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 العام األمين مساعد
 السورية لألزمة اإلقليمي اإلنسانية الشؤون منسق مكتب

 
  السورية، لألزمة اإلقليمي اإلنسانية الشؤون منسق مومتسيس، بانوس السيد/ بيان

 الشرقية الغوطة في ياتمستشف على الهجوم حول
 

 ٢٠١٨ ايرفبر /شباط ٢٠ عمان،
 

 ساعة ٤٨ال لخال الشرقية الغوطة في مستشفيات ستة على المروعة الهجمات عن ةرداالو  التقارير إزاء واألسى بالجزع أشعر إنني
 في األساسية الصحية الخدمات من واألطفال والنساء الرجال آالف وحرمان والجرحى، القتلى من عدد وقوع عن تأسفر  والتي الماضية،

 .المحاصر الجيب هذا
 

نني و . مرفوضة تماما   الهجمات هذهإن  ، بموجب القانون اإلنساني الدولي محظور الطبية المرافق على مو الهج بأن األطراف جميع أذكرا 
 .الحرب جرائم إلى ترقى قدمماثلة  متعمدة هجمات ةأيوأن 

 
 عن فضال   الحياة، ومستشفى لألمومة قباس ومستشفى سقبا ومستشفى المرج مستشفىهي  مستشفيات، خمسة تعرضت االثنين، يوم في

بشكل  اآلخران انالمستشفي ، بينما يعملللعمل صالحة غير الخمسة المستشفيات من ثالثة جعل مما للهجوم، دوما، في آخر مستشفى
 .جزئي

 
 ،والدة عملية  ١٦٠و كبرى، جراحية عملية١،٢٠٠ معدله ري ماجت  و  ،طبية استشارة ١٠،٠٠٠حوالي تقدم  المستشفيات كانت تلك

 .ا  لحاالت الصدمة كل شهرعالج  ٥٥٠و
 
 .اليوم زملكا دةبل فياست هدف   قدسادسا   مستشفى أنالتقارير الواردة ب تداوأف
 

. عامه الثامن على دخول اآلنالذي يوشك  هذا الصراع جنونو  فظاعة ير قاسي آخر عنتذكبمثابة  ولةبالمق غير األعمال هذه وت عد
 السوريين ماليين يفتقر، لذلك نتيجةو . فقط ةجزئيبصورة  عملي أو ا  مغلق سورية في الطبية المرافق نصف من يقرب ماواليوم، أصبح 

 .للحياة المنقذة الصحية الرعاية إلى
 

 اإلنساني القانون بموجب خاصة بحماية ونتمتعذين يال الطبي، المجال في والعاملين الطبية المرافق على الهجمات أن المؤسف ومن
 علىن هجمات م التحقق تم ا  هجوم ١٢٢ وقع ،٢٠١٧ عام فيف. اليوم سوريةالدائر في  للصراع مميزة سمة أصبحتقد  الدولي،

 كانون وفي. الصحة مجال في عامال  ٢٨ همنيب من األقل، على شخصا   ٧٣ مقتل عن أسفر ، مماإسعاف سيارة ٦٩و صحيا   مرفقا  ٧٣
 ٢٧ قيل حين في مغلقة، أو جزئيا   تعمل إما سورية أنحاء جميع في العامة المستشفيات من المئة في ٥١ كانت ٢٠١٧سمبر األول/دي
 .ة مصرعهمصحفي مجال ال عامال  

 
 واإلنساني، الطبي ينالمجال في العاملين وحماية احترام إلى النزاع أطراف جميع وأدعو الطبية، المرافق على االعتداءات جميع أدين إنني

 .(٢٠١٦)٢٢٨٦ دولي رقمال األمن مجلس لقرار وفقا   األخرى، الطبية والمرافق المستشفيات عن فضال   ومعداتهم، نقلهم ووسائل
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 ،داخليا   يننازحال منالكثير  همبين من الشرقية، الغوطة في شخص ٣٩٣،٠٠٠ الذي يؤثر على العنف تصاعد وسط الهجمات هذه تأتي

 .اليوم الحصار تحت يعيشون الذين السوريين جميع من المئة في ٩٤ ونمثلي همو 
 
أدنى  السكانلدى  ستولي ،وصففوق الت التي المعاناةهذه  ال يمكن تحملو  يفوق حدود الخيال، اليوم الشرقية الغوطة في يحدث ما إن

 .اآلن ينتهي أن ويجب ،الشرقية الغوطة في الكابوس هذا ينتهي أن يجب. يموتونس أم ت ستكتب لهم الحياةكان إذا مافكرة عن 
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