
الدول بة اإلنسانیة في سوریة والمنظمات التي تعمل في االستجا من 73 نحن  مجموعة من 
المجاورة نوقع على الورقة أدناه للتعبیر عن قلقنا و مخاوفنا حول أداء مكاتب وكاالت األمم المتحدة في 

 السوري. دمشق و شركائھا في االستجابة اإلنسانیة في سوریا و على رأسھم الھالل األحمر العربي

أصبح ال یخفى على عدد كبیر من المنظمات اإلنسانیة أن الحكومة السوریة تملك تأثیرا كبیرا على أداء 
 وكاالت األمم المتحدة و الھالل األحمر العربي السوري و باقي المنظمات اإلنسانیة في دمشق.

ري في الداخل السوري و في دول نسانیة الكبیرة و الماسة للشعب السوننا نعي بشكل كامل االحتیاجات اإلإ
و البرامج التي تقدمھا وكاالت األمم المتحدة في دمشق و شركائھم و على رأسھم الھالل األحمر ،  الجوار

و ھنا ال بد أن نؤكد على مخاوفنا من التالعب المستمر العربي السوري في مناطق سیطرة الحكومة السوریة، 
سانیة من قبل الحكومة السوریة حسب ما تقتضي مصالحھا ال حسب و االستخدام السیاسي لالستجابة اإلن

مما یؤدي لحرمان سوریین آخرین من ھذه البرامج لكونھم یقطنون أحد المناطق  احتیاجات الشعب السوري
في االستجابة اإلنسانیة في العدید من الحاالت فال یخفى على أحد ، فقد تدخلت الحكومة السوریة المحاصرة
، و التدخل بمحتویات القوافل و الرفض  كرر لدخول القوافل اإلنسانیة إلى المناطق المحاصرةالمنع المت

المستمر لدخول المواد الطبیة، إضافة إلى التجاھل المستمر لتقییم االحتیاجات و المعلومات الواردة من 
ط لالستجابة اإلنسانیة في الجھات اإلنسانیة في مرحلة التخطی ي السوري, و تحییدالعاملین في الشأن اإلنسان

 سوریا.

لالستجابة اإلنسانیة على كامل الرقعة السوریة منعا لترك فجوات أو لقد تم إیجاد آلیة لمشاركة المعلومات 
في سوریا، و ذلك عبر إشراك كل المنظمات اإلنسانیة التي تعمل  السلبیة بین الفاعلین اإلنسانیین التداخالت

في ھذه اآللیة، و مع ذلك حتى اآلن فإن مكاتب وكاالت األمم المتحدة في دمشق عبر الحدود من دول الجوار 
و شریكھا الرئیسي الھالل األحمر العربي السوري ما زالوا أصحاب القرار النھائي الذي یصاغ غالباً تبعاً 

 على ذلك. إال مثال واضح 2016للمصالح السیاسیة للحكومة السوریة، و ما خطة االستجابة اإلنسانیة لعام 

بأي جھود  سیقومونو الھالل األحمر السوري  في دمشق لم یعد لدینا أي آمال بأن وكاالت األمم المتحدة
حقیقیة لالستجابة النتھاكات حقوق اإلنسان المستمرة في سوریا بطریقة تعمل على حمایة الشعب السوري، 

ریا و حمص، إال أنھ كان لدینا أمل أو العمل على وقف التھجیر الجماعي من مناطق عدة في سوریا كدا
یاسیة للحكومة ضعیف بأن تنسیق االستجابة اإلسانیة في سوریا سیبقى مستقال بعیدا عن األولویات الس

إجراء إخالء طبي  توقعاتنا من وكاالت االمم المتحدة في دمشق حتى أصبحت ال تتعدى السوریة. لقد انخفضت
منقذ لحیاتھ ، ھذا العالج الذي ھو حق أساسي من حقوق أي  لطفل في منطقة محاصرة لیحصل على عالج

إنسان. لقد ظننا أن األكثر منطقیة كان أن نطلب من وكاالت األمم المتحدة العمل على وقف استخدام التجویع و 
 الحصار كسالح حرب بتحقیق دخوالت إنسانیة كافیة و ثابتة إلى المناطق المحاصرة، إال ان ھذا فشل أیضا.

ستغالل المتعمد من الحكومة السوریة لالستجابة اإلنسانیة قوبل باستكانة كاملة من األمم المتحدة، مما إن اال
  أدى لزیادة معاناة الشعب السوري.  

إن حالة التؤم نورس و معاذ تعطي مثاال واضحا عن عدم تعاون الجھات اإلنسانیة في دمشق و عن التأثیر 
نیة تم إخالئھم إلى لتؤم في الغوطة الشرقیة و بعد ضغط من الجھات اإلنساالسیاسي للحكومة السوریة. ولد ا

، لقد أرسلت المنظمات اإلنسانیة السوریة عرضاً متكامالً   العالج دمشق حیث بقیا عالقین ھناك ینتظران
قینا في لعالج التؤم من خالل وكالة تنسیق الشؤون اإلنسانیة إلى الھالل األحمر السوري، لم نتلق أي رد و ب

وضعیة االستعداد حتى تلقینا خبر وفاتھم في دمشق. إن عدم االستجابة في ھذه الحالة یلخص عجز و عدم 
فعالیة الجھات اإلنسانیة في دمشق عموما و إدارة الھالل األحمر العربي السوري خصوصاً. إضافة إلى ذلك 

و  2015في ریف دمشق بین تشرین الثاني حالة وفاة بسوء التغذیة في مدینة مضایا  65فقد وثقت منظماتنا 
، كان من الممكن إنقاذھم لو حصلوا على اإلذن باإلخالء الطبي في الوقت المناسب و ما ھذا إال 2016أیار 

مثال آخر عن معاناة ما یزید عن ملیون سوري في المناطق المحاصرة ال یجدون مخرجاً حتى لإلخالء الطبي 
  الیوم.

 المنظمات العاملة في الشأن اإلنساني في سوریا نعلن الیوم :  من 73من  نحن مجموعة 

كخطوة أولى  WoSتعلیق كامل لمشاركتنا في آلیة مشاركة المعلومات و التنسیق في كل سوریا  -1
لالستجابة للتأثیر السیاسي للحكومة السوریة و عجز مكاتب وكاالت األمم المتحدة و شركائھا 



ر ھذا التأثیر حتى نحصل على آلیة ال یوجد أي دور أو تأثی في دمشق عن الحد من اإلنسانیین
 سیاسي فیھا على العمل اإلنساني.

لب بشكل رسمي بإجراء تحقیق شفاف و علني حول : المعلومات التي اإننا عبر ھذا اإلعالن نط -2
ي دمشق، حالة وفاة التؤم تناقلتھا وسائل اإلعالم العالمیة عن أداء و سلوك وكاالت األمم المتحدة ف

و إننا نطالب بتشكیل جھة  للحكومة السوریة على الجھات اإلنسانیة في دمشق. التأثیر السیاسي و،
ة تعطي صورة شاملة عن عملیات التنسیق اإلنساني في دمشق بآلیة تتیح مشاركة المنظمات یرقاب

ما یضمن أن جمیع السوریین اإلنسانیة المنخرطة في االستجابة اإلنسانیة في سوریة كاملة ب
یستفیدون من االستجابة اإلنسانیة بشكل كاف و متساوي و بما یضمن احترام القانون الدولي 

 اإلنساني.

إننا نطلب بمراجعة آلیة اإلخالء الطبي في سوریا و وضع بروتوكول یضمن إخالء طبي شفاف یكون  -3
و تأثیر سیاسي للفرقاء العسكریین و القرار فیھ ملكا للجھات اإلنسانیة ال تبعاً لمفاوضات أ

 السیاسیین.

 

إن المنظمات الموقعة على ھذه الورقة تقدم استجابة انسانیة و خدمات إغاثیة لما یزید عن سبعة 
مالیین سوري ، أكثر من ستة مالیین منھم في الداخل السوري بینما تقدم باقي الخدمات للسوریین 

تركیا، و تشمل ھذه االستجابة كافة القطاعات اإلنسانیة من  في دول الجوار ، اللبنان و األردن و
 صحة و تعلیم و أمن غذائي و مأوى و حمایة و ما إلى ذلك.

ندرج أسماء المنظمات الموقعة على الورقة تبعا للتحالفات التي تنضوي تحتھا مع مالحظة ما عدا 
من التحالفات فتتكرر  منظمات تنضوي تحت اثنین 8منظمتین مستقلتین مع مالحظة أن ھناك 

 أسماؤھا : 
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