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 السورية لألزمة اإلقليمي اإلنسانية الشؤون منسق مكتب
 

  ،السورية لألزمة اإلقليمي اإلنسانية الشؤون منسق ،مومسيس بانوس السيد/ بيان
 المستمرة والمعاناة للقتل يتعرضون الذين اإلنساني المجال في والعاملين المدنيين حول

 
 2019 يونيوحزيران/ 21 ،عنتاب غازي

 

 سيارة صيبتأ   عندما مسعفين وثالثة مريضة إثرها على وتوفيت مسباأل وقعت حادثة عن وردت التي التقارير روعتنيو  صدمتني لقد
 وزمالء وأحباء سرأل التعازي خالصب قدمتأو . إدلببمحافظة النعمان  معرة في الرئيسي مستشفىال إلى يستقلونها كانوا التي اإلسعاف

 .الماضية القليلة األسابيع في بجروح اآلالف صيبوأ   مصرعهم المدنيين مئات قيل لقد. الضحايا هؤالء

 320.000 من أكثر نزوح إلى أدى مما ،ابه المحيطة والمناطق إدلب جنوب في العدائية األعمال تعداتص ،مايوأيار/ 1 منذو 
 وال ، كانلسل الطارئة حتياجاتلال لالستجابة طارئة إنسانية استجابة تفعيل تمو . التصعيد خفض منطقة من الجنوبي الجزء من شخص

 من أكثر ،إدلب تضم التي ،التصعيدخفض  منطقة تستضيف. األسبوع أيام وطوال الساعة مدار على ةستمر مهذه االستجابة  تزال
 .مسبقا   نصفهم من أكثرنزح  ،شخص ماليين ثالثة

 ورجال ونساء أطفال عن يومية تقارير در ت حيث إدلب في المدنيين يصيب الذي المستمر العنف إزاء عن سخطيأعرب  إنني
 التمييز مبادئ واحترام المدنيين بحماية لتزاماال النزاع أطرافعاتق  على يقعو . العنف هذاراء ج والنزوح واإلصابة للقتل يتعرضون
 .الدولي اإلنساني القانون في عليها المنصوص والتناسب

 ماليين لمساعدة يوميا   بحياتهم يخاطرون الذين ،سورية داخل اإلنساني المجال في لعامليناإلى  الحتراموا ةحيتقدم بخالص التأكما و 
 يقدمون الذين والمهنيين ،اإلنسانية المساعدة يقدمون الذين اإلغاثة عمال ضتعر  لقد . النزاع من جراء للخطر المعرضين األشخاص

 عن يقل ال مالحق الضرر أو الدمار بو  ،سورية في الثمانية النزاع سنوات طوال لعنفعمال األ لألرواحالمنقذة  األساسية الخدمات
 في انصحي انمرفق، من بينها فقط األخيرين الشهرين خالل والقصف الجوية الغارات جراء صحية رعاية مرفق 26و مدرسة 37

 .السورية الحكومة عليها تسيطر التي المناطق

. العبارات شدبأ أدينهاأنا و  ،مؤسفة المدنية يةتحتال بنىوال اإلنساني المجال في والعاملين المدنيين ضدالتي ت رتكب  هذه العنف أعمال إن
 على المدنية التحتية والبنية المدنيين على الهجمات تتوقف أنينبغي و  ،الدولي اإلنساني بالقانونالنزاع  أطراف جميع قيدتت أن يجب
 .الفور


