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 األممين امعام ملشؤون اإلنسانية وممنسق اإلغاثة امعاجلة، سحيفن أوبرايان وكيل

 اميتن حولبيان 

حفل زفاف في وامحي أصابت  امحدامفامغار  امجوية امحي شنها  جّراءممةنيين حول ممقحل اموارد  األخبار جة  بستاع  نني ممسحاء  إ

ا 47عةد امقحلى قة بلغ  أفادت تقارير وزار  امصدة امعاممة أن   مقة.  ممدافظة ضتار باميتن باألممس قة بلغ وعةد امجرحى  شدص 

 ممن بينه  كثير ممن امنساء واألطفال.  35

األطراف في هذا امنزاع، فلقة أظهرت امحقارير  األثر امتروع السحخةام األسلدة امتحفجر  ممن قبل جتيعهة انشندن ممر  أخرى 

األسلدة امتحفجر  امتسحخةممة في اميتن خالل األشهر بفعل مما بين قحيل وجريح  4,500امتةنيين قة بلغ  امضدايا ممن أن عةد

 في امعام .  خالل نفس امفحر  في أي ممكان أو أزممة   هذا امعةد يفوق عةد امضدايا في أي بلة   امسبع األومى ممن هذا امعام: إن  

امقانون امةومي اإلنساني قة بين بوضوح شةية ممسؤومية األطراف امتحداربة تجاه امتةنيين مدتايحه  واتخاذ كل امحةابير  إن  

عذر فل  يعة هناك مدةيثة وممع تطور تكنوموجيا األسلدة ا  امتتكنة محجنب إحةاث أضرار بتنازمه  وبامتنشآت امتةنية األخرى.

 . أخطاءالرتكاب 

مقة أشار تقرير حةيث إمى أن ختسة وتسعون بامتائة ممن امتواطنين اميتنيين امذين قحلحه  أو جرححه  األسلدة امتحفجر  داخل 

جوية ُشن ت على امتةن أو امقرى بل وعلى ممناطق كثيفة امسكان في أكثر ممن نصف امضربات ام امتةن وامقرى كانوا ممةنيين، وأن  

ا ممن امضدايا. اعةأأدى إمى وقوع كثير ممن األحيان، ممتا   د كبير  جة 

حقيقي  هناك حاجة مماسة محدتل امتسؤومية بشكل  كتا أن   هذا امدادث.  حولوحيادي وشفاف  بإجراء تدقيق سريع   أطامبإنني 

غير تابعة ألي دومة، وذمك مضتان االمحزام امعتلي بدتاية  ممسلدة   أو جتاعات   سواء أكانوا دوال   أطراف امنزاعممن جانب كافة 

 . امتةنيين وفق ا ملقانون امةومي
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