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 ون اإلنسانية لسوريا، عمران رضا،بيان مشترك للمنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤ 
 مهند هادي والمنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية،

 تارب ومدينة حلبعن الشهداء المدنيون في اال
 سوريا

 
 2021آذار  /مارس 22، دمشق وعمان

 
المنسددا الممددألم لالددم الممندد   شلنسددا الشدد شن اياسددلاألد لسددن رلا السددأل   مددلان  لددلا شالمنسددا ايزمألمدد  لمشدد شن اياسددلاألد لا لددد  بشدد   أدان

 لل س/ آذا .  21السن ردا السأل  لهن  هلديا المصف الم فع  الذي تسبب ف  سمنط   د كبألل لن الضنليل الم األألن ف  
 

ل بلسددم لسمشدد ا المةددل    فدد  لنلف ددد )مددب. لسمشدد ا اا مدد فع ال المصددف أصددل  شبنسددب لددل ش دا  تددل   لمعممألددلج اليلا)ألددد والمعددلشب أيضددت
لدد األتلا لددن  16بددألن المللددا شالددبشا ا بمددن فددألهم صددب  فدد  العلشددل  لددن العمددلا ش صددلبد لن أس ل النلدث  ن لممل سمد أشخلص  ما األزل 

 كمل تعلض المسمش ا ألللا  جسألمدا بمل ف  ذلك  أللداج الع لم ش أللداج الطنا ئ.  ل الطب . بألنهم خمسد لن العللمألن ف  الميل
 

 امأليددد المصددف المدد فع .  ا لددل س/ آذا  فدد  أ)ألددل  ال ددلدشس شالصددللنألن فدد  ل  نددد )مددب 21كمددل ش دج أابددل   ددن سددمنط لددنليل لدد األألن فدد  
ل  17شتشألل الممل رل إلا لممل شخصألن ش صلبد   بألنهم ط الن. لن شخصت

 
ل خطألددلتا ليمألددد   كلاددد لمدد   جل)ددنا. شرمدد للن أ مدددا المعددل ي ألسددل كددل لدددن زممددنا أش  لددل شالسددأل  هدددلدي هددذ  النددنادثالسددأل     دد  ن  سددن رل لنلاددت

   المدد الهيمددلج  مددا المسمشدد أللج بشددنل خطألددل  أ لزدد شزدد   د. ألالصددنالل ليددد ش المدد األألنا بمددن فددألهم العددللمنن فدد  ليددلل المسددل  اج اياسددلاألد 
 . الل ليد المنمذ  لمنألل  النصنل  ما )لل  الم األألن لنكمل دا ألالصن النصنل  ما الل ليد النصنل شالنا ف  ما 

 
نث السأل   لل شالسأل  هلدي أطلاب النباع  ما ا)مددلام النمليددد الخلصددد الممنن)ددد لممسمشدد أللج شكددذلك ) ددل الهيمددلج العشددنا ألدا شالمددبالهم رش 

 لممنند بمنجب الملانن اياسلا  ال شل  لضملن )مليد الم األألن. بلتخلذ جمأل  اا)مأللطلج ا
 
 

 لمبر  لن المعمنللج:
  moylan@un.org دااألألل لنرالنا الممن ثد اللسمألد بلسم لنمب تنسألا الش شن اياسلاألد ف  سن رلا 

 torsten.flyng@un.org ب أوتشا اإلقليمي لألزمة السورية، االستراتيجية لمكت ااتصلاجتن سمن فمألنجا لس شل 
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