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United Nations 
 

 األمم المتحدة

 

 

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 
 
 

 6102 اليوم اإلنساني العالميمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية و السيد نائب المنسق اإلنساني اإلقليمي يحييان ذكرى 

 

 
بإحياء اليوم اإلنساني العالمي في الذكرى الثالثة عشر من تركيا  ،غازي عينتاب في اليوم (: تقوم األمم المتحدة6192آب  91)غازي عنتاب، 

 ممن فقدوا أرواحهم بما فيهمشخصاً  66و  شخص جريح  911 مخلفاً أكثر من 6112عام  ألمم المتحدة في بغدادل المركز الرئيسيستهداف إ

 يلو. مبعوث األمم المتحدة الخاص في العراق السيد سيرجيو فييرا دي م

 
أجل إن اليوم اإلنساني العالمي بقيادة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( يهدف الى جمع الناس من كل أنحاء العالم من 

 التزام ودعم عالمي أكبر للعمل اإلنساني.

 

ورية غير الحكومية في تسليم المساعدات على الدور المحوري الذي تؤديه المنظمات الس بشكل خاصاليوم نحن نريد أن نسلط الضوء "

لألزمة   تضحياتها ونمجد ذكرى الزمالء الذين بذلوا أرواحهم" السيد راميش راجا سينغهام نائب المنسق اإلنساني اإلقليمياإلنسانية ونجل 

 . االنسانية السورية

 

مؤظف من  1حمر السوري ومن الهالل األ مؤظف ومتطوع 75مؤظف من األمم المتحدة،  91فقد  6199منذ بداية األزمة عام  

شخص خالل عام  95العديد من العاملين في المنظمات الغير الحكومية قتلوا بما فيهم  أرواحهم.هالل األحمر الفلسطيني ال

ون بين كان كانوا قد قتلوا  منهم 57وكادر طبي  571الل هذه الفترة  أعلنت منظمة أطباء من أجل حقوق االنسان قتل خ. 6192

 . 6192الثاني وأيار 

 
 .6199منذ بداية النزاع في العام  العديد من الزمالءوادر الطبية الذين فقدوا الك بتضحيات تود األمم المتحدة بشكل خاص أن تكرم وتشيدو

ن في القطاع الصحي شاهدنا معظم الهجمات على العاملي 6192هجوم على المرافق الطبية, بينما  في عام  252وخالل نفس الفترة كان هناك 

تقدر نسبة المشافي الحكومية على المرافق الصحية في سوريا. ومنذ بداية النزاع في سوريا هجوم على االقل  65حيث اشارت تقارير الى 

من المشافي وذلك كنتيجة لتلك الهجمات التي تخرق القانون الدولي. ومن غير  %21التي اغلقت بشكل كامل او تعمل بشكل جزئي قرابة 

 . المقبول أن هذه الهجمات تزداد وتيرة وعلى نطاق اوسع

 
السيد راميش  للقانون اإلنساني الدولي" ة غير مقبول باإلزدياد وهي خروقاتانية في سوريا آخذة "استهداف المرافق الطبية والكوادر اإلنس

 ةاإلنساني ياتاإلنسانيين للخطر تهدد هذه الهجمات العمل حياة العاملينتعريض "باإلضافة ل نائب المنسق اإلنساني اإلقليمي. راجا سينغهام

أضاف تروند “االنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة لى المساعدات ع وندواللذين يعتماألشخاص الموجودين في سوريا وسالمة وأرواح 

 .ينسن مدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في تركيا )األوتشا(

 
الكادر عامال إنسانيا أثناء قيامهم بواجبهم اإلنساني. يمثل  2,176 عرض للخطف على األقل وتأوجرح أقتل على مدى العشربن عام الماضية 

األمم  وفي اليوم اإلنساني العالمي فإن من هؤالء الضحايا. %12.2المحلي ممن يتواجد في الخطوط األمامية لتسليم المساعدات اإلنسانية 

  نساني.واجبهم اإل الزمالء األبطال ممن ضحوا بحياتهم أثناء أداء ذكرى هؤالء تشيد و تحيي المتحدة

 
اإلنسانيين والمرافق  لعامليناإلى إحترام سالمة و حيادية جميع أطراف النزاع في سوريا ا مرة أخرى المجتمع اإلنساني في تركيويدعو 

انون اإلنساني الدولي و اتخذت بالقبشكل دائم  األطراف المتحاربة وية يمكن و يجب تجنبها اذا التزمتالطبية. ألن مثل هذه الحوادث المأسا

 الالزمة. الوقائية جميع اإلجراءات

 

 

 

 

 


