ن
ن
الدوليي والدول الضامنة التفاقيات خفض التصعيد ووكاالت األمم المتحدة ن يف سوريا والقيادة اإلنسانية:
المانحي
إىل كافة
خي توقيع اتفاقيات خفض التصعيد الذي شمل الغوطة ر
الشقية ربيقب وحذر شديدين.
غي الحكومية الموقعة أدناه ر
ترقبت المؤسسات السورية ر
ن
ن
ن
فف ر ن
اإلنسان إال أنها لم تحدد بدقة
المدنيي من القصف وذكرت زيادة الوصول
حي نصت االتفاقيات عىل إيقاف األعمال العسكرية وحماية
ر
ي
ي
ن
رن
المدنيي المحاضين.
معن هذه الزيادة ولم تنص عىل إجراءات نضورية عاجلة لرفع المعاناة عن
ن
اإلنسان اليوم نف الغوطة ر
الشقية قد بلغ أسوأ حاالته .يقبع نحو أربعمئة ألف نسمة تحت وطأة حصار مطبق ناجم عن غياب شبه تام
إن الوضع
ي
ي
ن
ن
ن
ن
اإلنسان إىل ريف
تعان فشال ذريعا يف الوصول ن ي
للحركة التجارية وحركة األفراد من وإىل الغوطة المحاضة .أيضا فإن األمم المتحدة يف دمشق ي
ر
كثي من األحيان
الن
العقبات
من
العديد
دمشق المحاض بسبب الرفض المتكرر إلعطاء األذون الالزمة من قبل حكومة دمشق ووضع
ف
توقف
ي ر
ي
ر
الن تمت الموافقة عليها.كذلك تخضع القوافل اإلنسانية المعدة وفقا لالحتياجات إىل تعديالت جذرية من قبل
وصول القوافل اإلنسانية ن ي
حكوميي تتمثل ف إزالة العديد من المواد ن
رن
رن
الضورية المنقذة للحياة .فعىل سبيل المثال يتم حذف الصادات الحيوية من المساعدات
مسؤولي
ي
ن
ن
ر
اإلنسان للمحاضين يف سوريا ال تظهر وضعهم
المعيش وال تقوم بتقييمه كدليل عىل فعالية وجودة
الطبية .إضافة لما سبق فإن تقارير الوصول
ي
ي
ر
الن تقدمها هذه القوافل.
القوافل اإلنسانية بل تعتمد عىل أرقام عن عدد هذه القوافل واألشخاص الذين تكفيهم المساعدات ي
إن السكان الموجودين ن يف المناطق المحاضة ال يحتاجون إىل سلة غذائية مرة واحدة ن يف السنة  ،لكن وبحسب تقييمات االحتياج فإن االحتياج
ن
ر
اإلنسان للمحاضين ال يقتض عىل البضائع
حقيف .كذلك فإن االحتياج
شامل للقطاعات وشديد جدا وال تقوم القوافل اإلنسانية بتغطيته بشكل
ي
ي
االجتماع وبرامج الحماية
النفش
اليامج اإلنسانية مثل برامج المعيشة والزراعة والدعم
والمواد العينية  ،بل هم بحاجة ماسة لمختلف أنواع ر
ي
ي
المتعددة .تجد المنظمات اإلنسانية غي الحكومية العاملة ن
ر
اليامج وسد
هذه
كل
لتقديم
تماما
وحيدة
نفسها
الحدود
عي
قية
الش
الغوطة
ف
ر
ر
ر
ي
ن
ن
عي الحدود.
كبي يف تمويل العمليات اإلنسانية ر
الثغرات يف ظل شح شديد بالموارد وضعف ر
غي الحكومية تطلب فورا:
إن المؤسسات السورية ر
لتحسي الوصول اإلنسانن
ر
ن
للمحتاجين
ن
 .1األطراف الضامنة التفاقيات خفض التصعيد :االليام بتعهداتها وتحقيق الضغط الالزم
ر
ر
ي
المحاضين نف الغوطة ر
عي:
الشقية ر
ي
 .aفتح المعابر التجارية فورا للسماح بحرية دخول وخروج البضائع وإيقاف ر ن
االبياز والشقة ر
الن تتم عىل الحواجز المحيطة
ي
ر
ر
والن تسبب ارتفاعا شديدا ن يف سعر البضائع الواردة للمنطقة المحاضة.
بالغوطة الشقية ي
 .bفتح المعابر اإلنسانية فورا إلخالء كافة الحاالت الطبية الحرجة.
عي الخطوط وضمان استمرار تدفقها بشكل منتظم شاملة
 .cتحقيق مراقبة فعالة آلليات الموافقة عىل مرور القوافل اإلنسانية ر
ن
ن
ر
اإلنسان وخاصة المواد الطبية.
والن يتم تحديدها وفقا لتقييم االحتياجات
ي
كافة المواد الضورية ي
وتوفي تمويل ر
رن
رن
غي
الدوليي ووكاالت األمم المتحدة اإلنسانية :الوقوف أمام مسؤولياتهم
المانحي
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مباش وفوري للمؤسسات اإلنسانية ر
ر
ن
ن
لتوفي مساعدة فورية للمحاضين تقيهم الدخول يف مجاعة حقيقية مهددة لحياة
الحكومية العاملة يف غوطة دمشق لمساعدتها
ر
ر
عشات اآلالف.
ن
االثني  30أكتوبر 2017
الموقعون:
❖ رابطة الشبكات السورية ممثلة بالشبكات التالية:
 )aاتحاد إيالف للغاثة والتنمية.
 )bشبكة إغاثة سوريا.
الخيية و الهيئات اإلغاثية
 ) cإتحاد السوري العام للجمعيات ر
ن
المدن السوري.
 )dاتحاد منظمات المجتمع
ي
ن
المدن السوري (تماس).
 ) eالتحالف
ي
 )fم رني الجمعيات ويضم:
 .1جمعية معا
 .2شام رشيف
 .3زيد بن ثابت االهلية
ن
زدن علما
.4
ي
 .5رابطة اهل حوران
 .6جمعية النور السورية
 .7اعمار الشام االنسانية
 .8جمعية عطاء للغاثة
 .9جمعية ابن النفيس االنسانية
رن
السوريي ن يف المهجر
 .10منظمة اتحاد
 .11مؤسسة البض للخدمات االنسانية
 .12التضامن للتنمية الشاملة
 .13منظمة التنمية المحلية.

 .14الرعاية المدنية.
 .15السورية للرعاية اإلنسانية والتنمية
 .16الشام لرعاية وكفالة االيتام
 .17المؤسسة الدولية لدعم المرأة
*
 .18المؤسسة الدولية للتنمية االجتماعية
 .19الجمعية السورية للدعم والتنمية االنسانيةINSURYA
 .20منظمة بنيان
 .21منظمة تكافل الشام الخيية*
ر
 .22جمعية تكافلو لرعاية االيتام
 .23سوريا الغد
 .24شامنا الطبية
 .25شام االنسانية*
 .26شام حياة
الخيية
 .27شفق شام ر
الخي االنسانية
 .28غراس ر
 .29غراس لرعاية الطفل وتنميته*
 .30جمعية النك انسان
 .31نور الهدايةHMDD
 .32هيئة اإلغاثة االنسانيةIYD
 .33هيئة اإلغاثة اإلنسانية الدوليةIHR
 .34هيئة حوران االسالمية (عطاء)
 .35ن
جن وطن
 .36هيئة المعرفة لللتعليم والثقافة
 .37جمعية المعرفة للتنمية والتعليم
ً
الخيAll For Charity
 .38معا من أجل ر
 .39تنمية انسان
 .40جمعية همة
 .41جمعية اعمار إلعادة البناء
ن
المدن
 .42تطوير المجتمع
ي
الخيية و االنسانية
 .43جمعية حياة لالعمال ر
 .44جمعية البنيان المرصوص
غي الحكومية ممثال بالمؤسسات التالية:
 ) gتحالف المنظمات السورية ر
الكبي
 .45مؤسسسة القلب
ر
 .46مؤسسة بناء للتنمية
 .47غراس النهضة
*†
 .48غراس لرعاية الطفل
ً
 .49يدا بيد ألجل سوريا
 .50إحسان للغاثة والتنمية
 .51المؤسسة السورية للرعاية االنسانية والتنمية  -مشات*
عي القارات  -تركيا
 .52أطباء ر
 .53الجمعية الطبية السورية االمريكية – سامز
ر
رن
للمغي ر ن
السوريي-سيما
بي
 .54الرابطة الطبية
 .55المؤسسة الدولية للتنمية اإلجتماعية ودعم اإلنسان *
 .56مؤسسة الشام اإلنسانية*
 .57سوريا للغاثة والتنمية
سييا ريليف
 .58هيئة إغاثة سوريا -ر
 .59منظمة تكافل الشام الخيية *
ر
 .60اتحاد منظمات االغاثة والرعاية الطبية – اوسوم
 .61أورينت للرعاية اإلنسانية
 .62منظمة بنفسج للغاثة والتنمية
 .63شفق
(مشات) *

* مكرر (عضو في منبر الجمعيات وتحالف المنظمات السورية غير الحكومية)
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❖ مؤسسات أخرى:
 .64مؤسسة عدالة للغاثة و التنمية
 .65أهل البلد
 .66ر ن
األمي للمساندة اإلنسانية
 .67جمعية األمل لمكافحة الشطان
 .68منظمة
الكواكن لحقوق اإلنسان
ري
ن
الخضاء
.69
 .70جمعية الوفاء لالغاثة والتنمية
 .71مؤسسة بصمات من اجل التنمية
 .72بيتنا سوريا
 .73منظمة ايالف لالغاثة و التنمية
 .74منظمة إميسا للتنمية
ن
المدن السورية
 .75مؤسسة منظمات المجتمع
ي
 .76حماة حقوق االنسان
 .77جذور للتدريب والتنمية المجتمعية
 .78مركز مسار للدراسات
 .79منظمة ناس
 .80منظمة ر ر ن
كي
 .81منظمة سداد االنسانية
 .82منظمة التضامن من أجل سوريا
التعبي
 .83المركز السوري للعالم وحرية
ر
 .84المركز السوري للدراسات و حقوق االنسان
 .85منظمة القبعات البيضاء للتنمية المستدامة
ن
المدن السوري)
 .86الخوذ البيضاء (الدفاع
ي
التطوع
 .87فريق شباب الغوطة
ي
 .88منظمة ناشطون سوريون
ر
 .89منظمة ر
الدمشف
ملتف البيت
ي
 .90شبكة حراس
 .91منظمة الحديث اإلنسانية
 .92منظمة قدرة
ن
المدن و الديمقراطية
 .93مركز المجتمع
ي
الصغية
 .94مكتب التنمية المحلية و دعم المشاري ع
ر
رن
المظلومي
 .95جمعية أنصار
 .96جمعية الشام لاليتام
 .97الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
 .98سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
رن
المستقلي
 .99منظمة األطباء
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