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 اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب
 

 المنسق المقيم  /منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في سوريا عن  بيان مشترك صادر
 سالمة وحماية المدنيين في شمال حلب حولومنسق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي لألزمة السورية، 

 
 2016 /أيارمايو 30دمشق وعمان، 

 
والشيخ عيسى  مارعبلدتي ب المناطق المحيطةفي محاصر بسبب القتال  يسور  8,000مصير نحو  إزاءاألمم المتحدة بقلق عميق تشعر 

جماعات  ( في المناطق التي تسيطر عليهاISILالدولة اإلسالمية في العراق والشام )تنظيم  ، في أعقاب توغلفي شمال محافظة حلب
 .األيام الثالثة األخيرةخالل  مسلحة غير حكومية

غالق الطريق الرئيسي المؤدي شمال  غير معروف من الناس غير قادرين على الفرار  ا  عددكما أن  عزاز في أنحو بلدة  بسبب القتال وا 
 6,000 ، حيث يعيش حواليستمر بالقرب من بلدتي كلجبرين وكفر كلبينالقتال مأن  أيضا   تفيد التقارير الواردةشمال غرب سوريا. و 

والذين ُيقدر عددهم بنحو عزاز، أ، شمال شرق يازي باغفي منطقة  غير الرسمية تجمعات السكانيةالمن بين النازحين حديثا  إلى شخص. و 
 .فيها القتال احتدام من المناطق التي تم اإلبالغ عنغالبيتهم  جاء ،شخصا   1,650

عمليات إعدام خارج بشأن كانت هناك مزاعم وقد ن لخطر الهجوم. ين في هذه المناطق معرضو المدنييكون ن من أنحن نشعر بقلق عميق 
 .تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشاميتم تنفيذها من قبل  اعتقالت غير قانونيةنطاق القضاء و 

حماية ضمان إلى ننا ندعو جميع أطراف النزاع إ" :وقال يعقوب الحلو، منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في سوريا والمنسق المقيم
حصولهم على المساعدات المنقذة للحياة في ضمان عن  ، فضال  السالمة برلوصول إلى الذين يحاولون اعدم إعاقة حركة المدنيين و 

 "إلى وجهات أخرى. أثناء انتقالهمالحالية أو  ممواقعه

، معليه نفوذ مله نيذك الئلأو نذكر جميع أطراف النزاع، و  اكم" :منسق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي لألزمة السوريةكيفن كينيدي، وقال 
لم يعودوا يشاركون في الذين حماية المدنيين واألشخاص بوالقانون الدولي لحقوق اإلنسان اإلنساني بموجب القانون الدولي  مالتزاماتهب

 "ات.األعمال العدائية من الهجم

بسبب القتال  تهمنزح غالبيوقد عزاز. أبالفعل داخل ممر  داخليا   نازح 163,000يقيم حوالي ع الدائر، نزاللالخطوط األمامية و  غيرتنظرا  ل
 .2016عام الذي بدأ في أوائل 

 
 لمزيد من المعلومات، يرجى التصال ب:

 882 417 791 (0) 962+هاتف:  swanson@un.orgكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، مسؤول اإلعالم في م، ديفيد سوانسون
 095 880 958 963+ هاتف: toml@un.org، اإلعالم في مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ةمسؤول، ليندا توم
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