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السبت 21 نيسان 2018

بيان صحفي مشرتك حول تطّورات 
الوضع جنوب دمشق
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تعّرضــت منطقــة جنــوب دمشــق، منــذ يــوم اخلميــس 19 نيســان/ أبريــل اجلــاري، لقصــف متواصــل مــن قبــل قــّوات النظــام الســورّي 
وحلفائــه ابّدعــاء اســتهداف مواقــع تنظيــم الدولــة اإلســامّية )داعــش( وهيئــة حتريــر الشــام )النصــرة ســابًقا(، حيــث تشــهد املنطقــة 
اشــتباكات عنيفــة يف ظــّل وجــود آالف مــن املدنيّــني الســورّيني، بينهــم أكثــر مــن 3000 آالف الجــئ فلســطييّن مــديّن حماصريــن 

داخــل خميّــم الريمــوك منــذ متــوز/ يوليــو 2013، حتــت ظــروف قاســية تســودها أبشــع االنتهــاكات واملمارســات الــا إنســانّية. 
وعليــه فــإّن املؤّسســات املوّقعــة علــى هــذا البيــان تديــن أبشـــــد العبــارات األعمــال القتاليّــة املشــتعلة يف جنــوب دمشــق، ومنهــا خميّــم 
الريمــوك لاجئــني الفلســطينّيني، وتطالــب األطــراف املتصارعــة ابلتوقّــف الفــورّي عــن تدمــري املنطقــة وحتييــد املدنيّــني فيهــا، وتنــادي 
إىل التوّصــل إىل أّي حــّل آخــر، ابســتثناء احلــّل العســكرّي، يضمــن ســامة الســكان املدنيّــني، واملمتلــكات العاّمــة واخلاّصــة والبنيــة 

التحتيّــة، كمــا تدعــو: 
• منّظمــات وهيئــات اجملتمــع الــدويّل )مبــا فيهــا األونــروا املعنيــة بوضــع الاجئــني الفلســطينّيني( إىل التدخــل  الســريع والعاجــل 

حلمايــة املدنيّــني واحلفــاظ علــى حياهتــم. 
• جامعــة الــدول العربيّــة ومنّظمــة التعــاون اإلســامّي واالحّتــاد األورويّب إىل الضغــط علــى اجلهــات الفاعلــة يف األزمــة الســوريّة 

لوقــف نزيــف الــدم.
• وابلنســبة إىل خميّــم الريمــوك نتوّجــه أيًضــا إىل الســلطة الفلســطينّية ومنّظمــة التحريــر الفلســطينّية للقيــام مبســؤولّياهتا جتــاه الاجئــني 
الفلســطينّيني يف خمّيــم الريمــوك والتواصــل الفاعــل مــع كّل االطــراف املتصارعــة يف ســورية حلمايــة املخّيمــات الفلســطينّية مــن أّي 

عمليّــة تســتهدف تدمريهــا، واحــرام الوجــود الفلســطييّن يف ســورية.
• فتــح ممــرّات آمنــة للمدنيّــني والســماح بدخــول الطواقــم الطبيّــة وإخــراج اجلرحــى إىل املستشــفيات وتقــدمي املســاعدات الطبيّــة 

العاجلــة للمرضــى. 
• دخول املساعدات اإلغاثّية واإلنسانّية من غذاء ودواء وحليب أطفال.

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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املنّظمات املوّقعة:
جمموعة العمل من أجل فلسطينيي سوراي

مركز دراسات مجهورية الدميقراطية
TDA – منظمة اليوم التايل

الدفاع املدين السوري 
SCM – املركز السوري لإلعام وحرية التعبري

SJA – رابطة الصحفيني السوريني
VDC -  مركز توثيق االنتهاكات

شبكة سوراي القانونية يف هولندا
شبكة حراس

بيتنا سوراي
LACU  - وحدة اجملالس احمللية

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
مكتب التنمية احمللية ودعم املشاريع الصغرية 

النساء اآلن من أجل التنمية
مؤسسة بدائل 

شبكة املرأة السورية
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