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 السورية لألزمة اإلقليمي اإلنسانية الشؤون منسقنائب  مكتب
 

  ،السورية لألزمة اإلقليمي اإلنسانية الشؤون منسقنائب  ،مارك كتس السيد/ بيان
 العنف ضد عمال اإلغاثة حول

 
 2019يناير الثاني/كانون  7غازي عنتاب، 

 
 

خبر اختطاف وقتل عامل إغاثة يمثل منظمة غير حكومية األسبوع الماضي في إدلب، في الجزء الشمالي الغربي لقد روعني وأغضبني 
النزاع.  من جراءبحياتهم يوميًا لمساعدة ماليين األشخاص الذين أصبحوا عرضة للخطر  سورية. يخاطر عمال اإلغاثة في ةمن سوري

أعمال العنف هذه  ُتعرضو العمل دون عوائق. قدرتهم على ضمان بولكن أيضًا  ،إن أطراف النزاع ملزمة ليس فقط بحماية أرواحهم
 .للخطر ،سوريةالتي توفر شريان الحياة الحيوي لماليين األشخاص في  ،استمرار العملية اإلنسانية

 
للعنف طوال  ،الذين يقدمون الخدمات األساسية المنقذة للحياة ،نو والمهني ،دات اإلنسانيةالذين يقدمون المساع ،تعرض عمال اإلغاثةلقد 

في ح خالل الصراع. و جر ُأصيبوا بأو مصرعهم لمئات من عمال اإلغاثة ا قيول ،الصراع السوري هي عمر ما يقرب من ثماني سنوات
للعنف والتهديد  منهمض عدد ال يحصى تعرُ و  ةاإلغاثة في سوريعشرات من عمال التل أشارت التقارير إلى مق وحده،العام الماضي 

ل اإلغاثة للعديد من عمليات االختطاف والقتل وأعمال العنف األخرى التي تستهدفهم. في ايتعرض عم ،وعالوة على ذلك والترهيب.
 موظفياز والهجمات التي تؤثر على زيادة عمليات الخطف واالبتز  تمثل فياتجاه مزعج في األشهر األخيرة  طرأ ،البالد شمال غرب

هم وزمالئهم والمجتمعات التي يخدمها هؤالء العاملون أسر تؤثر أعمال العنف هذه على األفراد و و والعاملين في المجال اإلنساني.  ةالصح
 من الخدمات التي يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة. ينضعفمستوقد تحرم األشخاص ال ،في المجال اإلنساني

 
نني ييإن أعمال العنف ضد المدن لعاملين أحد ا ة التي استهدفتالخطف والقتل األخير  عمليةأدين بأشد العبارات ن مشينة وغير مقبولة، وا 

نني و  ،في المجال اإلنساني. إن العمليات اإلنسانية محمية بموجب القانون اإلنساني الدولي أدعو جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ التدابير ا 
 الالزمة لمنع أي هجمات أخرى على العاملين في المجال اإلنساني وضمان حمايتهم في جميع األوقات.
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