بخصوص سالمة الكوادر اإلنسانية والطبية يف سوريا
نحن مجموعة المنظمات الموقعة أدناه ندين بأشد العبارات أي اعتداء عىل الكوادر االنسانية عموما
والطبية خصوصا يف كل مكان عىل األرض السورية ونطالب كافة أطراف الرصاع بتحييد الكوادر والعمل
ر
واحتام عمل المؤسسات اإلنسانية وتقديم الحماية الكاملة ألفرادها ومنشآتها يف كل مكان.
الطب
ي
ونتيجة لالقتتال الحاصل ف الغوطة ر
الشقية بي الفصائل العسكرية المحلية وتبادل الهجمات بي
ي
الفصائل وزيادة الضغط األمب فقد تعرضت الكوادر الطبية ف الغوطة ر
الشقية لعدة انتهاكات وهجمات
ي
ي
خالل األسابيع الماضية عدا عن الهجمات الجوية ر
الب ال تسلم منها بشكل متواتر .حيث حصلت عدة
ي
انتهاكات نذكر منه :
تعرض النقطة الطبية يف حزة العتداء من عنارص أحد الفصائل المحلية .
•
تعرض أحد مستودعات المواد الطبية لالعتداء من قبل أحد الفصائل المحلية .
•
ر
الماض حد االعتقال والرصب لبعض األطباء
وقد تفاقمت هذه االعتداءات حب وصلت يوم السبت
ي
عىل أحد الحواجز الموجودة ف الغوطة ر
الشقية من قبل أحد الفصائل المحلية وانتىه االعتداء
ي
باعتقالهم لعدة ساعات تم خاللها االعتداء عىل األطباء جسديا بشكل عنيف جدا.
قامت العنارص الطبية ف الغوطة ر
الشقية بالتوجه إىل مكان االعتداء للتضامن مع األطباء المعتقلي فما
ي
ر
الب جاءت للتضامن
كان من عنارص إحدى الفصائل المحلية إال أن أطلقوا النار عىل سيارات
المشاف ي
ي
مع الزمالء محاولي منعهم من الوصول.
وكان مؤخرا اعتقال تسعة من إحدى المنظومات اإلسعافية العاملة يف المنطقة خالل توجههم اىل
عملهم.
ونحن كمؤسسات إنسانية نؤكد عىل وقوفنا عىل مسافة واحدة من جميع األطراف ونسىع جاهدين
ر
شء من اآلمهم
لرفع المعاناة عن أهلنا يف سوريا وتقديم يد العون والمساعدة لهم عىس أن يخفف ي
يىل :
ونطالب بما ي
ر
ر
ر
الب تعمل تحت ظروف
 .1ندعو جميع الفصائل العسكرية يف الغوطة الشقية إىل احتام الكوادر الطبية ي
الحصار والقصف الجوي وقلة الموارد ،أولئك األطباء الذين آثروا البقاء يف بالدهم وخدمة أهاليهم
اإلنسان ،إننا إذ نبدي تضامننا مع األطباء وإرصارنا عىل االستمرار يف خدمة
واالستجابة إىل واجبهم
ي
ر
أهالينا فإننا يف ذات الوقت نبدي مخاوفنا الشديدة عىل سالمة الكوادر الطبية يف الغوطة الشقية
وف كل بقعة من األرض السورية .
ي
 .2تحييد الكوادر والمنشآت الطبية عن أي تدخل او استهداف مهما كان نوعه .
 .3محاسبة المسؤولي عن هذه الحوادث والتعهد بعدم التعرض للكوادر الطبية من قبل جميع
الجهات العسكرية الموجودة عىل األرض وتقديم كافة التسهيالت لعملهم.
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غي الحكومية ممثال بالمنظمات والمؤسسات التالية:
الموقعون  -تحالف المنظمات السورية ر
• اتحاد منظمات االغاثة والرعاية الطبية
• إحسان لإلغاثة والتنمية
• أورينت للرعاية اإلنسانية
• بناء للتنمية
• بنفسج لإلغاثة والتنمية
• تكافل الشام الختية
• الجمعية الطبية السورية األمريكية
ر
للمغتبي السوريي – سيما
• الرابطة الطبية
• سوريا لإلغاثة والتنمية
• الشام اإلنسانية
• غراس النهضة
• غراس لرعاية الطفل
• القلب الكبت
• المؤسسة السورية للرعاية اإلنسانية والتنمية  -مشات
• هيئة إغاثة سوريا
• يدا بيد ألجل سوريا
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