
	
	البشاعة في غاية  حلب وأجزاء أخرى من سورياالوضع في

 
	
 زيد الإنسان، لحقوق السامي المتحدة الأمم عبر مفوض – (2016 فبراير 11) جنيف
 الإنسان التي حقوق  حول أوضاعقلقه الشديد""الخميس عن  الحسين، اليوم رعد بن
 حيث سوريا،وكذلك في أجزاء أخرى من  حلب وحولها  مدينة في تدهورا سريعا تشهد

	ترتكب هناك بشكل يومي." مروعة و التجاوزات الانتهاكات ان ال" قال
	

تغرق  سوريا في المتحاربة الأطراف إن .المروعة بكل قوة هذه الأعمال "أدينو قال: 
 والدمار بالموت يبدو ما الإطلاق على على اهتمام أي دون جديدة، أعماق في باستمرار
 والمرضى السن وكبار والأطفال النساء .البلاد أنحاء شتى في الذي يعيثونهما

 ووقودا للحرب يوما بعد يوم، وأسبوعا مساومة والمعوقين يستخدمون كورقة والجرحى
 "شهر. هذا وضع بشع. بعد وشهرا أسبوع، بعد

 
 الأسبوع الماضي حلب الحكومية الأخيرة على محافظة بدء هجمات القوات منذوأضاف: "
 كما ذكرت -من قبل مقاتلات روسية وسورية الجوية الضربات من العديد يرافقها

رون خطر الوقوع تحت  نزح حوالي 51000 من المدنيين ويواجه 300000 آخ-التقارير
 طبقا - مضيفا أن عشرات من المدنيين قد قتلوا منذ 1 فبرايرالحصار،" 

 للتقارير. 
	
 يواجهون سوريا من أخرى جزاءأ في المدنيين من الآلاف مئات أن السامي المفوض وأكد
الحصارات التي تفرضها على حد  ظل في  سيما لا وخيمة، إنسانية ظروفا أيضا

 المسلحة بما المعارضة وجماعات لها التابعة المسلحة والجماعات الحكومية سواء القوات
 ودير الزور والفوعه وكفرايه "في معضمية الشام ومضايا حيث أضاف:ذلك داعش. في

 الأطفال ذلك في بما الوفيات  من العديد مع تماما، بائس وضع في يعيش الناس
 الرعاية على الحصول فرص وانعدام الحاد في التغذية للسوء نتيجة الصغار

	الطبية،
		

ان  منذ دمشق، من كيلومترات بضعة بعد على تقع بلدة وهي ، في معضمية الشام-
 حوالي عرضت الاول، كانون -ديسمبر في كاملا حصارا الحكومية القواتفرضت 

لقصف المكثف والهجمات الجوية بالإضافة إلى التدهور الخطير ل35000 من المدنيين 
الرضع.  وعدم توفر حليب الغذاء أسعار الإرتفاع الحاد في مع المعيشية، الأوضاع
الشرقي من المدينة  الجانب إلى الغذائية المواد بعض تسليم أنه تم حين وفي
 في حتفهم أطفال، خمسة بينهم الأقل، على مدنيين لقى ستة الموالي الحكومة،

أن 25 طفلا ذكرت التقارير التغذية، و لسوء الثاني كنتيجة مباشرة كانون -يناير
 ذات صحية أخرى ومن مشاكل التغذية سوء من يعانون السنتين مازالوا سن تحت

	صلة.
	



 التغذية، العام بسبب سوء بداية حتفهم منذ الاقل على شخصا 26لقى  ،مضايا في
يحتاج  و يناير، 14 و 11 يومي كبيرة قافلة مساعدات إنسانية وصول من الرغم على

 الفوري. إجلاء إلى -وأطفال بينهم نساء – الأقل على شخصا 300
 

  تحت حصار من قبل داعش من تشهدفي دير الزوريعاني 200000 شخص يعيشون 
 من العديد أن إلى التقارير وتشير .للكهرباء تام وانعدام المياه في حادا نقصا

 مقاتلي داعش. يد على أعدموا قد المدينة إلى داخل الطعام بتهريب المتهمين الأشخاص
 

قريتي الفوعة وكفراية يومي 11  إلى الإنسانية المساعدات وصول من الرغم على
الحصار  و14 يناير، لايزال الوضع قاتما حيث يعيش 20000 من المدنيين تحت

 أصدرت التى النصرة وجبهة الشام أحرار المسلحة المعارضة جماعات قبل من المفروض
 المناطق ضد الحكومة أفعال على بأنها ستقوم بذبح سكان القريتين ردا التهديدات

 لسيطرتها. الخاضعة
 

	فإن:ووفقا للمفوض السامي 
 

 صارخا انتهاكا يشكل الحرب أساليب من كأسلوب للمدنيين المتعمد التجويع"
 آلاف ذلك في بما المدنيين، استهداف إن" .زيد  قال"الدولي، الإنساني للقانون

 المسؤولين .الإنسانية ضد وجرائم حرب جرائم إلى يرقى قد فعل بغيض هو الأطفال،
		.العدالة إلى يقدموا أن يجب القيادة، مسؤولية تحت ذلك في بما الأفعال، هذه مثل عن

	
 الإنسان لحقوق الدولي القانون بموجب بالتزاماتهم الأطراف جميع أذكر أن وأود

 بالوصول وبالسماح الأوقات جميع في المدنيين الدولي بحماية الإنساني والقانون
 الإجراءات اتخاذ وبعدموالجرحى  المرضى ورعاية الإنسانية وبإيواء الإغاثة إلى الكامل

	 ".والصحة الغذاء في حقهم من المدنيين تحرم أن شأنها من التي
 

 الإنساني القانون بموجب النزاع لديها التزامات أطراف جميع أن أيضا زيد وأكد
 أو مأوى بينهم اتخاذ خلال من للخطر المدنيين تعريض السكان بعدم الدولي
	، حيث اختتم بيانه قائلا:والمستشفيات المدارس منشآت مدنية مثل في

	
 غير منفممكن. وقت أقرب في تستأنف أن يجب جنيف في السلام محادثات"
 الطاولة، حول الجلوس يتمكنوا من حتى الأطراف أن لا تتمكن مختلف المعقول

حتفهم  شخص مليون ربع أفعالهم لقى أكثر من من في حين أنه بسبب
 لهذه  يجب أن يبنى أي حل سلمي دائم.الدرجةويعاني بقية السكان إلى هذه 

 الإنسان." حقوق من متين أساس على المروعة الحرب
 

	إنتهى.
	
 
 



 
 
 
 
	
	

Situation in Aleppo and other parts of Syria “grotesque” – Zeid 

 

GENEVA (11 February 2016) – The UN High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra’ad Al 
Hussein on Thursday expressed “utmost alarm” at the rapidly worsening human rights situation 
in and around the city of Aleppo and other parts of Syria, where he said “shocking violations and 
abuses are committed on a daily basis.”  

 

“I condemn these horrendous acts unequivocally,” he said. “The warring parties in Syria are 
constantly sinking to new depths, without apparently caring in the slightest about the death and 
destruction they are wreaking across the country. Women and children, the elderly, the 
wounded and sick, the people with disabilities are being used as bargaining chips and cannon 
fodder day after day, week after week, month after month. It is a grotesque situation.” 

 

“Since the latest offensive by Government forces began last week in the Governorate of Aleppo, 
reportedly accompanied by numerous air strikes by Russian and Syrian aircraft, some 
51,000civilians have been displaced and a further 300,000 are at risk of being placed under 
siege,” Zeid said, adding that dozens of civilians have reportedly been killed since 1 February. 
“We have also received numerous reports of destruction of civilian infrastructure, including at 
least three clinics and two bakeries since the launch of this latest round of hostilities,” he said. 

 

The High Commissioner stressed that hundreds of thousands of civilians in other parts of Syria 
are also facing dire humanitarian conditions, particularly those under sieges imposed both by 
Government forces and affiliated armed groups, and by armed opposition groups, including 
ISIL.   

 

“In Moaddamiyat al-Sham, Madaya, Deir ez-Zour, Fuah and Kafreya people are in an utterly 
desperate situation, with many deaths, including of young children, as a result of severe 
malnutrition and lack of access to medical care,” he said. 

 



• In Moaddamiyat al-Sham, a town located a few kilometres from Damascus, since 
Government forces established a full siege in December, some 35,000 civilians have 
been enduring intense shelling and aerial attacks, and a dramatic deterioration of their 
living conditions, with food prices rising sharply and no infant-formula milk available.  
While some food was delivered to the pro-Government eastern side of town, at least six 
civilians, including five children, died directly as a result of malnutrition in January, and 
more than 25 children under the age of two are said to be suffering from malnutrition and 
related health problems. 
 

• In Madaya, at least 26 people have died from malnutrition since the beginning of the 
year, despite the arrival of a large humanitarian convoy on 11 and 14 January, and at 
least 300 people – including women and children – are in need of immediate evacuation. 

 

• Some 200,000 people living under an ISIL-imposed siege in Deir ez-Zour are 
experiencing severe water shortages and a total lack of electricity. Reports indicate that 
several people accused of smuggling food into the city have been executed by ISIL 
fighters. 

 

• Despite the delivery of humanitarian aid to the villages of Fuah and Kafreya on 11 and 
14 January, the situation remains grim as approximately 20,000 civilians remain under 
siege by the armed opposition groups Ahrar al-Sham and al-Nusra Front, who issued 
threats that they would slaughter the villagers in retaliation for Government actions 
against areas under their control. 

 

“The deliberate starvation of civilians as a method of warfare constitutes a clear violation of 
international humanitarian law,” Zeid said. “The targeting of civilians, including thousands of 
children, is abhorrent and may amount to war crimes and crimes against humanity. Those 
responsible for such acts, including under command responsibility, must be brought to justice,” 
he added. 

 

“I remind all parties of their obligations under international human rights law and international 
humanitarian law to protect civilians at all times and to allow full access to humanitarian relief, to 
collect and care for the sick and wounded, and not to take actions which would deprive civilians 
of their right to food and health,” the UN human rights chief said. 

 

Zeid also stressed that the all parties to a conflict have obligations under international 
humanitarian law not to place the civilian population in peril by taking shelter amongst them, or 
in protected structures such as schools and hospitals. 

 

“The peace talks in Geneva must be resumed as early as possible,” he said. “It is 
unconscionable that the various parties cannot even manage to sit around the table, when, 



because of their actions, more than a quarter of a million people have died, and the rest of the 
population is suffering to such a degree. A lasting peaceful resolution of this horrific war must be 
built on a solid foundation of human rights." 
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