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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 

، علي الزعتري، سوريةالجمهورية العربية المنسق الشؤون اإلنسانية في والمقيم لألمم المتحدة المنسق بيان صادر عن 

 حلبمدينة المركز اإلغاثي التابع للهالل األحمر العربي السوري في استهداف  حول 

 

 —2017ير فبرا/شباط 9دمشق 

ين الذي مشالعتداء الإدانته لعن  المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية في الجمهورية العربية السوريةعرب ي

ثنين من اذي أودى بحياة الالبارحة، و المركز اإلغاثي التابع للهالل األحمر العربي السوري في منطقة الحمدانية بحلبستهدف ا

كما أسفر هذا   .حرجةمنهم في حالة اثنان ، منظمةالتطوعي مة من أربعموظفي منظمة الهالل األحمر العربي السوري وإصابة 

ويشكل هذا االعتداء  المساعدات اإلنسانية.لتلقي دموا إلى المركز ق الذينمن المدنيين  وجرح الكثيرسيدتين اإلعتداء عن مقتل 

ر للهالل األحم الفرعيالمركز مبنى يضم الذي استهدف الثاني من نوعه خالل هذا الشهر، بعد اعتداء األول من شباط/فبراير 

ينهم ، بينمدنيمن ال العديد الذي طال إدلب البارحة بحياةالجوي قصف الفي إدلب. وفي حادث منفصل، أودى  العربي السوري

 .ماوطفلتيه ظمة الهالل األحمر العربي السوريفرع من يموظفمن زوجين 

نا خبر ع  لقد رو  " :المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية في الجمهورية العربية السورية، قال علي الزعتري

عائالت ومنظمة الهالل األحمر العربي السوري اإلغاثة والمدنيين في سورية، ونتقدم بخالص تعازينا لموظفي اعتداء جديد على 

، الذين يجازفون بحياتهم يومياً موظفي الهالل األحمر العربي السوري"نقف متضامنين مع وأضاف الضحايا والجرحى،" 

 الوصول إلى كل المحتاجين إلى المساعدة."ليستمروا في 

 نتطوعيمالمن بحياة العشرات  ، إذ أودتهاالجمهورية العربية السورية، لم ينج العاملون في اإلغاثة من آثارطوال األزمة في 

 المنظمات الدوليةو، واألمم المتحدة ،فلسطينيالهالل األحمر الو ،ريظمة الهالل األحمر العربي السومنفي كل من  نموظفيالو

 .البطولية مهاّمهمأثناء قيامهم ب واألطباء والعاملين في المجال الصحي ،ومنظمات المجتمع األهلي السورية ،حكوميةغير لا

 .مراكزاإلغاثة اإلنسانية والعاملين فيهاوالمدنيين أن يحرصوا على حماية لى أطراف النزاع عنبغي على أنه "ي الزعتريكد أو

 " اً قجميعاً مستقبالً مشر لهماوألطفينعموا بالسالم واألمن حيث تواجدوا، ويجب أن نضمن لهم لكي يجب حماية جميع المدنيين، 
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