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Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
 مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة

 
 ، لجمھوریة العربیة السوریةامنسق الشؤون اإلنسانیة في و المنسق المقیم لألمم المتحدةبیان 

 الباب بلدة سالمة وحمایة المدنیین فيحول ، ةسوریفي ألزمة لمنسق الشؤون اإلنسانیة اإلقلیمي و
 

 -2017 باط/شفبرایر 21دمشق وعمان، 
 

والمناطق المحیطة مدني محاصر بسبب القتال داخل بلدة الباب  5,000عمیق بشأن مصیر نحو القلق عن الاألمم المتحدة  تعبر
 في شمال سوریا.بھا 

 
اف "جمیع أطرمنسق الشؤون اإلنسانیة في الجمھوریة العربیة السوریة: وعلي الزعتري، المنسق المقیم لألمم المتحدة  یدعو

ر ممر وتوفیائق ودون عسالمة بر الألشخاص الذین یحاولون الوصول الى احركة إلى أن تضمن على الفور بشكل عاجل النزاع 
 كة".في وسط ھذه المعرعالقین على استعداد لتقدیم المساعدة اإلنسانیة والحمایة للمدنیین ال ئھاشركان األمم المتحدة وإ. آمن لھم

 
في و)، عشداالدولة اإلسالمیة في العراق والشام (تنظیم سیطرة خاضعة ل منھا شرقتي تقع إلى الالباب والمنطقة ال ال تزال بلدة

 لغرب والشمال.من ا تابعة للدولجماعات مسلحة غیر تتقدم  سھ،الوقت نف
 

ما مقتل تفید ب) تقاریر OHCHR، تلقى مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان (2016 /كانون األولدیسمبر 5منذ 
ضربات ال بشكل أساسي بسببالباب،  بلدة استعادة السیطرة علىالذي یستھدف مدني حتى اآلن نتیجة للھجوم  300یقرب من 

 النشطة في المنطقة المجاورة. یةرب) واألعمال العدائیة الIEDsالجویة، وكذلك العبوات الناسفة (
 

بحسب مفوضیة األمم ، /شباطفبرایر 1منذ والمناطق المحیطة بھا ة الباب بلدمدني في  100 قتل أكثر منوتشیر المعلومات إلى م
 منطقة.التلك من قبل مقاتلین في على المدنیین إطالق النار  ریر الواردة إلىوتشیر التقا، المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان

 
 ساء واألطفالالن الذین یشكلالمدنیین، یضع الباب  بلدة في نزاع"السوریة: في  وقال كیفین كنیدي، المنسق اإلقلیمي لألزمة 

 ھمصولحو تھمحریة حركوتضمن یجب على جمیع األطراف أن تكفل حمایة المدنیین من األذى، وخطر محدق. في ، كثیرمنھمال
 "دون عوائق.الفوریة المساعدات اإلنسانیة على غیر المشروط 

 
مدنیین ض الیعرّ مما قد ، ة الباببلدالحضریة داخل في المناطق لمعارك  أھبتبصدد الأطراف النزاع قد تكون ومع تقدم العملیة، 

 قاتليم ستخدام كدروع بشریة. وھناك قلق متزاید من أناال خطرل مضھیعن تعر ، فضالً صابةطر القتل واإلاخمتزاید المنطقة لفي 
ون نسحبیي في المناطق التعلى نحو متزاید العبوات الناسفة والمتفجرات  ونستخدمیقد تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام 

 طر ویستبعد أي عودة آمنة للسكان المدنیین.اخمزید من المن المدنیین لما تبقى مض سیعرّ ، مما منھا
 

بل دون عوائق من ق مدائالوصول ال ضمان إلى ،معلیھ یتمتعون بنفوذ نیذك الئلأوجمیع أطراف النزاع، وتدعو األمم المتحدة إن 
لخدمات الالزمة اقدیم االحتیاجات بشكل مستقل وت الحمایة، لتقییمفي مجال ، بما في ذلك الجھات الفاعلة ةاإلنسانی ظماتجمیع المن

 تغییر السیطرة على عنالتطورات على األرض  في المناطق التي أسفرت فیھا لألشخاص المتضررین من األزمة، ال سیما 
 المأھولة بالسكان. نماكاأل
 

 لمزید من المعلومات، یرجى االتصال ب: 
  swanson@un.org ،+962 (0) 791 417 882مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة، في  اإلعالممسؤول ، دیفید سوانسون

 toml@un.org ،+963 958 880 095مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة،  في معالإل، مسؤول الیندا توم
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