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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 

 يــــصحف تصريح

 ،وريةس والقائم أبعمال تنسيق الشؤون اإلنسانية يف املتحدة لألمم املقيم املمثل ،دايان ملاسيمو منسوب
 السورية مزمةألل اإلنسانية يشؤونل نسق اإللييم امل ،كينيدي  وكيفن

 
الليلة املاضية أثناء م هلجوٍم إثر تعرضهحنبهم الذين قضوا و  ،يف أرواح زمالء العمل اإلنسايناليت وقعت وحدادها على اخلسائر  العميق أسفهاعن  سوريةتعرب األمم املتحدة يف 

ن غضبها الشديد من هذا ع ،متضامنة   ،اإلنسانية وتعرب وكاالت األمم املتحدةالكربى بريف حلب.  مو ر أيف للمدنيني احملتاجني  لألرواحقيامهم بتقدمي املساعدات املنقذة 
، بشكل عاجل املدنينيف آالمن املواد اليت حيتاجها عشرات  وغريهاذية غمواد التو عنه أيض ا تدمري اإلمدادات الغذائية والصحية  جنمالذي ، و العاملني اإلنسانينيعلى اهلجوم 

اآلن من  احرمو  الذينو  تاجنيابإلضافة إىل تدمري مستودع وعيادة صحية اتبعني للهالل األمحر العريب السوري. ال ميكن ختيل مدى أتثري هذا االعتداء على السكان احمل
 املساعدات.

 
مع كافة السلطات املعنية ثيثة حالكربى عرب مشاورات  مو ر أ بني األمم املتحدة واهلالل األمحر العريب السوري إىل مت التخطيط لقافلة اإلغاثة املشرتكة دير ابلذكر أنه قدومن اجل
ومكان افلة اإلغاثة ق سريصص لاملخابلطريق  ذات الصلة  إبال  كافة أرراف النااعنه متمن املهم معرفة أالرتاخيص الالزمة من تلك السلطات. و  على احلصولمت حيث 

 اإلجراءات.هذه  التسليم ابعتباره جاء ا من
 

حيث تعرض العاملون اإلنسانيون وسائقو الشاحنات املتعاقدون مع األمم املتحدة إىل االعتداء أثناء قيامهم بتفريغ  ،أثبت عدم كفايته قد ومع ذلك، فإن هذا التخطيط
    ودع اهلالل األمحر العريب السوري.اإلمدادات يف مست

 
اجلهود قوض  مما لليل،ا روال وقع املايد من اهلجمات فقد النااع، أرراف مع وتواصلنا جهودان من الرغم وعلى. وقوعها أثناء ابالعتداءات سورية يف املتحدة األمم أُبلغت وقد

 .ومساعدهتم اجلرحى إىل للوصول املبذولة
 
حيدد  اإلنساين الدويل نالقانو  إنَّ  واإلنسانية، القانونية األساسية املبادئ كافة  األمس هجوم انتهك لقدف. اإلنسانيني العاملني حلياة الصارخ التجاهل هلذا مربر أي يوجد ال

 .اإلغاثية واألصول واملنشآت اإلنسانيني العاملني لكافة الضرورية احلماية توفري لضمان املتنازعة لألرراف األساسية املسؤوليات بوضوح
 
 للشعب املساعدات قدميت يفهي ابقية ومستمرة و  مضى، وقتٍ  أي من أكثر اآلن اإلنسانية املتحدة األمم لوكاالت اجةاحلف وأحبائهم، األمس ضحااي على قلوبنا تنفطر بينماو 

 للمساعدات حاجة يف سوري مليون 13.5 من أكثر ياال ال حيث والشجعان، امللتامني السوريني شركائنا مع نقفل إنناو . دالبال يف وجودهم مكان عن النظر بغض السوري
 .لألرواح املنقذة اإلنسانية

 
 للماليني عوائق أو شروط بغري مراملست الوصول وضمان اإلنسانيني العاملني مايةحب ما يتعلقفي اإلنساين الدويل القانون مبقتضى ابلتااماهتم النااع هذا أرراف مجيع ذك ِّرنُ  إنناو 

 .سوريةاملقيمني يف منارق يصعب الوصول إليها يف مجيع أحناء و  احملاصرين خاصة   احملتاجني، من
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