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 اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد
 

 

قتل سه کارمند مددرسان دروالیت غور سرپرست ناظم بشری را عمیقا   

 اندوهگین کرد
 

درواکنش به خبرکشته شدن سه تن وزخمی شدن دوتن از  :۲۰۱۷ست گا ۱۵، کابل
دروالیت  ۲۰۱۷اگست  ۱۴بتاریخ  (CRS)س موسسه خیریه  سی آر ا کارمندان افغان  

غور، داکترریچاردپیپرکورن سرپرست ناظم بشری برای افغانستان بیانیه ذیل را ایراد 

 نمودند:

سه تن ازکارمندان موسسه سی آر اس دروالیت غور گلوله باری وکشتن من از"

وبه . من درغم و اندوه همکاران ما درموسسه سی آراس شریک هستم اندوهگین هستم

 موسسهنیابت از جامعه بشری مراتب تسلیت عمیق قلبی  خویش را به دوستان ما در

 میدارم". برازسی آر اس و خانواده های کشته شده گان ا

حمله اخیر چالش های که مدد رسانان درافغانستان به آنها مواجه اند و قربانی های که 

بدین سو درحین  ۲۰۱۷مدد رسانان متحمل میشوند را برجسته میسازد. ازآغازسال 

 تعداد زخمی شدند. به عین رسان کشته و رسانی به نیازمندان دوازده مدد مدد

ترضیضی عاجل را ارائه نموده، برنامه های  مراقبت هایمددرسانان درافغانستان 

ناشی از  را اجرا و به خانواده های بیجا شده   برای کودکان مصاب به سوء تغذی تغذی

حمله به مددرسانان توانایی آنها برای انجام  منازعات وحوادث طبیعی کمک میکنند.

این فعالیت های حیاتی را کاهش داده و دختران، بچه ها، زنان و مردان آسیب پذیر 

 .دقرارمیدهدرمعرض خطربیشترافغانستان را 

ا دسترسی مصئون :" من از همه جناح های درگیر میخواهم تافزودندن ورداکترپیپرک

بال ارائه کننده گان کمک های بشری را به افراد نهایت آسیب پذیر و انجام فعالیت های 

 تضمین کنند". به آنهاحیات را نجات مانع 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 برای معلومات بیشتربه آدرس زیربه تماس شوید:

 (kropf@un.org, +963 793 001 110)متحد  ملل فیلیپ کروپف، افسراطالعات عامه دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان


