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 اإلقليمي لألزمة السورية،  ةاإلنسانيالشؤون نائب منسق  ،امغرامش راجاسينالسيد/ بيان 
 حول العنف المستمر ضد المرافق الصحية

 
 ٢٠١٨نيسان/أبريل  ١٧غازي عنتاب، 

ه يوم السبت بين الجماعات المسلحة خارج مستشفى المعرة الوطني في بلدة معرة اندالع أشعر بانزعاج شديد إزاء القتال الذي تم اإلبالغ عنإنني 
 خطر.للض طاقم المستشفى والمرضى تعريخدمات تلك المنشأة و  ايقاف والذي أسفر عنالنعمان بمحافظة إدلب، 

 
الحيادية التي ال لبس فيها لضمان سالمة مكانا  تتوفر فيه و  آمنا   ا  الذم تبقىيجب أن  المستشفياتف ،هذا العنف غير مقبول على اإلطالقإن مثل 

تحت أي بها مهاجمة المرافق الطبية والعاملين بموجب القانون اإلنساني الدولي،  ،ال يجوز ألطراف النزاعو المرضى الذين يخضعون للرعاية الطبية. 
 ار العرضية.لحمايتهم من األضر  مكنةظرف من الظروف، ويجب اتخاذ جميع االحتياطات الم

 
، وكذلك تعليق العمل نيسان/أبريل ١٧و  ١٦ يومي جميع األنشطة في ايقافغير حكومية تدعم المستشفى  منظمة ١٤الحادث، أعلنت  هذالواستجابة 

 ٢٠الجمعة يوم الوطني، حتى  المعرة، بما في ذلك مستشفى سوريةغير الطارئ في جميع المشاريع التي تدعمها المنظمات الصحية المشاركة داخل 
عملية  ٢٣٠يجري و  ،صدمة ةحال ٢،٠٠٠يعالج و  ،حالة ٥٠٠يقبل دخول و طبية استشارة ١٤،٠٠٠شهريا  في المتوسط يقدم المستشفى و . نيسان/أبريل

 جراحية كبرى لسكان المنطقة.
 

مدينة ، وبليون، وكفر نبل، و ةمطفي باب الهوى، وأمستشفيات رئيسية هناك ، كانت ةخدمات غير الطارئالت علقومن بين المرافق الطبية العديدة التي 
 إدلب.

 
في الدائر في النزاع  ا  الدولي، متوطناإلنساني المرافق الطبية والموظفين الطبيين، الذين يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون  علىم و زال الهجيال و 

 على الخدمات والمرافق الصحية. ا  مؤكد ا  هجوم٧٢ وقع ،٢٠١٨في األشهر الثالثة األولى من عام ف. سورية
 

الذين يعملون في ظل المبادئ اإلنسانية الصارمة المتمثلة في الحياد  ،عمل المنظمات اإلنسانية وموظفيهاأو تعرقل يجب أال تتدخل الجماعات المسلحة 
 واالستقاللية واإلنسانية. عدم التحيزو 
 

عرضها يأن و  مستضعفةحلية الدنية المالحاجة إليها إلى المجتمعات الم شتدالمساعدة اإلنسانية التي تويمكن ألي إجراء من هذا القبيل أن يؤثر على تدفق 
 .خطرللمزيد من ال

 
 في جميع األوقات ودون تحيز.الدولي م باحترام القانون اإلنساني التز االبهدف  هممن الكثيرإنني أذّكر الجماعات المسلحة بإعالن االلتزام الذي وقعه 

 
الطبي عاملين في المجالين النزاع إلى احترام وحماية ال من أطرافالمرافق الطبية، وأدعو جميع الجماعات المسلحة  علىأدين جميع الهجمات إنني 

لعام ) ٢٢٨٦رقم الدولي واإلنساني، ووسائل نقلهم ومعداتهم وممتلكاتهم، فضال  عن المستشفيات والمرافق الطبية األخرى، وفقا  لقرار مجلس األمن 
٢٠١٦.) 

 
، swanson@un.orgاإلقليمي لألزمة السورية، عمان،  أوتشا، مسؤول اإلعالم، مكتب ديفيد سوانسونلمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالسيد 
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