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 وبراينأومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، ستيفن  وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية
 الوضع في حلب، سوريا بيان حول
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 حلب.ي مدينة فوالذي يتكشف تقشعر له األبدان الذي و  الشديدقلق ثير للأشعر بقلق بالغ ازاء مصير المدنيين نتيجة للوضع الم إنني
 

رق مدينة شاأليام القليلة الماضية في  ارعلى مدالمستمر القصف والجوي العشوائي و  ةالبريمعارك تكثيف التشير التقارير الواردة إلى أن 
صابةقتل و قد أسفر عن م حلب في شرق  عملي بشكل   ءمخزون الغذاوقد نفذ ، متبقيةمستشفيات عاملة  هناك م تعدالعشرات من المدنيين. ل ا 
ر مأهولة بالسكان المدنيين والبنى التحتية المدنية في غرب حلب، مما أسفالمناطق لالقصف العشوائي ل يتواصلوفي الوقت نفسه،   حلب.

في  ا  تمر مسلبنية التحتية المدنية التدمير المتعمد لزال يال و شخص في األسابيع األخيرة.  910111أكثر من  نزوحعن مقتل وجرح مدنيين، و 
 حلب.كافة أنحاء 

 
الهجمات على أحياء حلب الشرقية خالل األيام القليلة الماضية آالف المدنيين على الفرار إلى أجزاء أخرى من المدينة.  حدةأجبرت لقد 

. ومن محفوفة بالمخاطرو  في ظروف غامضة ن منهمو كثير ال يعيششخص، و  020111 قرب منما ي زوحوتشير التقارير األولية إلى ن
 خالل األيام القادمة. انتشاره ت حدة القتال وزادستمر ا ، إذا ماخيار سوى الفرار غيرهم أيالف ال يجد اآلالمرجح أن 

 
هؤالء النازحين. زمة ستجابة ألفي االلمنظمات غير الحكومية من ان و ( والشركاء المحليSARCوقد شرع الهالل األحمر العربي السوري )

اعدة ستعداد لتقديم المسأهبة االالجارية وعلى االستجابة الستكمال مخزنة مسبقا  إمدادات  ولديهافي الميدان مم المتحدة موجودة األكما أن 
 داخل شرق حلب.الموجودين ة واإلخالء الطبي للمدنيين فوريال
 

تشويه أو  وأل حتى لو كان ذلك يعني قت ،ا  عسكري م تفوقا  هحمنت أعمالأي لقيام بل هماستعداد وتكرارا   أظهر أطراف النزاع في سوريا مرارا  لقد 
شخص آخر في مناطق محاصرة أخرى  0110111يوجد العالم األحداث في حلب،  يراقبفي حين و  تجويع المدنيين لحملهم على الخضوع. 

ال توجد  -هو الحال في شرق حلب  كما -المناطق  تلكفي و القوات الحكومية.  اصرهمفي جميع أنحاء البالد، معظمهم في ريف دمشق وتح
مكانية إيصال الموادو  ،حماية امل الوقت عبالرعب و وينتابهم شعور  عالقين، هذه المناطق المحاصرةالناس في إن . ضئيلة المنقذة للحياة ا 

 ليس في صالحهم.
 

ف المدنيين استهدوضمان عدم ارفع الحصار، إلى أدعوهم و اإلنسانية األساسية في سوريا. مبادئ اع استعادة نز طلب من جميع أطراف الإنني أ
وا أو زحنوالبنى التحتية المدنية، والسماح للمنظمات اإلنسانية بالوصول اآلمن ودون عوائق لتقديم المساعدة المنقذة للحياة ألولئك الذين 

لدولي اللقانون اإلنساني  وفقا  و  ا ،طوعيو  ا  كون آمنيلمدنيين يجب أن لف أن أي إجالء اطر األكافة ر تحت الحصار. وأود أن أذك  يعيشون 
 أنور فمن األمن والكرامة  في جو  العودة الطوعية إلى ديارهم بح لجميع النازحين اسمال وقانون حقوق اإلنسان الدولي. ومن الضروري أيضا  

 يسمح الوضع بذلك.
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حتى  ريبا  حل سياسي ق تؤدي إلىطريق  إيجادأن يتم  أملي هيغاية إن . مما ينبغيطول ألقد عانى الشعب السوري أكثر مما ينبغي ولفترة 
يعانون من الجوع والمرض  ،الليلةوحتى في هذه  ،السورية الذين سرمن األالعديدة نتمكن من إعطاء بعض مظاهر األمل إلى الماليين 

 خوف على حياتهم.الو 
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 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب: 
  geekie@un.org ،+1 917 331 0393، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في نيويورك، غيكيرسل 

  huguenin@un.org ،+41 79 317 7342، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في جنيف، ينناغفانيسا ه
 www.reliefweb.intأو  unocha.org : مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية متاحة علىالصحفية التي يصدرها ات البيان
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