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الثالثاء 31 تشرين األول 2017

إلى كافة المانحين الدوليين والدول 
الضامنة التفاقيات خفض التصعيد 
ووكاالت األمم المتحدة في سوريا 

والقيادة اإلنسانية

بيــــان مشترك
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ترقبــت املؤسســات الســورية غــر احلكوميــة املوقعــة أدنــاه خــر توقيــع اتفاقيــات خفــض التصعيــد الــذي مشــل الغوطــة الشــرقية 
برتقــب وحــذر شــديدين. ففــي حــن نصــت االتفاقيــات علــى إيقــاف األعمــال العســكرية ومحايــة املدنيــن مــن القصــف وذكــرت 
زيــادة الوصــول اإلنســاين إال أهنــا مل حتــدد بدقــة معــى هــذه الزيــادة ومل تنــص علــى إجــراءات ضروريــة عاجلــة لرفــع املعانــاة عــن 

املدنيــن احملاصريــن. 

إن الوضــع اإلنســاين اليــوم يف الغوطــة الشــرقية قــد بلــغ أســوأ حاالتــه. يقبــع حنــو أربعمئــة ألــف نســمة حتــت وطــأة حصــار مطبــق 
ناجــم عــن غيــاب شــبه تــام للحركــة التجاريــة وحركــة األفــراد مــن وإىل الغوطــة احملاصــرة. أيضــا فــإن األمــم املتحــدة يف دمشــق 
تعــاين فشــال ذريعــا يف الوصــول اإلنســاين إىل ريــف دمشــق احملاصــر بســبب الرفــض املتكــرر إلعطــاء األذون الالزمــة مــن قبــل 
حكومــة دمشــق ووضــع العديــد مــن العقبــات الــي توقــف يف كثــر مــن األحيــان وصــول القوافــل اإلنســانية الــي متــت املوافقــة 
عليها.كذلــك ختضــع القوافــل اإلنســانية املعــدة وفقــا لالحتياجــات إىل تعديــالت جذريــة مــن قبــل مســؤولن حكوميــن تتمثــل 
يف إزالــة العديــد مــن املــواد الضروريــة املنقــذة للحيــاة. فعلــى ســبيل املثــال يتــم حــذف الصــادات احليويــة مــن املســاعدات الطبيــة. 
إضافــة ملــا ســبق فــإن تقاريــر الوصــول اإلنســاين للمحاصريــن يف ســوريا ال تظهــر وضعهــم املعيشــي وال تقــوم بتقييمــه كدليــل علــى 
فعاليــة وجــودة القوافــل اإلنســانية بــل تعتمــد علــى أرقــام عــن عــدد هــذه القوافــل واألشــخاص الذيــن تكفيهــم املســاعدات الــي 

تقدمهــا هــذه القوافــل.

إن الســكان املوجوديــن يف املناطــق احملاصــرة ال حيتاجــون إىل ســلة غذائيــة مــرة واحــدة يف الســنة ، لكــن وحبســب تقييمــات 
االحتيــاج فــإن االحتيــاج شــامل للقطاعــات وشــديد جــدا وال تقــوم القوافــل اإلنســانية بتغطيتــه بشــكل حقيقــي. كذلــك فــإن 
االحتيــاج اإلنســاين للمحاصريــن ال يقتصــر علــى البضائــع واملــواد العينيــة ، بــل هــم حباجــة ماســة ملختلــف أنــواع الرامــج اإلنســانية 
مثــل برامــج املعيشــة والزراعــة والدعــم النفســي االجتماعــي وبرامــج احلمايــة املتعــددة. جتــد املنظمــات اإلنســانية غــر احلكوميــة 
العاملــة يف الغوطــة الشــرقية عــر احلــدود نفســها وحيــدة متامــا لتقــدمي كل هــذه الرامــج وســد الثغــرات يف ظــل شــح شــديد باملــوارد 

وضعــف كبــر يف متويــل العمليــات اإلنســانية عــر احلــدود.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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إن املؤسسات السورية غر احلكومية تطلب فورا:
    1. األطــراف الضامنــة التفاقيــات خفــض التصعيــد: االلتــزام بتعهداهتــا وحتقيــق الضغــط الــالزم لتحســن الوصــول اإلنســاين 

للمحتاجــن احملاصريــن يف الغوطــة الشــرقية عــر:
          a. فتــح املعابــر التجاريــة فــورا للســماح حبريــة دخــول وخــروج البضائــع وإيقــاف االبتــزاز والســرقة الــي تتــم علــى احلواجــز 

احمليطــة بالغوطــة الشــرقية والــي تســبب ارتفاعــا شــديدا يف ســعر البضائــع الــواردة للمنطقــة احملاصــرة.
         b. فتح املعابر اإلنسانية فورا إلخالء كافة احلاالت الطبية احلرجة.

         c. حتقيــق مراقبــة فعالــة آلليــات املوافقــة علــى مــرور القوافــل اإلنســانية عــر اخلطــوط وضمــان اســتمرار تدفقهــا بشــكل 
منتظــم شــاملة كافــة املــواد الضروريــة والــي يتــم حتديدهــا وفقــا لتقييــم االحتياجــات اإلنســاين وخاصــة املــواد الطبيــة.

      2. املاحنن الدولين ووكاالت األمم املتحدة اإلنسانية: الوقوف أمام مسؤولياهتم وتوفر متويل مباشر وفوري للمؤسسات 
اإلنســانية غــر احلكوميــة العاملــة يف غوطــة دمشــق ملســاعدهتا لتوفــر مســاعدة فوريــة للمحاصريــن تقيهــم الدخــول يف جماعــة 

حقيقيــة مهــددة حليــاة عشــرات اآلالف.
االثنين 30 تشرين األول 2017

الموقعون:
     •  رابطة الشبكات السورية ممثلة بالشبكات التالية:

           a( احتاد إيالف لإلغاثة والتنمية.
          b( شبكة إغاثة سوريا.

          c( إحتاد السوري العام للجمعيات اخلرية و اهليئات اإلغاثية
          d( احتاد منظمات اجملتمع املدين السوري.

          e( التحالف املدين السوري )متاس(.
            f( منر اجلمعيات ويضم:

                    1.مجعية معا
                    2.شام شريف

                   3.زيد بن ثابت االهلية
                   4.زدين علما

                   5.رابطة اهل حوران
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                   6.مجعية النور السورية
                   7.اعمار الشام االنسانية

                   8.مجعية عطاء لإلغاثة
                   9.مجعية ابن النفيس االنسانية

                  10.منظمة احتاد السورين يف املهجر
                 11.مؤسسة البصر للخدمات االنسانية

                 12.التضامن للتنمية الشاملة
                 13.منظمة التنمية احمللية.

                 14.الرعاية املدنية.
                 15.السورية للرعاية اإلنسانية والتنمية )مسرات( 

                 16.الشام لرعاية وكفالة االيتام
                 17.املؤسسة الدولية لدعم املرأة

                 18.املؤسسة الدولية للتنمية االجتماعية*
INSURYA 19.اجلمعية السورية للدعم والتنمية االنسانية                 

                 20.منظمة بنيان
                 21.منظمة تكافل الشام اخلرية*
                 22.مجعية تكافلو لرعاية االيتام

                 23.سوريا الغد
                 24.شامنا الطبية

                 25.شام االنسانية*
                 26.شام حياة 

                 27.شفق شام اخلرية
                 28.غراس اخلر االنسانية

                 29.غراس لرعاية الطفل وتنميته*
                 30.مجعية النك انسان

HMDD 31.نور اهلداية                 

 * مكرر )عضو يف منر اجلمعيات وحتالف املنظمات السورية غر احلكومية(
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IYD 32.هيئة اإلغاثة االنسانية                 
IHR 33.هيئة اإلغاثة اإلنسانية الدولية                 

                 34.هيئة حوران االسالمية )عطاء(
                 35.جى وطن

                 36.هيئة املعرفة لللتعليم والثقافة
                 37.مجعية املعرفة للتنمية والتعليم

All For Charity  38.معاً من أجل اخلر                 
                 39.تنمية انسان

                 40.مجعية مهة
                 41.مجعية اعمار إلعادة البناء

                 42.تطوير اجملتمع املدين
                 43.مجعية حياة لالعمال اخلرية و االنسانية

                 44.مجعية البنيان املرصوص
           g(حتالف املنظمات السورية غر احلكومية ممثال باملؤسسات التالية:

                45.مؤسسسة القلب الكبر
                46.مؤسسة بناء للتنمية 

                47.غراس النهضة 
                48.غراس لرعاية الطفل* 
                49.يداً بيد ألجل سوريا

                50.إحسان لإلغاثة والتنمية
                51.املؤسسة السورية للرعاية االنسانية والتنمية - مسرات* 

                52.أطباء عر القارات - تركيا 
                53.اجلمعية الطبية السورية االمريكية – سامز 
                54.الرابطة الطبية للمغرتبن السورين-سيما 

                55.املؤسسة الدولية للتنمية اإلجتماعية ودعم اإلنسان *
                56.مؤسسة الشام اإلنسانية* 

 * مكرر )عضو يف منر اجلمعيات وحتالف املنظمات السورية غر احلكومية(
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                57.سوريا لإلغاثة والتنمية
                58.هيئة إغاثة سوريا- سريا ريليف 

                59.منظمة تكافل الشام اخلرية *
                60.احتاد منظمات االغاثة والرعاية الطبية – اوسوم 

                61.أورينت للرعاية اإلنسانية 
                62.منظمة بنفسج لإلغاثة والتنمية 

                63.شفق 

• مؤسسات أخرى:
               64.مؤسسة عدالة لإلغاثة و التنمية *

               65.أهل البلد 
               66.األمن للمساندة اإلنسانية 

               67.مجعية األمل ملكافحة السرطان 
               68.منظمة الكواكيب حلقوق اإلنسان

               69.اخلضراء
               70.مجعية الوفاء لالغاثة والتنمية 

               71.مؤسسة بصمات من اجل التنمية
               72.بيتنا سوريا

               73.منظمة ايالف لالغاثة و التنمية 
               74.منظمة إميسا للتنمية

               75.مؤسسة منظمات اجملتمع املدين السورية 
               76.محاة حقوق االنسان 

               77.جذور للتدريب والتنمية اجملتمعية 
               78.مركز مسار للدراسات 

               79.منظمة ناس
               80.منظمة ركن 

 * مكرر )عضو يف منر اجلمعيات وحتالف املنظمات السورية غر احلكومية(
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               81.منظمة سداد االنسانية
               82.منظمة التضامن من أجل سوريا

              83.املركز السوري لإلعالم وحرية التعبر 
              84.املركز السوري للدراسات و حقوق االنسان
              85.منظمة القبعات البيضاء للتنمية املستدامة 

              86.اخلوذ البيضاء )الدفاع املدين السوري(
              87.فريق شباب الغوطة التطوعي

              88.منظمة ناشطون سوريون 
              89.منظمة ملتقى البيت الدمشقي 

              90.شبكة حراس
              91.منظمة احلديث اإلنسانية

              92.منظمة قدرة
              93.مركز اجملتمع املدين و الدميقراطية

              94.مكتب التنمية احمللية و دعم املشاريع الصغرة
              95.مجعية أنصار املظلومن 

              96.مجعية الشام لاليتام
              97.الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 

              98.سوريون من أجل احلقيقة والعدالة 
              99.منظمة األطباء املستقلن 
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