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 .. وإنذار  بمأساة جديدة درعامدنّيو  

  – EFدف CـــBمة عســـكر3ّة حملة إ:9  12/2/2017 تار3خ منذ درعا مدينة تتعّرض
ً
 القديم اSTمرك منطقة ع9P للســـيطرة - غالبا

 . األردن مع اT[دودّي\ن الرمثا معXY و

ــــbدت ــ   املدينة شـ
ً
دا

ّ
ــ ــ ــ   تحشـ

ً
ــــكر3ا ــ   عسـ

ً
ــــBما ــ ــي النظام لقوات Cـ ــ ــ ــــعيد تاله, لھ اT[ليفة اتوامليلjشـ ــ ــــل كب\X نارّي  تصـ ــ  الط\Xانب ومتواصـ

ــــوار3خ واملدفعية واملروyzّ  اT[رxّي  ــ ــ ــ ــّد، وطر3ق ا�Bّيم، ومنطقة البلد، درعا أحياء ع9P الفيل وصـــ ــ ــ ــ ــ  أّدت حيث .النعيمة وقر3ة الســـ

 : إ:9 ال�Sمة �ذه

عرف لم ال�[ايا من العشرات سقوط -
ُ
ة أعداد�م �

ّ
 .�عد بدق

ــــ�ان معظم نزوح - ــ ــ ــ ــ ــ ، اآلمنة ا�Sاورة البلدات إ:9 الســ
ً
ــ�ّيا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــbول  إ:9 أو �ســ ــ ــ ــ ــ ــ  ام العائالت عدد و3قّدر ا�Sاورة؛ واملزارع الســ

جbت عائلة 800 ال يقارب
ّ
 .الشر�y درعا ر3ف إ:9 جميعbا ات

- X\ي\ن تدم
َ

\ن املشف  .شbاب تل ومشفى الوحيد، النعيمة ومشفى البلد، درعا ¡y امليدانيَّ

  للقصف تتعّرض ال¤£ املنطقة و�شbد -
ً
  نقصا

ً
 .األساسية الطّبية واملستلزمات باألدو3ة حاّدا

- X\تب الذي األمر القصف ن¦يجة التحتية للب¥ية ال�امل شبھ التدمX¨املدني\ن معاناة تفاقم عليھ ي. 

X©9 باإلغارة الطائرات قامت ذلك، من وأكPا نزح ال¤£ املناطق عEمجزرة حدثت حيث املعارك، من الفاّرون الســ�ان إل ¡y مدينة 

ــــ[ّي°Eا راح طفس ــ ــ ــــBاص C 9ـ ــ ــ   20و أ³ـ
ً
ــــف جّراء املدني\ن من جميعbم جر3حا ــ ــ ــــاك´Eم قصـ ــ ــ ــــف املروyz الط\Xان قام كما. مسـ ــ ــ  بقصـ

ــيــاح مخيم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــور3ــة اT[ــدود ع9P الواقع الشــ ــ ــ ــ ــ ــ  طفــالألا من جلbم مــدني\ن 10 وفــاة ا:9 أدى ممــا متفجر برميــل 12 ب ردنيــةالا الســ

 .آخر3ن B³ص 30 وإصابة وال¥ساء،

ة تنظر ــّ   القلق، ببالغ اT[دث لbذا الســــور3ة املدنّية املنصــ
ً
ــا رالتو  خفض مناطق ضــــمن درعا محافظة  إعالن �عد خصــــوصــ

ّ
 ال¤£ ت

  إعالEÀا تّم 
ً
را

ّ
 . األستانا ¡y مؤخ

  نداء وتوّجھ -
ً
 تھSمÆ لوقف وحلفائھ السورّي  النظام ع9P للضغط  الشأن صاحبة واT[�ومات املّتحدة األمم إ:9 عاجال

 . درعا ع9P الشرسة

 . بيوEFم من للم�Sّر3ن عاجلة مساعدات إلدخال اإلغاثة منظمات إ:9 نداءات وتوجھ -

 .املتبقّية الطّبية للنقاط الطÇّ£ الدعم لتقديم اإلغاثة منظمات إ:9 نداءات وتوجھ -

  إEÀا كما -
ّ

 . انيةاإل�س اT[االت وجميع واملصاب\ن اSTر9z الستقبال اT[دودية معابر�ا لفتح األردنية  اT[�ومة تحث
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