األمــم المـتحدة

United Nations
مساعد األمين العام

مكتب المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية
بيان صادر عن كيفن كينيدي ،المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية،
حول العنف الذي يؤثر على عمال اإلغاثة في شمال غرب سوريا
عمان 18 ،أكتوبر/تشرين األول 2020

يسـ ـ ــاورني قلق زال و از مونة العنر األليية التي علىيع عل عماث اإليالة لي رـ ـ ــماث ييي جـ ـ ــوريا ي

وند ع ي من  2.8مليون اميعة

وطفل ورنل لي انة ماجة ول المساعدة المنقذة للحياة.

لي ج ـ ــورياص واع ـ ــل العاملون لي الم اث اإلنس ـ ــاني مل لمن زانم ينما يس ـ ــاعدون الم تمعاع التـ ــ يفة المحتانة .ومنذ داية األزمة لي
مارس/آذار 2011ص ُقتل عو ُنيح المئاع من العاملين لي الم اث اإلنساني والعاملين الصحيين علنا عما وانبهم.
وعع ــيب عامإن ويالة ج ــوريان وج ــاوقهما ز يوحص وم الهمي ص ع دنما لي الة لطيةص ولي وع ــازة الس ــيارة التي سانا يس ــتقإنها من موق

مشيوع لي مد نة جلقينص زشظايا نتي ة ن وم زطاوية دون طيار عل جيارة عليى سانت مسالية لي المنطقة.

ويأتي الحامث لي ععقاي املين آليين وق ليهما العاملون لي الم اث اإلنساني لي ععماث عنر لإث ما زيد قليإا عن رهي لي الشماث
الغيبي.

لي  14جبتمبي/ع لوثص لقي موظر زالهإث األ مي التيسي مصيعه وععيب آلي عندما لتح مسلحون مل مون م هولون النار عل جيارتهم
تـ ـ ـا طبيب يعمل لص ـ ــالح المنظمة الس ـ ــورية دا يد من عنل التنمية
ر ـ ــماث لدة الراي يي
لب الشـ ـ ـيقيص ينما لي اليوم نفس ـ ــهص لق عي ا
واإليالة مصــيعه وسذلك ع د موظفي و دى المنظماع اإليالية المحليةص سما ععــيب ما ي يقل عن  11مدنيا آليينص زســبب انف ار جــيارة
مفههة لي مد نة عفيين.
تماما.
يعمل العاملون لي الم اث اإلنسـ ـ ــاني ولاقا للمراما اإلنسـ ـ ــانية المتم لة لي ايجـ ـ ــتقإث والحيام وعدم التحيزص ونذا العنر ييي مقبوث ا
لعالة ومستدامة عل عرض الواق .
ومن المهمص اتهاذ نمي الهطواع لزيامة ماية نؤي النسا واليناث لتمان اجت ازة ونسانية ى
يهاطي نؤي األزطاث الم هولون زحياتهم سل وم لتقديم المساعدة المنقذة للحياة أل ي من  11مليون اميعة وطفل ورنل محتاج لي جوريا
اليوم .وإنني عذ ىسي عل ونه السيعة نمي عطياف النزاع زالتزاماتهم زمونب القانون اإلنساني الدولي لحماية جإمتهم وعمنهم.
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