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  راكة مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية.تتمثل مهمة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( في تعبئة وتنسيق العمل اإلنساني الفعّال والقائم على المبادئ بالش
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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 

 ، والمنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانيةريزا، عمران في سورياالمنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية 
 لألزمة السورية، مهند هادي

 بيان مشترك حول األعمال العدائية في القامشلي، شمال شرق سوريا
 

 2021إبريل/ نيسان   28دمشق وعمان، 

 
ي سوريا المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية    كل من   أعرب 

 
، والمنسق اإلقليمي للشؤون  يزا ، السيد عمران ر ف

ي مدينة 
 
ة ف ق سوريا  القامشلي اإلنسانية لألزمة السورية، السيد مهند هادي، عن قلقهما إزاء األعمال العدائية األخير ، شمال شر

 . ها عل المدنيير   وتأثير

 
ن الجماعات المسلحة  برية على مواقع عسكرية، بي ضرباتإبريل/نيسان، اندلعت اشتباكات مسلحة وقصف، بما في ذلك  20في 

  25نار بين الطرفين في الطالق دائم إلتم االتفاق على وقف و وحلكو في مدينة القامشلي. طي في األحياء السكنية في حارة 

 بريل/نيسان، وتشير التقارير إلى أن مئات العائالت قد عادت منذ ذلك الحين إلى ديارها.إ
 

ألف   20 حواليالتقييمات جارية، أُجبر ما تزال وبينما  .النزوحضحايا مدنيين وتسبب هذا التصعيد في العنف في سقوط وقد 

وأصيب   ،قُتل ثالثة مدنيين، من بينهم طفالنفقد  فقًا لمعلومات تحققت منها األمم المتحدة،  وعالوة على ذلك، و شخص على الفرار. 

القتلى عن تعاطفهما العميق مع أسر  والسيد هاديريزا د يعّبر كل من السي  ما ال يقل عن رجلين وطفلين في تبادل إلطالق النار.

 والجرحى. 
 

وقف  ب  االلتزاموالسيد هادي بشدة هذا التصعيد األخير لألعمال العدائية ويدعوان جميع أطراف النزاع إلى ريزا يدين السيد كما 

الظروف، ويتعارض التجاهل الصارخ لسالمة المدنيين مع كافة حماية المدنيين هي األولوية القصوى في هذا وتعد  إطالق النار.

 القانون اإلنساني الدولي التي يتعين على جميع أطراف النزاع احترامها. وفق القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وكذلك االلتزامات 
 
 
 
 
 
 

 لمزيد من المعلومات: 

  moylan@un.orgمويالن، المتحدثة الرسمية باسم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في سوريا، دانييل 

 flyng@un.orgtorsten.تورستن الجوا فلينج، مسؤول االتصاالت االستراتيجية لمكتب أوتشا اإلقليمي لألزمة السورية، 
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