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  سوريةمدارس في مشترك حول الهجوم على مستشفيات و بيان
 

 سورية يعقوب الحلو، الممثل المقيم والمنسق اإلنساني لألمم المتحدة في

 وكيفن كينيدي، المنسق اإلنساني اإلقليمي لألزمة السورية

 

ومرفقاً أولياً للرعاية الصحية  مشاف  يوم أمس بأن ست أفادت تقارير  –( 2016فبراير شباط/  16دمشق، )

 الخدمةقيد الوحيدة  ىالمستشفومن بينها ، سوريةجوي في شمال وجنوب دمروا أو تضرروا نتيجة قصف قد 

من ولمدنيين باإلضافة إلى إصابة االخدمات الصحية  من عشرات اآلالف حرمانأدى إلى مما ز، عزاإفي 

التي استهدفت األمم المتحدة تدعم مستشفيين من بين تلك وتجدر اإلشارة إلى أن . أفراد من الطاقم الطبي بينهم

وردت عن وقوع ث تقارير تبعت هذه األحدا .السوريشمال المدرستين في  تفص  ق  وفي نفس اليوم باألمس. 

 الشهر الماضي.  على مدار مستشفيات أضرت بالهجمة  13

نهائياً المذكورة في التقرير خارج نطاق الخدمة، من ضمنها ثالثة أغلقت  ةالسبعالمستشفيات وخرجت بذلك 

ية عمل 550عملية جراحية و 1,045و طبيةاستشارة  23,000ه المرافق وسطياً، قدمت هذ. مؤقتاً وأربعة 

وخيم  خدمات الجراحة واإلنجاب، أثر   بما في ذلكفقدان هذه الخدمات الطبية، وسيكون ل والدة في الشهر.

 . أثرة بالنزاعالمت المحلية على المجتمعات

الصحة تخصصة في والم المحلي لمجتمعل تدمير المنشآت الحيويةاألمم المتحدة الوكاالت اإلنسانية في ين دت

لبنية ضرب اإنَّ  في المشافي.الذين يتلقون العالج لتأثيرها على النساء واألطفال والمرضى  ، خاصةً والتعليم

 حرب.  اعتباره جريمةقد يرقى إلى  ،ت الطبيةآالمنشك ،التحتية المدنية

من النزاع جميع أطراف ما تناشد المنشآت الصحية والمدارس كباالمتناع عن مهاجمة تطالب األمم المتحدة و

 .بموجب القانون الدولي اإلنساني ذ جميع التدابير الالزمة لحماية المدنييناتخا أجل
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