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Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
 مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة 

 
 بیان  مشترك 

 حول  الھجمات  في الحسكة  والباب 
 المنسق المقیم  لألمم المتحدة  ومنسق الشؤون اإلنسانیة  في سوریة ، عمران  ریزا، و المنسق اإلقلیمي للشؤون اإلنسانیة 

 لألزمة  السوریة، مھند  ھادي، والمدیرة اإلقلیمیة  للیونیسف للشرق األوسط وشمال  إفریقیا،  أدیل  خضر 
 

 دمشق، 20 آب  / أغسطس  2022
 

 أعرب كل من  المنسق  المقیم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون  اإلنسانیة لسوریة  ، السید  عمران ریزا، والمنسق  اإلقلیمي للشؤون 
أدیل  السیدة  أفریقیا،  وشمال   األوسط   الشرق   في   للیونیسف  اإلقلیمیة  والمدیرة     ، ھادي  السید  مھند    ، السوریة   لألزمة    اإلنسانیة 

 .خضر، عن قلقھم العمیق  بشأن استمرار تصعید األعمال  العدائیة في شمال سوریة 
 

 ،أسفر الھجوم الذي وقع في  18 آب   /أغسطس في الحسكة  عن مقتل 4 نساء وفتیات وإصابة 11 .وفي 19 آب  /أغسطس
 ،ورد أن الھجوم على سوق في مدینة  الباب قد أسفر عن مقتل 13 مدنیاً، من بینھم أربعة صبیة وفتاة واحدة، وإصابة 38 آخرین

 .من بینھم تسعة أطفال
 

 تظھر ھذه  المآسي  الرھیبة  مرة  أخرى أن  المدنیین ، وكثیر  منھم من النساء واألطفال،  ما زالوا  یعانون من آثار األعمال  العدائیة 
 المستمرة في  مناطق  من  سوریة  .نحث  جمیع األطراف  على  اتخاذ  جمیع التدابیر الممكنة لتقلیل  الضرر  الالحق  بالمدنیین واالمتثال

 .اللتزاماتھم بحمایة المدنیین .إن األمم المتحدة في سوریة  تتقدم بأحر  التعازي ألسر الضحایا وتتمنى للمصابین الشفاء العاجل 
 

في  ذلك  الدعوة إلى  حل  سیاسي  بما   ومزدھرة،   بالعمل  مع جمیع أصحاب  المصلحة  من أجل  سوریا آمنة    تلتزم األمم  المتحدة  
 مستدام لجمیع  السوریین .إن  ضمان  حمایة المدنیین أمر بالغ األھمیة لمستقبل یمكن فیھ للسوریین إعادة  بناء  حیاتھم والعیش  دون 

 .خوف من العنف 
 
 
 
 

علومات: مزید من الم ل  
cherevko@un.org ،أولغا تشریفكو، متحدثة رسمیة عن منظمة األوتشا في دمشق، سوریة 
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