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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 

 يــــان صحفـــــبي

  الطوارئ حاالت في اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون المتحدة لألمم العام األمين وكيل ،أوبراين ستيفنالسيد 
 سوريا في الكبرى أورم إلى اإلنسانية المساعدات قافلة حول بيان

 
مشال يف  الكربى أورمهذا املساء يف قصف األخبار الواردة عن تعرض قافلة األمم املتحدة/اهلالل األمحر العريب السوري للعقب إنين ألشعر باالمشئزاز والرعب 

ومن بينهم ، شينةجراء هذه االعتداءات املالعديد من األشخاص قد قتلوا أو ُأصيبوا إصابات خطرية  شرق مدنية حلب. وتشري التقارير املبدئية إىل أن  
 .وردحسب ما ، هبعيادة صحية تابعة ل الغةً وإحلاق أضرارًا بكما مت ضرب مستودع تابع للهالل األمحر العريب السوري   متطوعي اهلالل األمحر العريب السوري.

 
وخط  بقدوم القافلةكافة أطراف النزاع ه مت إخطار  اليت تعرب عن ذلك. جدير بالذكر أن  و بأقوى العبارات املمكنة بشدٍة و إنين أدينما حدث يف أروم الكربى و 

تربيرًا أو عذرًا أو  يوجد ال القافلة حتمل مساعدات إغاثية. جلًيا أن  كان  . لقدشخص 78.000تصل إىل ما يقرب من  كان من املخطط أن    سريها حيث
 ممن هم يف، الذين يتحلون بالشجاعة واإليثار، ممن كانوا حياولون الوصول إىل إخواهنم املواطنني ني جييز شن حرب على العاملني  اإلنسانيسبًبا أو منطًقا 
 مع املصابني.  وأننا نتضامناليت فقدت ذويها وأحبائها ائل مع  العو قلوبنا  إن  . ةاملساعد حاجة ماسة إىل

 
واملتعلقة بضمان توفري نازعة املتصراحًة على املسؤوليات األساسية اليت تقع على عاتق األطراف  االقانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان قد نصإن   

 ، ومنشآهتا، واألصول اإلغاثية األخرى.عامليها احلماية الالزمة لكافة املنظمات اإلنسانية، مبا يف ذلك 
 

سريقى إىل كونه جرمية حرب. وإنين فإنه القائمني على العمل اإلنساين، باستهدافه هذا االعتداء الغاشم كان متعمًدا  دعوين أكون واضًحا وأقول: إذا ثبت أن  
م للقانون الدويل اهتهنم سيحاسبون يوًما ما على انتهاكأكما ينبغي أن يعلم اجلناة . فتاكيف هذا احلادث ال ومستقلغري منحاز أدعو إىل إجراء حتقيق فوري و 

 اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان.
 

بغض النظر عن  وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة واخلطرية، تظل منظمات اإلغاثة اإلنسانية ملتزمة باالستمرار يف عملها والوصول إىل مجيع احملتاجني،
، خاصة احملاصرين أو ومرة أخرى، إنين أدعو إىل توفري وصول سريع ومستمر وغري مشروط وغري مقيد إىل املاليني من احملتاجنيهويتهم أو مكان إقامتهم. 

 الرعب. ذاتم وضع حد هلاملقيمني يف مناطق يصعب الوصول إليها يف مجيع أحناء سوريا. واآلن، وأكثر من أي وقت مضى، جيب أن ي
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