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اإلثنني  23 كانون الثاين 2017

مباحثات السالم السورية جيب أن 
تضمن  رفع القيود املفروضة على 

دخول املساعدات اإلنسانية 

بيـــــان مشرتك
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مع بدء مباحثات السالم بني احلكومة السورية ومجاعات املعارضة يف أستاان بكازاخستان، ما زال 700,000 إنسان 
داخل سوراي – 300,000 منهم من األطفال – عالقني يف املناطق احملاصرة بال أي إمدادات من املواد األساسية اليت تقيم 

أودهم، وذلك حبسب األمم املتحدة. وقد وصلت بعض اجملموعات ابلعدد إىل مليون إنسان.

إن وقف إطالق النار الذي توصلت إليها سوراي وتركيا يف 30 ديسمرب مرحب به ابلطبع، ولكنه ليس سوى خطوة 
واحدة حنو ختفيف معاانة ماليني السوريني. فنحو مخسة ماليني سوري يف شىت أحناء البالد ليس هلم سوى نفاذ حمدود إىل 

املساعدات اإلنسانية. وما زال القتال متواصاًل يف ضواحي دمشق، حيث يعيش ماليني حمرومني من املياه النظيفة؛ وكثري من 
السوريني ما زالوا على ضعفهم السابق على وقف إطالق النار.

إذا أريد ملباحثات السالم يف أستاان أن تنجح فعلى روسيا وتركيا أن تضمنا أن جيلب وقف إطالق النار تغيريًا حقيقًيا 
للسوريني، ليس بوقف القتال متاًما فقط، بل وابلسماح، كذلك، للمساعدات اإلنسانية ابلنفاذ املستدام وغري املعاق إىل 

السكان احملتاجني هلا. إن جناح املباحثات سيقاس ابلتعهدات امللزمة اليت ستتعهد هبا كل األطراف للسماح بنفاذ املساعدات 
اإلنسانية، وإهناء عمليات احلصار غري املشروعة، واحرتام وقف إطالق النار، واالجتماع جمدًدا يف مفاوضات سياسية تشمل 

اجلميع حتت رعاية األمم املتحدة يف جنيف، يف الثامن من فرباير.

األضواء مسلطة على روسيا وتركيا، بوصفهما املنظمتني ملباحثات أستاان والضامنتني لوقف إطالق النار. فإذا مل يستطيعا، 
أو مل يرغبا، يف حتقيق تقدم حقيقي على املستوى اإلنساين على األرض، فسيكون حكم التاريخ على جهودمها قاسًيا، 

وستستمر معاانة ماليني السوريني.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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املنظمات املوقعة
 11.11.11       .1

*Abrar Halap Association for Relief and Development       .2
*Ahl Horan       .3
*Al-Ameen       .4

*Al-Basar Organization       .5
’Alkawakibi Organization for Human Rights       .6

*Alseeraj for Development and Healthcare       .7
*Amrha       .8

 Arab Coalition for Sudan       .9
Arab Program for Human Rights Activists   .10

*Attaa Association   .11
*)Attaa for Relief and Development )ARD   .12

*Balad Syria Organization   .13
*Basmet Amal Charity   .14

Baytna Syria   .15
*Bihar Relief Organization   .16

 Binaa for Development   .17
*Bonyan   .18

Broederlijk Delen   .19
 )CAABU )Council for Arab-British Understanding   .20

)CAFOD )Catholic International Development charity   .21
CARE International   .22

)Center for Civilians in Conflict )CIVIC   .23
 Christian Aid   .24

)Collectif pour une Syrie libre et démocratique )PSLD   .25
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*Damascene House Foundation for Society Development   .26
*)Deir Elzzor United Association )FURAT   .27

Doctors of the World   .28
*)Education Without Borders )MIDAD   .29

*EduRights Foundation   .30
*Emaar Al Sham Humanitarian Association   .31

*Enjaz Development Foundation   .32
*Ghiath Matar Foundation   .33

Hand in Hand for Syria   .34
*Help 4 Syria   .35

 Human Appeal   .36
*Human Care Organization - Arsal   .37

*)Humanitarian Relief Association )IYD   .38
IHH Humanitarian Relief Foundation   .39

)Independent Doctors Association )IDA   .40
*Insan for Psychosocial Support   .41

*InSurya   .42
*International Humanitarian Relief   .43

International Rescue Committee   .44
*)International Supporting Woman Association )ISWA   .45

*Irtiqaa Foundation   .46
 Islamic Relief   .47

 Karam Foundation   .48
*Maram Foundation for Relief & Development   .49

Mercy Corps   .50
 Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies   .51
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*Mountain Foundation   .52
*Najda Now   .53

*NAS   .54
*Nasaem Khair   .55

 No Peace Without Justice   .56
*NuDay Syria   .57

*Orient for Human Relief   .58
 OXFAM   .59

PAX   .60
 Physicians for Human Rights   .61

*Qitaf Al Khair Relief Association   .62
 Rethink Rebuild Society   .63

Revivre   .64
*Saed Charity Association   .65

*Save A Soul   .66
 Save the Children   .67

*Sedra Association for Charity   .68
*Sham Association for Orphans Care   .69

*Shama Association   .70
*Snabel Al Khyr   .71

 Souria Houria   .72
 STAND   .73

*Syria Charity   .74
 Syria Relief and Development   .75

*Syria Relief Organization   .76
*)Syrian Education Commission )SEC   .77
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*)Syrian Engineers for Construction and Development Organization )SECD   .78
 Syrian Institute for Justice   .79

*Syrian Medical Mission   .80
 Syrian Network for Human Rights   .81

*Syrian Orphans Organization   .82
 Syrians for Truth and Justice   .83

*Takaful Al Sham Charity Organization   .84
 Tearfund   .85

 )The Society for Threatened Peoples )Germany   .86
The Syria  Campaign   .87

 The Syrian Center for Media and Freedom of Expression   .88
*)The Syrian Establishment for Human Care & Enhancement )MASRRAT   .89

*Tuba Dernegi   .90
*Unified Revolutionary Medical Bureau in East Gouta   .91

*Union of Syrians Abroad   .92
War Child Canada   .93

War Child UK   .94
*White Hands - Beyazeller   .95

 Women Now For Development   .96
 World Vision   .97

*هذه املنظمات منظمة عضو يف شبكة إغاثة سوراي، وهي منظمة جامعة للمنظمات غري احلكومية اإلنسانية السورية العاملة 
داخل سوراي ودول اجلوار لتقدمي اإلغاثة إىل السوريني احملتاجني إىل مساعدات

انتهى
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