوهد ما على غرار ،بها المحيطة والمناطق إدلب في عسكرية عملية أي تؤدي لن
 لها يكون أن المحتمل من بل، فحسب للخطر بالسكان المكتظة المنطقة هذه في، نسمة ماليين 3 عددهم تجاوزي الذين ،المدنيين من

 . للحياة منقذةال المساعدة قديمت على اإلنساني المجال في الشركاء قدرة على خطير تأثير
 
 37 مقتل عن أسفرتقد  الغربي حلب ريف فيالكبرى  أورم بلدة على مكثفةال الجوية الغارات أن التقارير أفادت، وحده الجمعة يوم في

صابةو ، األطفال من نصفهم من أكثر، األقل على شخصا    .بجروح آخرين عشرات ا 
 

، وأطفال نساء بينهم منبحسب ما ورد، ، آخرين بجروح 40 عن يقل ال ما ُأصيبو  أشخاص تسعة عن يقل ال ما ُقتل، منفصل وبشكل
 قرية على متفجرة براميل إسقاط بعدقد لقيا مصرعهما  نيشخص إن ليق حين في، الجنوبي إدلب ريف في ونخشي خان بلدة قصف بعد
 .إدلب الجنوبي ريف في اتحتاي قرية قصف جراء واحد شخص تلوقُ  ،التح
 
 سكني مبنى في والذخائر لألسلحة مستودع انفجر عندما، طفال   17 بينهممن ، حتفهم مدنيا   67 عن يقل ال ما لقي، األحد يوم فيو 

 .األنقاض تحت من شخصا   17 انقاذ تمو  .العشرات إصابة إلى أدى مما، الشمالي إدلب محافظة ريف في سرمدا بلدة من بالقرب
 

 نبغييو . والمدارس المستشفيات ذلك في بما، المدنية التحتية والبنية المدنيين ضد الموجهة المروعة الهجمات هذه المتحدة األمم تدين
 هذه مثل على الهجمات بوقف األطراف جميعمن  تزاملاإل لحصول علىل األولوية المتحدة األمم ترعاها التي السالم محادثات تعطي أن

 .المدنيين للسكان الضرورية التحتية البنية
 

 سلمية بطريقة سوريال اعنز ال لتسوية وشامل حقيقي اتفاق إلى التوصل عليهم نفوذ لديهم الذين وأولئك اعنز ال أطراف جميع ويتحتم على
 .نيالمدنيوال يجب استهداف  نبغييوال  .معاناةال من المزيد السوري الشعب تجنيبل
 
 وعدم المدنيين حمايةب اإلنسان حقوق وقانون الدولي اإلنساني القانون بموجب التزاماتها باحترام األطراف جميع اإلنساني مجتمعال يذّكرو 

 .المدنيين منضحايا  وقوع لمنع جهد أي ادخار

mailto:swanson@un.org

