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مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
بيـ ـ ـان صحف ـ ـي

السيد ستيفن أوبراين ،وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ
بيان حول شرق مدينة حلب في سوريا

 2أكتوبر/تشرين األول  ،2016إنين ألشعر بقلق بالغ من الضربات العنيفة الذي تتعرض له منطقة شرق مدينة حلب ،حيث يُقدر عدد األشخاص
الواقعني حتت احلصار حبواي  275.000شخص .ويستمر القصف العشوائي بال هوادة وعلى حنو صادم حيث يتسبب يف قتل وتشويه املدنيني ويعرضهم
ملستوى من الوحشية ال يطيقه أي إنسان أو حيتمله.
وقد تعرض نظام الرعاية الصحية يف شرق حلب إىل التدمري الكامل حيث قُصفت املرافق الطبية واحدة تلو األخرى .ولقد تسلمت تقار ًيرا تفيد بوقوع هجوم
على ثالثة مستشفيات على األقل ،مبا يف ذلك مستشفى األطفال اليت تقدم خدمات آلالف األطفال املرضى واجلرحى .ومن ناحية أخرى ،فإن النظام
شيوعا .كما أن هناك حاجة ماسة
الصحي على وشك االهنيار الكامل يف ظل عدم استقبال املرضى وعدم توافر األدوية الالزمة ملعاجلة حىت األمراض األكثر ً
إىل القيام باملئات من عمليات اإلجالء الطيب للحاالت احلرجة على حنو عاجل .ويف ظل النقص الشديد يف املياه النقية والغذاء ،من املرجح أن يرتفع عدد
األشخاص احملتاجني إىل إجالء طيب عاجل ،بصورة هائلة ،خالل األيام القادمة.
وعالوة على ذلك ،تسود حالة من الرعب بني النساء واألطفال والرجال يف شرق حلب ،حيث أهنم حماصرون وليس لديهم مكان يلتجأون إليه لالختباء كما
أهنم يتعرضون للقصف بالقذائف املخرتقة للجصون ،والرباميل املتفجرة ،وقذائف اهلاون ،والقصف املدفعي .إن هؤالء الذين يستخدمون هذه األسلحة يف
جيدا أهنم سيتسببون يف ضرر بالغ ومعاناة للمدنيني ،إال أهنم مصرون على ذلك.
املناطق املكتظة بالسكان يعلمون ً
ومن ناحية أخرى ،حنن يف سباق مع الزمن حلماية وإنقاذ املدنيني يف شرق مدينة حلب حيث أهنم حباجة إىل اختاذ إجراءات عاجلة إلهناء اجلحيم الذي
أن على األطراف املتنازعة واجلهات اليت تؤازرها َّ
يعيشون فيه .وال تكفي الكلمات لذلك .ومن أجل اإلنسانية ،فإنين أكرر َّ
أن تقوم وعلى بالفور بالتاي:
 وقف مجيع اإلجراءات اليت من شأهنا أن تتسبب يف فقدان املدنيني حلياهتم أو تضر بالبنية التحتية املدنية األساسية.
 وضع نظام لإلجالء الطيب لشرق حلب حىت تتمكن املئات من احلاالت احلرجة من تلقي الرعاية الطبية املالئمة.
 ضمان وصول آمن وكامل ومنتظم وغري معرقل للمساعدات اإلنسانية إىل شرق حلب مبقتضي القانون الدوي اإلنساين.
لقد أخربت جملس األمن ،يوم اخلميس املاضيَّ ،
أن الوقت اآلن ليس وقت املواقف السياسية الالفتة لألنظار أو الدفاع عن املواقف السياسية والعسكرية من
منظور ضيق .اآلن هو وقت اإلقرار واالعرتاف خبطورة املوقف وهول الرعب املاثل أمامنا والتصرف قبل فوات األوان .ينبغي أن ينتهي هذا النزاع .وكحد أدىن،
أكرر ندائي بتفعيل هدنة إنسانية أسبوعية ملدة  48ساعة من القتال.
وكوننا معنيني بالشؤون اإلنسانية ،حنن ملتزمون ومستعدون ملساعدة مجيع هؤالء احملاصرين والذين يتجهون حنو الوقوع يف كارثة إنسانية ال ميكن تصورها .إن
فورا.
الوقت يدامهنا ،فأوقفوا هذه املذحبة ً
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