النقاط الطبية أهداف عسكرية
في إدلب

 10شباط 2018
أهم التطورات الحاصلة في محافظة إدلب:
ّ
تتوقــف حمــات اســتهداف البنــى التحتيــة فــي محافظــة إدلــب مــن ِقبــل القــوى المختلفــة علــى األرض دون
لــم

وجــود أي رادع ُيذكــر مــن ِقبــل أي طــرف ،حيــث فــي الفتــرة األخيــرة ومــع تصاعــد المعــارك وامتدادهــا مــن ريــف
الطبيــة بشــكل ّ
مكثــف فــي
حمــاة الشــمالي إلــى ريــف إدلــب الجنوبــي ،حيــث بــدأ االســتهداف يطــال النقــاط
ّ
طبيــة فــي المنطقــة.
مختلــف أنحــاء ريــف إدلــب ،إذ اســتهدف عشــرة مشـ ٍ
ـاف ومراكــز ّ

ّ
تم استهدافها ،مع تاريخ االستهداف ،مع الدمار الناتج عن االستهداف.
يلخص الجدول النقاط الط ّبية التي ّ

المنطقة

الط ّبيــة
النقطــة
لمســتهد فة
ا
َ

عدد م ّرات
االستهداف وتاريخه

جرجناز

الطبي
مركــز القدس
ّ

2018/01/27
مرات
ّ
تم اســتهدافه ثالث ّ

ّ
يتعلق بالبناء.
دمــار قســم كبيــر من المركز فيمــا

لتح

الصحي
المركز
ّ

2018/01/30
مرات
ّ
تم اســتهدافه ثالث ّ

الطبية حنين
النقطــة
ّ

2018/01/28
مرة واحدة
ّ
تم االســتهداف ّ

دمــار كامــل لقســم العيــادات الخارجيــة وخروجهــا عــن
معــدات وأجهــزة
الخدمــة بشــكل كامــل بمــا فيهــا مــن
ّ
تعرضــت األقســام األخــرى فــي المركــز لدمــار
طبيــة ،كمــا ّ
ّ
الطبيــة.
جزئــي وأضــرار فــي التجهيــزات والبنــاء والمعـ ّـدات
ّ
ً
الطبيــة
للمعــدات واألجهــزة
دمــارا شــبه كامــل
ســبب
ّ
ّ
ّ
تعــرض قســم كبيــر للبنــاء
الموجــودة فــي النقطــة ،كمــا ّ
للهــدم مــن شــدة القصــف علــى النقطــة.

مشفى أورينت

2018/02/05
مرة واحدة
ّ
تم اســتهدافه ّ

ّ
المركــزة للدمــار
تعرضــت غرفــة اإلنعــاش وغرفــة العنايــة
ّ
طبيــة ،لكــن
بشــكل كامــل بمــا فيهــا مــن أجهــزة ومعـ ّـدات ّ
ً
خاليــا
دون وقــوع أي ضحايــا فــي هــذا القســم ألنــه كان
مــن المرضــى.
تعرضــت إحــدى ســيارات
األقســام الخارجيــة للمشــفىّ :
ّ
لمولــدات كهربــاء عــدد  /2/للتدميــر
اإلســعاف ،باإلضافــة
أيضـ ًـا.

المتمانعة

كفرنبل

الدمار الناتج عن االستهداف

معرة النعمان
ّ
معرة النعمان
ّ

مرديخ

مشفى السالم

2018/01/03
مرة واحدة
ّ
تم االســتهداف ّ

دمــار قســم واســع مــن المشــفى بمــا فــي ذلــك الغــرف
ّ
المطلــة علــى المدخــل ،ومــا تحتويــه هــذه الغــرف مــن
طبيــة وحواضــن أطفــال.
أجهــزة
ّ
ومعــدات ّ
الطبي.
إصابــة البعض مــن الطاقم
ّ

مشــفى معـ ّـرة النعمــان
المركــزي

2018/02/04
تم اســتهدافه أربع مرات
ّ

الطبي للمشــفى لإلصابة.
تعـ ّـرض  5أفــراد مــن الكادر
ّ
تــم تدميــر خــزّ ان الوقــود الرئيســي فــي المشــفى،
ّ
باإلضافــة إلــى خــروج قســم الحواضــن واإلســعاف عــن
ً
تمامــا.
الخدمــة
عــدة آليــات وســيارات إســعاف فــي المشــفى
تعرضــت ّ
ّ
لالحتــراق.
تعرضــت البنيــة التحتيــة فــي المشــفى للدمــار (أبنيــة
كمــا ّ
طبيــة) ،والخــروج عــن الخدمــة.
– تجهيــزات -معـ ّـدات ّ

الصحي
المركز
ّ

2018/02/05
مرة واحدة
ّ
تم االســتهداف ّ

بنك الدم

الصحي
المركز
ّ
سراقب

مشفى االحسان

دمار قســم من المركز

دمــار كامــل فــي البنــاء بمــا فيــه مــن غــرف التبريــد
2018/02/01
خمــس
تعــرض لالســتهداف
ّ
ّ
وحافظــات الــدم ،إضافــة لمولــدات الكهربــاء وخــزّ ان
مــر ات
ّ
الوقــود.
ً
أيضــا ألضــرار
الطبــي
وســيارات الــكادر
ســيارة اإلســعاف،
ّ
ّ
كبيــرة.
2018/02/05
تعــرض لالســتهداف
ّ
و ا حــد ة

تعــرض البنــاء لدمار كبير.
مــرة
ّ
الطبيــة الموجــودة فــي المركــز للضــرر
تعرضــت األجهــزة
ّ
ّ
الكبيــر.

2018/01/29
تعرض لالســتهداف مرتين

دمــار غرفــة العمليــات فــي المشــفى بالكامــل بمــا تحتويــه
طبيــة.
مــن أجهــزة ومعـ ّـدات ّ
ً
أيضــا
وتعرضــت غــرف اإلنعــاش وغــرف العنايــة المركــزة
ّ
للدمــار والخــروج عــن الخدمــة بشــكل كامــل.
تعرضــت
عــدد مــن ســيارات اإلســعاف التابعــة للمشــفى ّ
للضــرر واالحتــراق والخــروج عــن الخدمــة.
الطبي.
إصابــة الطاقم
ّ

ّ
المترتبة على استهداف النقاط الط ّبية:
النتائج

الطبيــة
ـيؤدي إلــى حرمــان المدنييــن مــن الخدمــات
1.1إن هــذا االســتهداف للمشــافي والمراكــز
الصحيــة سـ ّ
ّ
ّ
ـتمر،
الضروريــة ،ومــن المعالجــة
الطبيــة ،خاصــة تحــت الظــروف القاســية الحاليــة مــن االســتهداف المسـ ّ
ّ

ممــا يعنــي ارتفاعـ ًـا أكبــر فــي عــدد الضحايــا والمرضــى.
ّ

2.2قــد يضطـ ّـر المرضــى أو المصابــون للجــوء إلــى المناطــق األخــرى ّ
ممــا يعنــي
لتلقــي قســط مــن العــاجّ ،
ارتفــاع نســبة األخطــار علــى الطرقــات غيــر اآلمنــة مــن االســتهداف.

3.3

توصيات موجهة إلى المجتمع اإلنساني الدولي:

تهــدف التوصيــات التاليــة إلــى تلبيــة االحتياجات الرئيســية المبينة أعاله:
1.1مــن الضــروري علــى جميــع األطــراف الدوليــة الفاعلــة الضغــط باتّ جــاه التخفيــف مــن التصعيــد فــي
ً
تعــد
خصوصــا
الطبيــة
هــذه المناطــق والتأكيــد علــى مســألة أن اســتهداف البنــى التحتيــة والنقــاط
ّ
ّ
جرائــم حــرب.

الطبيــة لتصبــح جاهــزة
المعــدات
الطبيــة وتصليــح مــا يمكــن مــن
1.1اإلســراع فــي إعــادة إعمــار النقــاط
ّ
ّ
ّ
الســتقبال المرضــى والمصابيــن.

