
www.unocha.org 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and principled 

humanitarian action in partnership with national and international actors.  

Celebrating 20 years of coordinated humanitarian action 

 United Nations 
 

Nations Unies 

 األمم المتحدة
 

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
 

 سوريةالعنف في حلب ب بيان مشترك بشأن تصاعد أعمال

 

ألزمة لانية وكيفن كينيدي، المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنس سوريةإلى يعقوب الحلو، الممثل المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية في  منسوببيان 

 .سوريةال

 

 2016 يوليو/تموز  13 ،دمشق/عمان

تموز/  7منذ فالموت .  و اإلصابةمئات اآلالف لخطر يعرض وهو مامدينة حلب وما حولها  العنف فيأعمال ن تصاعد عن جزعها الشديد ماألمم المتحدة  تعرب

طرق المتبقية لاو هو آخر ،طريق الكاستيلو قطعمما أدى إلى الحكومية غير المسلحة المجموعات  و السورية حكومةالاشتباكات عنيفة بين قوات وقعت ،  يوليو

 أجزاء على معظم قد سيطرت منذ ذلك الحينالقوات الحكومية والكردية قد ذكرت التقارير أن لو. مدينة حلبإلى الجزء الشرقي من التي يمكن الوصول من خاللها 

خطر الناجم عن لل  300.00  -200.000ما يقدر بحوالي  معرضاالمدنيين  حركة اإلنسانية والتجارية و   ساعداتالم حركة، مما تسبب في توقف هذا الطريق

 .الحصار الوقوع تحتاقترابهم لخط اطالق النار و 

 

يونيو حزيران/يناير والثاني/كانون المنطقة بين  منشخص  30.000إلى  10.000 فر ما بينللعنف،  في أعمال األخير و في الفترة التي سبقت هذا التصعيد

 القيود المفروضة على الوصول نظرا  حلب  مدينةالقسم الشرقي من جمع المعلومات عن  يصعُبفي حين أنه  الغارات الجوية وانعدام األمن.  تزايدبسبب  2016

 قد القوات الحكومية أن على المساعدات اإلنسانية. كما ورد كبير بشكليعتمدون  حيث أن معظم السكانالنزاع أثر من  من بين أكثر المناطق تضررا  إال أنها ، إليها

تموز  10 يوم شانترا شخاص في بلدةوسبعة أ أبين في بلدة شخصا   19 ما ال يقل عن كثفت الغارات الجوية على مناطق في ريف حلب، مما أسفر عن مقتل

 .يوليو/

 

إلى  8في الفترة ما بين وقد ذكرت التقارير  .المنصرماألسبوع  خاللحلب الجزء الغربي من لى ع يخوالصوارمئات من قذائف الهاون ال ألُقيتوعالوة على ذلك، 

التي تقع بشكل المضادة للطائرات  القذائف وتستمر. .حوآخرين بجر 497أصيب بينما  طفال   15بينهم قد لقوا مصرعهم من  شخصا   57 أن يوليو/تموز  11

 .للمدنيين لسالمة شكيل تهديدفي تمجاورة عدة أحياء متفرق على 

  

 األمم المتحدة وشركائهالدى  أنإلى   االشارةهنا و تجدر . ي المدينةشرقعمليات اإلجالء الطبي من  إعادة ، بما في ذلك ا  فوراالحتياجات اإلنسانية  تُلبى أن يجب

 145.000ما يقدر بنحو ل ومؤن غذائية كافيةإمدادات ،  ستجابة لتلبية االحتياجات المتزايدةبصورة عاجلة على اال و الذين يعملون هذه المنطقةفي  المتواجدون

 .شهر واحد من شانها تغطية االحتياجات لمدةشخص

شوائية على المدنيين الهجمات الع إلنهاء اطراف النزاعجميع  وتدعوحلب  مدينة النتشار القتال في جميع أنحاء ، تعرب األمم عن بالغ استيائها متصلوعلى صعيد 

 المنصوص عليهالمساعدات اإلنسانية، على النحو إيصال بجميع األطراف إلى السماح  أيضا   ألمم المتحدةا كما تدعو. الكاملب اإلنساني لقانون الدوليااحترام  و

 .للراغبين في المغادرة  ةمنواآل ةالسريع حركة المدنيين، وكذلك تمكين 2258و 2191و 2165و 2139 رقم مجلس األمن قراراتبموجب 

 

يصعب  التياألماكن  في مليون رجل وامرأة وطفل سوري 5.47لنحو  المعرقل أوغير المشروط و المستمر تمكين الوصولب في المطالبةاألمم المتحدة  وتستمر

 .منطقة محاصرة 18في  سوري 600.000الوصول إليها، بما في ذلك ما يقرب من 

 

 :بـملعلومات، يُرجى االتصال للحصول على املزيد من ا
 078 300 953 963+، هاتف: Seifo@un.org، دمشق، بريد إلكرتوين: غالية سيفو

 ي65559639912000:هاتف masri@one.un.org-khalid.alاإلنسانية يف سورية،  الشؤون لألمم املتحدة ومنسق املقيم املمثل مكتب املصري، خالد
    www.reliefweb.int أو www.unocha.org موقع على على البياانت الصحفية ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية االطالع كنمي
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