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United Nations         تحدةـم المــاألم            

 األمين العاممساعد 
 لألزمة السوريةللشؤون اإلنسانية مكتب المنسق اإلقليمي 

 
  ،يس، المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية لألزمة السوريةسبانوس موم السيد/ بيان

 عد العنف في محافظة إدلبابشأن تص
 ٢٠١٩أبريل نيسان/ ٢٥ ،عمان

 

المناطق المحيطة التصعيد األخير للعنف واألعمال العدائية في المنطقة منزوعة السالح و  إزاء بالقلق الشديدشعور  يساورني
المدارس  قصفو  ،إدلب في جميع أنحاءبما في ذلك موجة جديدة من القصف والغارات الجوية  سورية،في شمال غرب  بها

 بين السكان المدنيين. دمارالالذعر و وخلق حالة من  قليلة الماضية،في األيام ال ينزحاواألسواق ومخيمات الن

 ١٧بما في ذلك مقتل  ،أعمال العنف بجروح جراءالعشرات  ُأصيبمدنيًا و  ٣٦ُقتل ما ال يقل عن  ،أبريلنيسان/ ١٨منذ 
عن انهيار العديد من المباني السكنية مما أسفر  ،سوق بمدينة جسر الشغورالانفجار "مجهول" وقع في منطقة  راءمدنيًا ج

 ،الليل إلخراج الناس من تحت أنقاض المباني يعملون طوال اليوم وخاللعمال اإلنقاذ حيث استمر  الماضي يوم األربعاء
 ساعات. ١٠وتم إنقاذ امرأة واحدة بنجاح بعد 

مدرستهم  تعرضبعد لهم  مأوىً خذوها اتبلدة خان شيخون حيث في خيمتهم  داخل فتيانُقتل ثالثة  ،قبل ذلك بيومينو 
إلى  اً بينما اضطرت مدرسة ثالثة في سراقب أيض ،وقعمدرسة ثانية في نفس المولحقت أضرار جسيمة ببقذائف. للقصف 

ويمتنع الكثير من  يمأل األجواءالخوف الشعور بإن ط قذائف في مكان قريب. و سقشهد ليوم الذي في اتعليق الدراسة 
 السكان عن الخروج أو إرسال أطفالهم إلى المدرسة.

وقد لسكان المدنيين في المنطقة. بين ا مخيفةمعاناة  في واصل التسببوتمؤلمة العنف أعمال إن مثل هذه الهجمات و 
مما أدى إلى تفاقم  ،يرةالتي تفجرت في األونة األخ أعمال العنف أثناءجبرت أعداد كبيرة من الناس على ترك منازلهم أُ 

 .محفوف بالمخاطر بالفعل وضع إنساني

في أعقاب اشتباكات  ،صيب العشرات بجروحوأُ  مصرعهم مدني في إدلب ٢٠٠ما يزيد عن  قيل ،فبرايرشباط/منذ و 
شخص إلى مناطق أقرب إلى الحدود  ١٢٠،٠٠٠ن فرار أكثر م سفرت أيضًا عنوهجمات عسكرية متزايدة في المنطقة أ

 مئات الضحايا المدنيين.سقوط التركية و 

وأدعو  ،العنففضاًل عن أعمال المدنيين والبنية التحتية المدنية  تستهدفتي ة الوعر مأدين بشدة هذه الهجمات الإنني 
يع التدابير الممكنة لحماية المدنيين من اتخاذ جمو جميع أطراف النزاع إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون اإلنساني الدولي 

 االحتياطات.اتخاذ بما في ذلك حظر شن الهجمات العشوائية ومبادئ التناسب و  ،األذى
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 بالنسبةمدمرة  تهكون تكلفتالمنطقة المكتظة بالسكان سهذه أن أي هجوم عسكري واسع النطاق في كما أؤكد مرة أخرى 
عالوة على و من النازحين.  اً كبير  اً بالفعل عدد تأويلى مزيد من النزوح في منطقة لسكان المدنيين وسيؤدي على األرجح إل

كبير على قدرة الشركاء في المجال تأثير  اتصعيد العنف في إدلب والمناطق المحيطة بهل يكونح أن رجمن الم ،ذلك
 اإلنساني على تقديم المساعدة المنقذة للحياة في المنطقة.

أكثر من بينهم  ،بحاجة إلى المساعدة اإلنسانيةفي شمال غرب سورية وطفل ورجل  مرأةمليون ا ٢.٧ما يقدر بنحوزال ي ال
 اخلدمليون نازح ١.٧د هذا العدعبر الحدود من تركيا. ويشمل المنفذة عمليات ال يتلقون الدعم من خالل ،من مليون طفل

 .نحمي حياة هؤالء األبرياءواجبنا جميعا ان من و سنوات. منذ منهم عدة مرات ويعيشون في مخيمات  وننزح العديد البالد
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