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 سوريةال ألزمةبا املعني اإلنسانية للشؤون اإلقليمي املنسق نائب مكتب

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

 نقاذاإل  لاعم أحدو  اإلنساني املجال في العاملين من اثنين مقتل عن سفر أ مةر ح معرة في هجوم بشأن

 2019 أغسطس/آب 15 عنتاب، غازي 

  األمم   وثقت لقد. حماة وشمال   إدلب في القتال   استمرار   مع يوم   كل يناملدني من القتلى أعداد   ترتفع  
 
 صفوف   في وفاة   حالة 500 من أكثر   املتحدة

  كانت الوفيات هذه معظم  . وحدها املاضية والنصف ر أشه   الثالثة فترة خالل املدنيين
 
 تشنها التي الجوية الغارات من ةالقاسي   للحملة نتيجة

 ا
 
  لحكومة

 
 .وحلفاؤها السورية

  يخاطر 
 واألطفال   النساء   فيهم بمن املنطقة، هذه في املحاصرين املدنيين ملساعدة يوم   كل بحياتهم اإلنقاذ   وعمال اإلنساني املجال في العاملون 

 الخدمات وتقديم املستشفيات، إلى الجرحى املدنيين   ونقل ،األنقاض   تحت من الناس بإخراج   ويقومون . اإلعاقة و وذو  السن وكبار   واملرض ى

 .املنطقة تلك من الفارين ومساعدة الطبية،

ا األكثر  الناس بعض ملساعدة ش يء بكل يخاطرون   الذين أولئك فإن ذلك، من العكس   على بل مأمن؛ في أحد ل  ولكن  هم باتوا العالم، في ضعف 

  أنفسهم
 
 .للهجوم عرضة

  أسفرت باألمس،
 
 في العاملين زمالئنا من آخرين اثنين مقتل عن إدلب جنوب في حرمة معرة منطقة استهدفت التي الجوية الغارات من سلسلة

  وهما اإلنساني، املجال
 

مرت كما. إسعاف سيارة وسائق مسعف تل بالكامل يستقالنها كانا التي اإلسعاف سيارة د 
 
  إنقاذ عامل وق

 
 .أيضا

 وحيث. محاصرين مدني ماليين ثالثة يزال ل  حيث حماة، وشمال إدلب في يجري  ما فظاعة على أخرى  مرة الضوء يسلط األربعاء هجوم إن

  حياتهم دفع اإلنقاذ   وعمال الطبية والطواقم اإلنساني املجال في العاملون  يواصل
 
 .  اآلخرين ملساعدة   الرامية لجهودهم   ثمنا

  تم أبريل،/نيسان شهر  نهاية منذ
 
  36 على أثر  مما ،الصحية   الرعاية مرافق على اعتداء   42 عن اإلبالغ

 
  منشأة

 
 ومن. إسعاف سيارات 7و صحية

  11 وقعت الحوادث، هذه بين
 
،. حلب محافظة في 3و إدلب في 28و حماة محافظة في حادثة

 
  17 لقي إجمال

 
  موظفا

 
  صحيا

 
 األقل على ومريضا

 .مصرعهم

 إلى النزاع أطراف جميع أدعوا زلت وما. العبارات بأقوى  - املدنية واألعيان املدنيين تستهدف التي الهجمات وجميع - األخير  الهجوم هذا أدين إنني

  األخرى، الطبية واملرافق املستشفيات وكذلك وممتلكاتهم، ومعداتهم نقلهم ووسائل واإلنساني الطبي املجالين في العاملين وحماية احترام
 
 وفقا

 حماية على خاص بشكل يركز  الذي ،2286 رقم املتحدة لألمم التابع األمن سمجل قرار  مع يتماش ى وبما الدولي اإلنساني القانون  لنصوص

 .النزاع مناطق في واإلنساني الطبي املجالين في العاملين وحماية املسلحة النزاعات خالل املدنيين
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