
النسانية       مهمتهم بأداء قيامهم أثناء طبيبين إصابة

مركز      قصف يستنكر القطري الحمر الهلل

إدلب       في له التابع الولية الصحية الرعاية

:― 2018يناير  10  في أاقعة ليست هي اوألى، تعرض أحد مراكزالدوحة 
الرعاية الصحيةة اوألية التابعة للهلا اوحمر القطري في محافظة إدلب التي

،2018 يناير 5 الموافق الجمعةشهدت موجة من اساتهداف أالقصف الجوي يوم 
مما أدى إلى تدمير المركز بشكل شبه كامل إثر تضرر مبانيه أأقسامه المختلفة

بشكل كبير، ليتم تعليق العمل كليا بالمركز أخرأجه ممقتا من الخدمة، اومر الذي
اتكون له تبعات مأااأية على المئات من أهالي المنطقة الذين يستفيدأن من

خدمات الرعاية الصحية اوألية التي يقدمها المركز.

التي لمالطبية أتعمل طواقم الهلا اوحمر القطري حاليا على نقل المعدات 
تتضرر من القصف إلى أماكن أخرى أكثر أمنا، حيث س يزاا القصف العنيف مستمرا

على المنطقة حتى تاريخ كتابة هذا الخبر، في ااتهداف مباشر للمنشآت الطبية
المعرأف حكما أضمنا أنها محمية تحت مظلة القانون الدألي اننساني أكافة

القوانين أالتشريعات الدألية ذات الصلة. أكانت طواقم الهلا اوحمر القطري قد
باشرت في حينه عملية حصر اوضرار الناجمة عن الحادث أعلى رأاها التأكد من
عدم اقوط أي ضحايا من المراجعين الذين تصادف أجودهم داخل مركز التح في

انتظار الحصوا على الخدمة الصحية أقت أقوع القصف.

أهنا يمكد الهلا اوحمر القطري مجددا ااتنكاره أرفضه التام وي أعماا عدائية
ترتكب في حق المدنيين أالكوادر انغاثية أالطبية، حيث إن مثل هذه اوعماا

تتنافى ماع كافة المواثيق أاوعراف الدألية التي تضمن حماية المنشآت أاوطقم
الطبية أهيئات انغاثة اننسانية في مناطق النزاعات.

أبصفة الهلا اوحمر القطري عضوا في الحركة الدألية للصليبة اوحمر أالهلا
اوحمر المعنية بحماية أرأاح الضعفاء أالتخفيف من معاناتهم، فإنه يطالب كافة

 من الفصوا الثالث حتى35 إلى 19اوطراف باسمتثاا نصا وحكام المواد من 
 أبرتوكوليها انضافيين، أالتي تنص1949السادس من اتفاقيات جنيف اوربعة لعام 

جميعها على نشر أتعزيز القيم اننسانية أجماع الجرحى أالمرضى أالعناية بهم، كما
يتيح القانون الدألي اننساني حماية خاصة للمستشفيات أالوحدات الطبية

أالعاملين في مجاا الرعاية الصحية، منوها إلى أن عدم احترام هذه اوحكام يقوض



الارض الحمائي للمرافق الصحية أيعد انتهاكا جسيما لللتزام القانوني أاوخلقي
باحترام أحماية الكوادر أالمنشآت الطبية أثناء قيامها بواجباتها اننسانية أالمهنية.

يذكر أن مركز التح للرعاية الصحية اوألية كان قد تم افتتاحه في بداية شهر يوليو
 ألف نسمة من أهالي المنطقة90الماضي، أيقدم خدماته اننسانية وكثر من 

أالنازحين المقيمين بها أالقرى المجاأرة. أتكمن أهمية هذا المركز في الخدمات
الصحية النوعية التي يقدمها لههالي، أعدد المراجعين الكبير الذين يستفيدأن من
هذه الخدمات شهريا، بانضافة إلى عدم أجود أي مراكز صحية أخرى قريبة منه.

أيضم المركز قسما خاصا باومراض النسائية، أعيادة لهطفاا أاندارة المتكاملة
ا(، أعيادات أانان أجلدية أعيون أباطنية أعامة، بانضافةIMCIومراض الطفولة )

إلى أحدة إاعاف ليلي، أغرفة ضماد، أمختبر تحاليل طبية، أصيدلية مجانية،
أكذلك مستودع أدأية أغرفة للقاح لهطفاا. أيتألف الكادر العامل في المركز من

 قابلت أمسعفين ليليين أفني مختبر3 ممرضين أ6 أطباء أ7 شخصا، منهم 34
 حراس.3أصيدلي أاائق أ

أجاء افتتاح هذا المركز بناء على النداءات المتكررة من أهالي المنطقة، حيث لقيت
ااتجابة من الهلا اوحمر القطري للتخفيف من معاناة المرضى الذين يضطرأن

إلى الذهاب لمناطق بعيدة من أجل المراجعات الطبية، مما يمثل صعوبة على
المراجعين خاصة بعد تدمير الجسر الواصل بين الطرفين.

 لسف مراجاع حسب5أيقدر عدد المراجعين الذين يستقبلهم المركز شهريا بحوالي 
 إلى أن عدد المراجعين2017اوأضاع اومنية في المنطقة، أتشير إحصائيات عام 

 شهرا، منهم12 مراجاع خلا 68,200المستفيدين من خدمات المركز تجاأز 
 عاما، أ18 إلى 5 طفل من عمر 17,101 أعوام، أ6 طفل دأن ان 12,943
 عاما.18 مراجعا فوق 38,175

ألم يكد هذا اسنتهاك الخطير أن ينتهي حتى شهدت اويام القليلة التي أعقبته انتهاكا
 تعرض اثنان من اوطباء العاملين ماع2018 يناير 8جديدا، ففي يوم اسثنين الموافق 

الهلا اوحمر القطري في الشماا السوري لصصابة جراء انفجار عبوة ناافة أثناء
توجههما إلى أحد مراكز الرعاية الصحية لصشراف عليه أمتابعة مهامهما اليومية،
حيث كانت العبوة مزرأعة بالطريق أانفجرت بشكل مباشر بجانب السيارة أثناء
مرأرها على الطريق الممدي إلى بلدة باتبو الواقعة في ريف إدلب، مما أدى إلى

إصابة الطبيبين بشظايا اسنفجار، أقد تم إجراء العمليات الجراحية اللزمة لهما أهما
انن في حالة صحية مستقرة.

##نهاية البيان##



القطري     الحمر الهلل عن نبذة
، أهو منظمة إنسانيةة تطوعية تهدف إلى مساعدة1978تأاا الهلا اوحمرة القطري عام 

أتمكينة اوفراد أالمجتمعات الضعيفة بدأن تحيزة أأ تمييز. أالهلا عضو في الحركة اننسانيةة
 بلدا، كما يشال190الدألية التي تضم استحادة الدألي أاللجنة الدألية أالجمعيات الوطنية من 

عضوية العديد من المنظمات الخليجيةة أالعربية أانالمية مثل اللجنة انالمية للهلا الدألي،
أالمنظمةة العربية للهلا اوحمرة أالصليب اوحمر. أيستطياع الهلا اوحمرة القطري ااتنادا إلى

صفته القانونية هذه الوصوا إلى مناطق النزاعات أالكوارث، مساندا بذلك دألة قطر في جهودها
اننسانية، أهو الدأر الذي يميزه عن باقي المنظمات الخيرية المحلية.ة

أيعمل الهلا اوحمرة القطري على المستويين المحلي أالدألي، أهو يشرف على مشرأعات
دألية جارية لصغاثة أالتنمية في عدد من البلدان في جمياع أنحاء الشرق اوأاط ألايا أأفريقيا

أأأرأبا. أمن بين اوعماا اننسانيةة التي يضطلاع بها الهلا اوحمر القطري تقديم الدعم في
مجاست التأهب للكوارث أاساتجابةة لها أالتعافي منها أالحد من المخاطر، كما يعمل على

التخفيف من أثر الكوارث أتحسين مستوى معيشة المتضررينة من خلا تقديم الخدمات الطبية
أالرعاية الصحيةة أالتنمية اسجتماعيةة للمجتمعات المحلية، بانضافة إلى نشاطه على صعيد
المناصرة اننسانية.ة أيستعين الهلا بمجهوداتة شبكة أااعة من الموظفين أالمتطوعين

المدربينة أالملتزمين، أرؤيته تحسين حياة الضعفاء من خلا حشد القوى اننسانية لصالحهم.
أيمارس الهلا نشاطه تحت مظلة المبادئ الدألية السبعة للعمل اننساني أهي: اننسانيةة أعدم

التحيز أالحياد أاساتقلا أالخدمة التطوعية أالوحدة أالعالمية.ة
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