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 دةـــمناش

  "مضاياولفوعة، كفريا، الزبداني، اللبلدات األربع: صول الفوري للو "

 

 —2017ير فبرا/شباط 13دمشق 

من أجل  التوافق الفرقاءجميع  لمنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية في الجمهورية العربية السوريةد اـناشي

حلقة  منضألبرياء من ا ا  ن ألفوست قطنيحيث الزبداني والفوعة وكفريا ومضايا،  الوصول الفوري للبلدات األربع المحاصرة،

 نسانيةإمساعدات قافلة آخر علما  أن  ،سود فيها سوء التغذية وانعدام الرعاية الطبية المناسبةي مفرغة من العنف اليومي والحرمان

سكان البلدات  ةتستمر معاناإذ . و2016/نوفمبر تشرين الثاني 28في  كانت البلداتتلك إلى ها ؤأدخلتها األمم المتحدة وشركا

فريقه و ومنسق الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدةالمقيم المنسق  يؤكد ،ومطالبتهم المتكررة بتقديم المساعدة االنسانية الفورية لهم
 .البتة لك الجهودت نجحولكن دون أن ت 2016 تشرين الثاني/نوفمبرمنذ األربع  بلداتللوصول إلى التواصلة م جهود  على بذل 

كارثة ب ينذر هناك الوضعن أعلى  ةومنسق الشؤون اإلنسانية في سوريلألمم المتحدة المقيم المنسق السيد علي الزعتري وأكد 

دونما الطلب المتكرر للوصول، إذ أن  اآلن،محتاجين ل إلى الولوصحرية اترسيخ مبدأ إلى نحن بحاجة وشيكة، ولذلك إنسانية 

ات ترتيبعلى اإلطالق  مبررالالحصار الجائر وغير حدة من يزيد مما و" الزعتري وأضاف ،االحتياجات اإلنسانية ال تتوقف

 ،عرضة لمفاوضات مضنية التقوم على المبادئ اإلنسانية وصول المساعدات اإلنسانية جعليمما  ،بين البلدات المعاملة بالمثل
وال دة للمساع أمس الحاجةفي الناس في وقت   ،اهئالجيسمح بإ متلقي العالج المناسب ولمن الحرجة لحاالت الطبية ايمكن  ملا مم

 اآلن".يجب أن نتحرك  ، لذااالنتظار أكثر من ذلك هميمكن

 لمؤثرةاوجميع األطراف  بشكل مباشرالمعنية  ىومنسق الشؤون اإلنسانية جميع القولألمم المتحدة المنسق المقيم يحث عليه و

المساءلة ن إعمليات اإلجالء الطبي أن تجري دون تأخير.  هااإلنسانية العاجلة بما فيلمساعدات للسماح با ىتلك القوإلقناع عليها 

ستعداد أهبة االلى ها في العمل اإلنساني عءشركااألمم المتحدة و إن كل من يعيق هذا الوصول.تقع على عاتق األخالقية والمعنوية 
 . أطراف النزاع ثمارهابين مفاوضات الحالما تؤتي ربع البلدات األلتقديم المساعدة اإلنسانية إلى 
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