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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 

 

، والمنسق  ريزالمنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية في سوريا، عمران  ا

 بيان مشترك   -مهند هادي   ،اإلقليمي للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية

 حول مقتل عامل إغاثة إنسانية في مخيم الهول 

 

 2022 يناير/كانون الثاني 12دمشق وعمان، 

 

، والمنسق اإلقليمي للشؤون يزاسوريا، السيد عمران رفي  تحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية  المنسق المقيم لألمم الم  يعرب

على  في هجوم مسلح  عامل إغاثة سوري  المأساوي لمقتل  لاإلنسانية لألزمة السورية، السيد مهند هادي، عن حزنهما ل

 مخيم الهول.  مرفق صحي في

 
مسلح إلى المرفق الصحي وقتل أحد موظفي منظمة  شخص، دخل يرينا /كانون الثاني  11، في الواردة للتقارير ووفقا  

هذا الهجوم المقيت هو تذكير بأن إن  اإلغاثة المحلية التي تدير المرفق باالشتراك مع إحدى المنظمات غير الحكومية.  
في سوريا، يبعث    سرهبأالمجتمع اإلنساني    عن  باإلنابة  .غير مقبوال  في شمال شرق سوريا ال يزال  الوضع األمني  

ت النفوذ ذادعوان كافة األطراف  كما ي  والسيد هادي بخالص التعازي ألسرة وأصدقاء وزمالء الضحية.  يزاالسيد ر
  اإلنسانية بطريقة آمنة وفعالة.  اتلضمان اتخاذ تدابير أمنية مناسبة للسماح باستمرار تقديم المساعد

 

غ عن مجموعة من ، مع اإلبال ، شهد مخيم الهول زيادة كبيرة في أعمال العنف بين السكانفائتعلى مدار العام الو

  سوريا  وعراقيا    90، تلقت األمم المتحدة تقارير عن مقتل  حتى اآلن  2021يناير  كانون الثاني/منذ  فالهجمات المروعة.  

 أصيب كثيرون آخرون بجروح خطيرة. وفي المجال اإلنساني على األقل.  اثنين  ، بما في ذلك عاملين  لمخيممن سكان ا

 

أكثر من    -شخص    56,000، من حوالي  في سوريا  داخليا  ، وهو أكبر مخيم لالجئين والنازحين  يتكون مخيم الهول

 . عاما   18نصفهم تحت سن 

 

المنقذة للحياة    المنتظمةوتقديم المساعدات    بحشداألمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية األخرى ملتزمة    ال تزال منظمات

للمخي لمعالجة قضايا  موالمساعدات األساسية  اتخاذ خطوات  يتم  فعال إال عندما  بذلك بشكل  القيام  ، ولكن ال يمكنها 

جب أن تستمر الدول كما يي الهول إلى حلول كريمة ومستنيرة ودائمة لنزوحهم.  السالمة المستمرة. يحتاج المدنيون ف

المشاركة وتكون جز يتعين علينا    ءا  األعضاء في  ودعم    القضيةالعمل بشكل جماعي لحل هذه    جميعا  من اإلجابة. 

 الحقوق والكرامة واإلنسانية لكل فرد يعيش في الهول. 
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