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 العام األمين مساعد
 السورية لألزمة اإلقليمي اإلنسانية الشؤون منسق مكتب

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

 سورية شمال في الطبية والكوادر الصحية اتالخدم على الهجمات حول
 

 ٢٠١٨ الثاني/يناير كانون ٣٠ عمان،
 

 من الناس من اآلالف مئات حرمت التي ،سورية غرب شمال في الطبية المرافق من وغيرها المستشفيات على المستمرة الهجمات تروعني
 .والخدمات الصحية الصحة في األساسي حقهم

 
 أسفرتا جويتين غارتين جراء بأضرار إدلب بمحافظة سراقب مدينة في ديع شفىستم صيبأ   يناير،/الثاني كانون ٢٩ يوم صباح في
 هو دود،ح بال أطباء منظمة تدعمهو  سريرا   ١٨ يضم يالذ ،المستشفى عدي  و . موقفا قدرته التشغيلية شفىستالم مبنى من جزء تدمير عن

 .نسمة ٥٠،٠٠٠ا سكانه عدد غلبي يتال دلبإ يشرق قباسر  منطقة يف الوحيد العام المستشفى
 

 ساعة قبل وقعتكانت قد  أخرى جوية غارةضحايا  من جرحىال بلتقسي المستشفى بينما كان وقع الهجوم بأنالواردة  التقارير وتفيد
 يوفر خدماتو  ،ةخارجيعيادات  وقسم طوارئ غرفةيضم  المستشفى كان الهجوم، وقبل. بقسرافي  الرئيسية السوق واستهدفتواحدة 
 .طبية شهريا استشارة ٣،٨٠٠ حوالي عن فضال   الصدمات، وجراحة العامة الجراحة

 
 أضرار عن أسفر مما ،سراقب في مستشفىاستهدفت غارة جوية  وقد أيام، ١٠ل خال من نوعه الرابع هو الوحشي الهجوم هذاوي عد 
 شخاصأ ستة بيصأ  و  ،طفل همنيب من ،مصرعهم لقواقد  شخاصأ خمسة عن يقل ال ما نبأ الواردة وليةاأل التقارير وتفيد. كبيرة هيكلية
 .الطبي المجال يف العاملين من ثالثة همبين نم ،قلاأل على

 
كانت هذه و . حلب محافظةجنوب التي تقع في  يااجزر  قرية في صحيا   مركزا   جوية غارة تدمر  نفسه، اليوم في وقع منفصل حادث وفي

ن عن يقل ال مال األولية الصحية الرعاية خدمات، حيث كانت توفر المنطقة في الطبية الخدمات تقدم التي الوحيدة الجهة هي المنشأة
 .بها المحيطة المحلية والمجتمعات القرية في شخص ١٠،٠٠٠

 
 المتضررة ضعفةمستال المجتمعات على هائل أثر اإلنجابية، والصحة الجراحة خدمات ذلك في بما الطبية، الخدمات هذه لفقدان وسيكون

 .الصراع هذا من
 

 الشرقية الغوطةفي  ذلك في بما الشهر، هذاسورية  في الصحية المرافق على منها التحقق يمكن هجوما   ١٣ عن يقل ال ماتم تسجيل 
 .كانون الثاني/يناير بداية منذ الصحية المرافق على هجمات عدة شهدت التي المحاصرة،

 
صابة شخصا  ٧٢ مقتل عن تأسفر  ،٢٠١٧ عام في الصحية المرافق على هجوما  ١١٢ن م التحقق تم العالمية، الصحة لمنظمة ووفقا   وا 
 تعمل إماسورية  أنحاء جميع في العامة المستشفيات منمئة ال في ٥١ كانت العام، نفس من ديسمبر/األول كانون حتىو . آخرين ١٥٣
 .ةصحفي مجال ال عامال   ٢٧ وفي الوقت نفسه، ق تل مغلقة، أو جزئيا  
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ن المرضى و  واألطفال النساء على خاصة بصفة تؤثر والتي ورفاهها، وتعليمها المحلية المجتمعات لصحة الحيوية المرافق تدمير أدين ينوا 

 مقبول غير أمر األرواح إنقاذ على يعملون الذين واألشخاص المرافق هذهمثل  على الهجومإن . المستشفيات في جعالتلقون اليالذين 
 .اإلطالق على

 
 التدابير جميع اتخاذ إلى النزاع أطراف كافة وتدعو الصحة، وموظفي الطبية الوحدات على للهجمات حد بوضع المتحدة األمم وتطالب
العشوائية  الهجمات شن حظر ذلك في بما اإلنسان، حقوق وقانون اإلنساني الدولي بالقانون التقيد سيما وال المدنيين، لحمايةالالزمة 

 .واالحتياط التناسب مبادئااللتزام بو 
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