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 دي يألزمة السورية، كيفن كينلمساعد األمين العام لألمم المتحدة والمنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية 
 بيان بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين

                                                       
 2017مارس آذار/ 25عمان،                                                         

 
اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين بدعوة متجددة إلى اإلفراج الفوري عن أكثر من ذكرى األمم المتحدة  أحيت

 .اإلفصاح عن معلومات عنهمأو  ما زالوا محتجزين أو مفقودين في سوريا عشرين موظفا  
 

وقال كيفين كينيدي، منسق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي لألزمة السورية: "ال تزال عمليات االعتقال واالحتجاز المستمرة لموظفي األمم 
فراج الفوري لى اإلإ فاننا ندعو ،مم المتحدةفراج عن العديد من زمالئنا في األاإل فينا نجحبينما و المتحدة داخل سوريا مصدر قلق بالغ. 

في عداد الذين ما زالوا أولئك الكشف عن مصير بأطراف النزاع نطالب و  ،رهن االعتقال نزالو ي الوغير المشروط عن الزمالء الذين 
 ".مفقودينال
 

مجال اإلغاثة أعمال  في جميع أنحاء العالم، تواجه األمم المتحدة وموظفو الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والعاملون في
 مساعدة اآلخرين. من أجلأثناء العمل  ،اع والكوارثنز لنطاق، واالحتجاز التعسفي، بل والموت في مناطق الواسعة ا رويععنف وت

 
في مئات العاملين في المجال اإلنساني وفي مجال الصحة أثناء قيامهم بواجباتهم. و  ُقتل، 2011في آذار/مارس  ةسوريالومنذ بداية األزمة 

 ن.يآخر  114صيب في المجال اإلنساني وأُ  عامال   66تل ما ال يقل عن قُ فقط،  2016األشهر التسعة األولى من عام 
 

ني الدولي بحماية سالمة وأمن العاملين في المجال جميع أطراف النزاع في سوريا ملزمة بموجب القانون اإلنساإن "وقال كيفن كينيدي: 
نني أدعو جميع األطراف إلى احترام حقوق وامتيازات وحصانات موظفي األمم المتحدة.  "اإلنساني. وا 

 
إلغاثة وكالة األمم المتحدة  في، معظمهم من العاملين في سوريا اليوم من موظفي األمم المتحدة محتجزين أو مفقودين موظفا   28زال ي ال

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(.
 
ألزمة السورية: "إن آالف السوريين الذين يعملون لدى منظمات غير حكومية لكيفين كينيدي، المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية  أكدو 

ننا نحييهم إشراكة مع األمم المتحدة، يخاطرون بحياتهم كل يوم في العمل على مساعدة اآلخرين. ويعمل العديد منهم بالوطنية أو دولية، 
 "اليوم.

 
في سابق كان االيوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين كل عام في ذكرى اختطاف أليك كوليت، وهو صح تم إحياءوي

 .2009في عام اللبناني البقاع  واديفي  . وتم العثور على جثته أخيرا  1985عام يعمل لدى األونروا عندما اختطفه مسلح في 
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 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب: 
  +swanson@un.org ،882 417 791) 0( 962، مسؤول اإلعالم في مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ديفيد سوانسون

 ¡+shawas@un.org،224591 792) 0( 962، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في والتوعية باللغة العربيةاالعالم  مسؤول ،الشواساجدة 
 www.reliefweb.intأو  unocha.orgالبيانات الصحفية التي يصدرها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية متاحة على:  

mailto:swanson@un.org
mailto:shawas@un.org

