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االثنني 26 كانون األول 2016

ُمنّظمات اجملتمع املدين السورية ُتطالب 
إبرسال مراقبني ُمستقلني إىل إدلب

بيان 
مشرتك

)21 ديسمرب 2016( صرّح ُمثّلو اجملتمع املدين السوري أنَّ على األمم املتحدة إرسال مراقبني دوليني مستقلني إىل إدلب 
لضمان سالمة الشعب السوري وأتمني ما يلزم من العون الطيب واإلنساين.

قال فضل عبد الغين، رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، ُمعّلقاً على قرار جملس األمن رقم 2328، الصادر بتاريخ 19 
ديسمرب، الذي يُلزم مبراقبة عمليات اإلجالء من مدينة حلب ورعاية سالمة املدنيني العالقني هناك: “نُرّحب هبذا القرار الذي 
اختذه أعضاء جملس األمن إلرسال مراقبني ُمستقلني إىل حلب حلماية املدنيني من عنف نظام األسد وحلفائه روسيا وإيران. 
والبُدَّ من اختاذ إجراءات مشاهبة لضمان سالمة آالف املدنيني الذين يتوافدون إىل إدلب قادمني من حلب. فُمعظم من متَّ 
إجالؤهم من أحياء حلب الشرقية حباجًة ماسَّة إىل العون الطيب واإلنساين مبا يف ذلك األطفال الذين عانَوا أشهراً من التجويع. 

كما جيب على اجملتمع الدويل أن الينسى هؤالء املدنيني مبُجرَّد وصوهلم إىل إدلب”.

وعّقَبت أيضاً هيفني كاكو، املدير التنفيذي جلمعية هبار اإلغاثية: “على الدول األعضاء واألمم املتحدة التَّوصل إىل آليات 
مشولية تتضّمن إرسال مراقبني إىل إدلب لتوفري املعوانت الضرورية ومحاية املدنيني، يف ظل قرار جملس األمن 2328. إذ التُعد 
إدلب -اليت كانت مركز اهلجمات العشوائية اليت نفّذها نظام األسد وروسيا، واليت تسببت يف مقتل العديد من املدنيني- مالذاً 
آمناً. ويف حال مل يضع اجملتمع الدويل خطة واضحة حلماية املدنيني يف مجيع أحناء سوراي، سيستمر الّنظام وحلفاؤه يف قتل 

م سيفِلتون من العقاب، ويف تقويض أية جهود تسعى للتوصل إىل حلٍّ سياسي لألزمة”. املدنيني وهم مدركون أنَّ

نظَّمة على توفري املعوانت اإلنسانية للمحتاجني يف الشمال السوري.
ُ
نظَّمات غري احلكومية السورية. تعمل امل

ُ
هيفني كاكو: املديرة التنفيذية جلمعية هبار اإلغاثية، أحد امل

فضل عبد الغين: رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، اليت تُعدُّ املنظَّمة الرائدة يف توثيق انتهاكات القانون الدويل املرتكبة من قبل مجيع أطراف النزاع يف سوراي،

واليت أتسست يف حزيران 2011.

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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