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 شباط 6 زلزال

دون يجب ضمان وصول المساعدات اإلنسانية واإلغاثية إلى جميع المناطق المتضررة ب

 استثناء وعدم إعاقة أو منع تلك المساعدات من قبل أي جهة سياسية أو عسكرية

 

ً ت2023شباط/فبراير  6شهدت مناطق مختلفة من سوريا وتركيا ليلة  سبب في ، زلزاالً عنيفا

مساعدة نقاذ وإكبيرة، إذ اتضح منذ الساعات األولى الحاجة الفورية لعملية حدوث كارثة إنسانية 

 شماليواسعة وشاملة لجميع المناطق المتضررة في سوريا، وخاصة تلك الواقعة في الجزء ال

 والشمالي الغربي من البالد.

مناطق لكن الدمار الذي خلفه الزلزال، والتعقيدات السياسية والعسكرية في سوريا، وخضوع ال

المتضررة لسيطرة جهات عسكرية مختلفة، حال حتى اآلن دون وصول فرق اإلنقاذ والمساعدات 

إلى معظم المناطق المنكوبة بشكل كاٍف، إذ ال يزال السكان المدنيون في مناطق من إدلب وفي 

 ناحية جنديرس بعفرين وأحياء في حلب يعتمدون بالدرجة األولى على أنفسهم وقدراتهم الذاتية

إلخراج العالقين بين ركام مئات األبنية والبيوت المهدمة، رغم جهود عدد من المنظمات السورية 

 العاملة في مجال اإلنقاذ والطوارئ.
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ي سوريا علة فأن الكارثة التي حدثت، تستوجب من المجتمع الدولي والدول اإلقليمية والقوى الفا

قم دخل، يفار التاعدات وفرق اإلنقاذ، إذا أن تأخاستخدام جميع الطرق البرية والجوية إليصال المس

نزاع الوضع في المنطقة، التي تفتقر أصالً إلى معظم االحتياجات بسبب الحصار وظروف ال

 المستمر في سوريا.

، شكل فعليرة" بتتحمل الحكومة السورية، والحكومة التركية والجماعات المسلّحة التي تقودها "أنق

ات مساعدتي تحتلها شمال سوريا، مسؤولية رئيسية عن تسهيل وصول الفي المناطق المنكوبة ال

خالفة ّكل موضمان عدم عرقلة أو منع وصولها، أو التمييز في توزيعها، والذي إّن تّم فسوف يش

 صريحة لمبادئ العمل اإلنساني وألحكام القانون اإلنساني الدولي.

اطق المن جميع ضحايا الزلزال في عموم إن المنظمات الموقعة على هذا البيان، إذ تتضامن مع

دعو ترحى، السورية، وتقف إلى جانب العائالت والمناطق المنكوبة، وتتمنى الشفاء العاجل للج

 إلى:

النزاع  طرافحكومة الواليات المتحدة األميركية: استخدام نفوذها لدى الدول اإلقليمية وأ .1

مال كل المنافذ الحدودية، في شفي سوريا، من أجل إدخال المساعدات دون تلكؤ عبر 

 إلى غرب سوريا وشرقها، ومنها معبر تل كوجر/اليعربية، حيث يمكن من خالله الوصول

 باقي المناطق السورية المتضررة.

ف : وقإلى أطراف النزاع والسلطات المختلفة في سوريا والحكومتين السورية والتركية .2

ميع لى جغاثة والمساعدات اإلنسانية اجميع العمليات العدائية والسماح بوصول فرق اال

ادمة الق المناطق المتضررة بدون استثناء وعدم اعاقة أو منع تلك المساعدات، سواء تلك

 من الخارج أو من باقي المناطق السورية.

و مع أكيا إلى دول الجوار السوري: فتح جميع المعابر مع سوريا، سواء عبر الحدود مع تر .3

سهيل ذ وتالعراق، أو لبنان، أمام عبور المساعدات وفرق اإلنقا العراق، إقليم كردستان

 االجراءات المتعلقة بدخول اآلليات الثقيلة.

ناطق الم إلى األمم المتحدة: إرسال فرق االستجابة األولية والمساعدات اإلنسانية إلى .4

 المتضررة والمساهمة في عمليات إنقاذ المفقودين.

 إلى الحكومة التركية: .5

ألماكن لى اإون مع السلطات المحلية والوطنية والدولية من أجل إيصال المساعدات أ. التعا

تخاذ ان االمتضررة، واالسراع إلنقاذ العالقين تحت األنقاض في المناطق المتضررة، وضم

 جميع إجراءات الحماية للسكان في المناطق التي تحتلها.

 الستجابةاهود جمناطق المنكوبة وقيادة ب. السماح للطواقم الطبية واإلغاثية بالدخول إلى ال

 ود.للزلزال وكذلك السماح بدخول الجرحى والمصابين من األراضي السورية عبر الحد
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