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 جريتحزنها وصددمتها من التصدعدد األردر  ا األعماا الاتالدا التا شدددد األمم المتحدة عن  ربتع
وتدعو جمدع األطراف إلى وقف كاما للهجمات العشددددددددوا دا على  سددددددددوردا ا مناطق عدددة من 

ب  ا شددددر  حل مشدددداف  األدام األردرة  ا هذه الهجمات قد شددددملت المدنددن والبنى التحتدا المدندا. و
سداعا المايددا األحداا السدكندا  ا مددنا دمشدق  24ـدددددددددرالا ال تهد تقد اسد  . وهاوالجامعا  ا غرب

 ودتعرض المدندون السوردون  ايواحا المددنا.  ا قصف مناطق  اذا ف الهاون  ا حدن استمرب
 تصاعد.معنف جمدع المناطق إلى 

 نأتلك المنطاا دعنا على ات المسدددلحا وعالوة على ذلك،  إن حصدددار شدددر  حلب وقبيدددا الجماع
المدنددن أصددددبحوا  ا حاجا ماسددددا وعاجلا للحمادا والمسدددداعدة اكنسدددداندا. ونالكد هنا على أن ا مم 

 إمكاندا الوصوا.جمدع األطراف دمنحها ، بمجرد أن لمساعدتهممتحدة مستعدة ال

لشالون لمنسق اكقلدما ال، وكدفن كدنددي، سوردالزعتري منسق الشالون اكنساندا  ا ا علادالكد و
مم المتحدة أطلعت جمدع أطراف النزاع  ا حلب والدوا األ"على أن  اكنسدددددددداندا لوزما السددددددددوردا

قا حلب، لسكان شر المستعجلاونساندا بشكا مفصا لتو در المساعدة الالزما رطتها اكالمعندا على 
"  بد من موا اا جمدع األطراف  كما أيددا ا . رالا الطبا للمريددى والجرحى"وإجراا عملدات اك

 تاددم اكغاثا إلى من امن أجتأمدن الوصوا الفوري واآلمن ودون عوا ق بعلى الرطا والسماح لنا 
حدث  سدورداجزاا ا ررى من على قدم المسداواة  ا جمدع األا أشدد الحاجا  ا شدر  حلب، وهم  

 ن".ودتواجد المحتاج

تدعو األمم المتحدة جمدع أطراف النزاع إلى حمادا المدنددن والبندا التحتدا المدندا من آثار األعماا 
اكنسدددددددان. وتدعو أديدددددددا جمدع العدا دا كما هو مطلوب بموجب الاانون اكنسدددددددانا الدولا وحاو  

أول ك دون عوا ق لمالددن المحتاجدن، و  سدما ودا م األطراف إلى يمان وصوا غدر مشروط، و
 .سوردا ا المناطق المحاصرة والتا دصعب الوصوا إلدها  ا جمدع أنحاا ن الااطند
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