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 سوريةالألزمة المعني باالمنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية نائب مكتب 

  ،سوريةالألزمة المعني بابيان مارك كتس، نائب المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية 

 بشأن الهجمات على المدنيين في إدلب

 2019يوليو تموز/ 5غازي عنتاب، 

 

التحتية المدنية مع استمرار الصراع في شمال غرب سورية. باألمس، وقع هجوم آخر على  ىالهجمات المستمرة على المناطق والبن تروعني
في ه شركاء ئبنابم قاتحت األرض ُمقام إدلب، وهو مستشفى  بمحافظةفي كفر نبل  ا  كان مستشفى جراحي ،هذه المرةفي مستشفى مدني. 

 طق الحرب.امنإحدى الدعم الطبي المنقذ للحياة للمدنيين في ، بدعم من األمم المتحدة، لتقديم خالل الحرب نسانيالمجال اإل

يوليو. كان هناك تموز/ 4بعد ظهر يوم  وقعهذا الهجوم األخير، الذي  حدوث لألمم المتحدة الفريق اإلنساني الذي يدير المستشفىأكد 
الذي وقع عند  سفر الحادث،الحظ، لم يلحسن و تحت األرض وقت الهجوم. الموجود المستشفى  داخلومرضى في المجال الطبي موظفون 

 ن جديدفي ذلك الوقت. ومع ذلك، فإن هذا الهجوم األخير يوضح مهناك أحد  نظرا  لعدم وجود أحد إصابةأو  ، عن مصرعمدخل المستشفى
 المدنيين. مدى ضعفقسوة هذه الحرب و 

 وقعغارات جوية. خالل من لقصف يتعرض فيها هذا المستشفى لهذه هي المرة الثانية خالل شهرين التي واألمر المثير للصدمة هو أن 
 م شن هذهعالوة على ذلك، تو البنية التحتية للمستشفى. أجزاء من ب لحقت أضرارفي كلتا الحالتين، و  .مايوأيار/ 5الهجوم السابق في 

مخطط بعناية لمنع أي و  قصودأطراف النزاع في جهد متمت مشاركتها مسبقا  مع  الهجمات على الرغم من أن إحداثيات هذا المستشفى قد 
 هجمات عليه.

سلسلة من الهجمات على المستشفيات والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية مع استمرار الحرب في شمال غرب  في أعقابيأتي ذلك 
 45صحي، باإلضافة إلى في القطاع الووسائل نقل وموظفين منشأة  25حادثة شملت هجمات على  29سجلت األمم المتحدة وقد سورية. 

عندما في المجال اإلنساني في معرة النعمان العاملين قبل أسبوعين، ُقتل ثالثة من زمالئنا  أبريل.نيسان/اعتداء على المدارس منذ نهاية 
قاذ الذين كانوا يساعدون في إخراج الناس من تحت ناثنان من عمال اإل قيمباشرة. ول قصفتعرضت سيارة اإلسعاف التي كانوا يستقلونها ل

المدنية  بنى التحتيةالمدنيين والعاملين في المجال اإلنساني والالتي تستهدف . إن أعمال العنف هذه واحد أسبوع منذمصرعهم األنقاض 
 العبارات. شدأدينها بأأنا و  ستهجنةم

ر من منذ أكثحياة  أسلوب ،لبراميل المتفجرة، في إدلب وغرب حلب وشمال حماةأصبح القصف والغارات الجوية، بما في ذلك استخدام القد 
في بالسكان  كتظاظا  ا حافظاتفي أكثر الميحدث ا بجروح، وكل هذ صيب آالف آخرونأُ و  مصرعهممدني  300أكثر من ، ولقي شهرين

من ديارهم منذ شهر  330.000فر وقد  ، لمرة أو أكثرنزح أكثر من نصفهم ماليين مدني في المنطقة،  ثالثةسورية. من بين أكثر من 
 س.اليأو لصدمات النفسية وقعوا فريسة لسئموا هذه الحرب، و  جميعا   مايو، معظمهم من النساء واألطفال. هؤالء الناسأيار/
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استمرار هذه الهجمات على المدنيين. أين اإلنسانية؟ إن إدلب تحترق وال يمكن للعالم ببساطة أن يقف ب حال يمكن للمجتمع الدولي أن يسم
أطراف النزاع التزامات بحماية المدنيين على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات عاتق قع على تحتى في أوقات الحرب، و مكتوف األيدي. 

ر تأييد في العالم. يصادف هذا العام بأكتي تحظى بهي واحدة من المعاهدات الدولية الو  -دولة  196عت وصادقت عليها التي وق   ،جنيف
هذه الفرصة للتركيز على المعايير الدنيا لإلنسانية التي يجب احترامها في جميع  غلدعونا نستف ،اتفاقيات جنيفتبني الذكرى السبعين ل

 حتى في أوقات الحرب. -األوقات 
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