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 ريةسو في اإلنسانية الشؤون ومنسق المتحدة ألممل المقيم المنسق الحلو، يعقوب السيد عن صادر بيان

 األربعة البلدات اتفاق بخصوص

 2016 يوليو/  تموز 4دمشق، 

 مضايا بلدات يفتدهور األوضاع اإلنسانية ب تفيدالتقارير التي مشيرة إلى  بالخطر سوريةمنظمات األمم المتحدة العاملة في  تنذر

 عن يزيد ام فيها رحاص  ي   التي األربعة البلدات منفوراً  ةالطبي الحاالتإجالء باإلضافة إلى ضرورة  وكفريا الزبدانيو الفوعةو

 الفوري وغير المشروط للجهات اإلنسانيةاألربعة" السماح  البلدات"اتفاق وتناشد األمم المتحدة أطراف . شخص 62,000

  .بالوصول إلى هذه البلدات

ونيو وحزيران/ياإلنسانيين في شهر أيار/مايو  ئهاشركاو منحتها الحكومة السورية لألمم المتحدة تيوعلى الرغم من الموافقة ال

ن الوصول م هاؤوشركالم تتمكن األمم المتحدة  البلدات األربعة،المحاصرين في  المدنييناإلنسانية إلى  المساعدات تقديمأجل  من

الفوعة  بلدتيب قصفوإدلب  محافظةالقصف الجوي المستمر في  إلى ةفباإلضا بين أطراف االتفاق توترالإلى هذه البلدات بسبب 

أمس مرة أخرى على إيصال مساعدات إنسانية إلى البلدات األربعة بموجب خطة شهر  وقد وافقت الحكومة السورية يوم  وكفريا.

 .تموز/يوليومما يمنحنا فرصًة فريدة إليصال المساعدات اإلنسانية إلى المحاصرين في األيام القادمة خالل عيد الفطر المبارك

األطراف الموقعة على  تعهدتحين  في": سوريةالممثل المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية في  وذكر يعقوب الحلو،

ي إال إننا لم نستطع إدخال أالبلدات األربعة،  فيالمحاصرين  المدنيينتأمين وصول المساعدات اإلنسانية إلى  ضمانتفاق اال

في  جوعاً  االصور المروعة ألطفال مضايا الذين تضورو ذكر جيداً يكلنا : "وأضاف السيد الحلو". أبريل نيسان/ مساعدات منذ

 إلىندعو جميع األطراف المعنية ومات العديد منهم حتى بعد أن تمكنّا أخيراً من إيصال المساعدات.  السنة همن هذ سابق   وقت  

 . ةاألربع البلداتإلى اً وبال شروط لوصول فوره التجربة وذلك بتمكيننا من اهذ تكرارضمان عدم 

رقنا ف إن": أضاف الحلو. حيث ةربعاأل البلداتعمليات اإلجالء الطبي العاجل من  تأخيربشأن  أيضا   مم المتحدة قلقة  األأّن  كما

يد  مدّ بلسماح لنا االمعنية  نطلب من األطرافواإلخالء الطبي للمرضى والجرحى.  عمليات في على أهبة االستعداد للمضي قدماً 

للحياة في  لمنقذةانسانية اإلستجابة االمن  مكننايي ال ذالالعين بالعين  العمل بمبدأإلى إنهاء  باإلضافة، لفئات األكثر ضعفاً لالعون 

  تدعو االضرورة." أنّىالوقت المناسب 

ترافق ، ويفي سورية التي يصعب الوصول إليهاو المحاصرةاإلنسانية في المناطق  للمساعداتمليون شخص  5.5حوالي يحتاج 

شخص  600,000يوجد ، العددأصل هذا  منوالحصول على المساعدات األساسية المنقذة للحياة والحماية.  إمكانية قلةمع  ذلك

 .المذكورة األربعة البلداتومن ضمنها منطقة محاصرة  18في 

 خداماست القانون الدولي اإلنسانيويجّرم . سورية فيعن جميع المدنيين فوراً  الحصارإلى رفع أخرى  مرةاألمم المتحدة  تدعو

  .ي يؤدي إلى الموت جوعاً كسالحالذ الحصار

 :بـ االتصال يمكنكم المعلومات من لمزيد

 masri@one.un.org-khalid.alاإلنسانية في سورية،  الشؤون ومنسقلألمم المتحدة المقيم مثلالم مكتب المصري، خالد
 +9639912066555:هاتف

mailto:khalid.al-masri@one.un.org


 078 300 953 963+: هاتف seifo@un.org ،دمشقفي تنسيق الشؤون اإلنسانية األمم االمتحدة ل مكتب سيفو، غالية

 efweb.intwww.reli أو www.unocha.org لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في الصحفية البيانات على االطالع يمكنكم
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