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  تعبئة وتنسيق العمل اإلنساني هيمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( ة مهم

 شراكة مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية.بالدئ االمبالقائم على فعال و ال

 تهمسالموالحفاظ على  سورية في المحليين االنسانية اإلغاثةالعاملين في مجال  حماية إلى هادعوت تجدد المتحدة األمم

 داخل المحليين االنسانية اإلغاثةالعاملين في مجال  وحماية سالمة إلى دعوتها المتحدة األمم كررت (:2018 يوليو/تموز 30 ،)عمان
 جميع في والرجال واألطفال النساء ماليين إلى للحياة المنقذة االنسانية المساعدة تقديمل المواجهة خط على نزالو ي ال الذين سورية،

 .جاالتالم
 

 السوريين االنسانية اإلغاثةالعاملين في مجال  إن" ،السورية لألزمة اإلقليمي اإلنسانية شؤوناالمم المتحدة لل منسق ،يسسموم بانوس وقال
 للمبادئ وفقا  إليها،  المحتاجين السوريينمواطنيهم  إلى للحياة المنقذة المساعدةقديم لت كلل بال ويعملون يومكل  بحياتهم يخاطرون
 وحماية باحترام اإلنسان حقوق وقانون الدولي اإلنساني القانون بموجب ملزمة سورية في النزاع أطراف جميع". وأضاف أن "اإلنسانية
 ."المدنيين من وغيرهم اإلنساني المجال في العاملين

 
 غرب جنوب فيو . السيطرة خطوط غيرت مع واالحتجاز االعتقال خطر تزايد من همخوفعن  االنسانية اإلغاثةالعاملين في مجال  أبلغ

 قدرة على بالغ ثرألمر الذي كان له أا - السورية اإلغاثة منظمات مع العمل عن اإلنساني المجال في العاملين معظم توّقف سورية،
 .خلفهم االحتياجات االنسانية تلبية القدرة على كبيرا في فراغا   نيركاتة، درج أقصى إلى الذي تشتد فيه الحاجة إليهم وقتال في االستجابة

 
 أرواحهم فقدوا عندما ناثماألأفدح  ،السوري العربي األحمر الهالل أعضاء فيهم بمن ،السوريون اإلغاثة عاملين دفع لقد"وقال مومسيس: 

 االستجابة دو لجه الفقري العمود بقوني فإنهم ،العملية ومعرفتهم العالية التقنية مهاراتهم وبالنظر إلى. المحتاجين لمساعدة جهودهم أثناء بذل
 ستجابةاال لدعم الخدمات استمرار وضمان اإلغاثة عاملي حماية لزيادةالالزمة  الخطوات جميع اتخاذ بمكان األهمية منو . االنسانية

 ".إليها للمحتاجين مستدامةالو  فعالةال نسانيةاإل
 
 ،2011 مارسآذار/ في سوريةال األزمة بداية منذو . اإلنساني المجال في العاملين على وخطورة صعوبة البيئات أكثر من واحدة سورية عدت  
 .الواجب أداء أثناء ،الصحة مجال في العاملون فيهم بمن ،مصرعهم الخدمات ومقدمي اإلنساني المجال في العاملين من المئات قيل

 
 ما كل ،الحكومية غير والمنظمات المتحدة األمم وكاالت ذلك في بما ،اإلنساني المجال في الفاعلة الجهات تبذل سورية، أنحاء جميع فيو 

 المناطق في ،كانوا أينما ،نازح داخل البالد مليون 6.5 حواليمن بينهم  ،ة للمساعدةحاجب شخص مليون 13 نحو إلى للوصول وسعها في
 واجبوال عدم التحيزو  لحيادالمتمثلة في ا اإلنسانية المبادئ معتماشيا   ،تها على حد سواءلسيطر  الخاضعة وغير الحكومةالخاضعة لسيطرة 

 .األرواح إلنقاذ اإلنساني
 
 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب:
 882 417 791 (0) 962+هاتف:  swanson@un.org، مسؤول اإلعالم في مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ديفيد سوانسون
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