Carta dels ciutadans de les regions d'Idlip i d'Alep a les Nacions Unides i al
Consell de Seguretat
Sr. Antonio Guiterres, Secretari General de les Nacions Unides, Sr. Geir Pederson, enviat especial
de les Nacions Unides per a Síria.
Delegats dels estats membres del Consell de Seguretat
Els signants d'aquesta carta, en nom de tots els ciutadans del departament d'Idlib, del sud i l'oest del
departament d'Alep i de ciutadans d'altres zones que actualment resideixen a la regió, voldríem
informar-los del següent:
Hem estat informats que el govern del regim sirià els ha comunicat que les operacions
militars que està duent a terme amb la cooperació dels seus aliats, són el resultat de les
peticions que ha rebut de part dels ciutadans d'Idlib perquè els alliberi del “terrorisme”. Per
tant, els voldríem informar que tot i les dificultats de tot tipus que estem vivint i conegudes
per vostés, no hem demanat ni al govern sirià, ni als seus aliats russos i iranians ni a cap
altre grup milicià que dugin a terme operacions militars o que vinguin a les nostres zones.
Volem deixar-los clar a vostés que aquestes forces militars no són benvingudes a les nostres
zones.
Les operacions militars de les forces del règim sirià i els seus aliats (les forces russes,
iraniànes i altres milícies) s'estan duent a terme d'una manera brutal i indiscriminada, i han
tingut com a resultat la mort de centenars de civils i la destrucció the milers de cases i
infraestructures a les zones de Qalat al-Madiq, a la regió de Hama, a Khan Shaikhoun, Maret
al-Numan, Ariha i Saraqeb, a la regió d'Idlib. Aquestes operacions també han provocat,
segons diferents informes d'agències de Les Nacions Unides, el desplaçament de 600,000
persones entre decembre de 2019 i gener de 2020, el que ha fet que la xifra total de persones
desplaçades arribi al milió vuit-centes mil, d'acord amb els mateixos informes. El resultat ha
estat que tres milions i mig de persones s'amonteguen en àrees reduïdes a tocar de la frontera
amb Turquia amb els greus riscos que aquest fet comporta, ja siguin qüestions de salut o
manca de refugi, i una resposta insuficient de les organitzacions humanitàries que no poden
donar resposta a les necessiats creixents com a conseqüència d'aquest desplaçament massiu
de població. A tot això cal afegir el risc d'un èxode incontrolat cap a altres parts del món,
especialment cap a Turquia i països europeus.
Els apel·lem a que actuïn sense més dilacions i s'avinguin a prendre una decisió que
defineixi un mecanisme real i pràctic per poder dur a terme un pla d'intervenció
internacional per a protegir la població civil, que aturi el col·lapse total, la pèrdua de més
vides humanes i la destrucció de teixit urbà.
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Free Syrian Engineers Syndicate -Idleb Branch
Syrian General Teachers Syndicate -I dleb Branch
Idleb Free Lawyers Syndicate
Idleb Health Services Workers Syndicate
Idleb Pharmacists Syndicate
Idleb Doctors Syndicate
Syrian Economists Syndicate -Aleppo Branch
Free Syndicates Union in Aleppo
North Free Doctors
Farmers General Union in Idleb and Aleppo
Syrian Economists Syndicate -Idleb Branch
Syrian Free Contractors Syndicate in Idleb

Aleppo Journalists Union
Syrian Contractors Syndicate -Aleppo Branch
Nurses, technicians and midwives Syndicate -Aleppo Branch
Aleppo Free Pharmacists Syndicate
Aleppo Dentists Syndicate
Syrian General Teachers Syndicate -Aleppo Branch
Hama Health Workers Syndicate
Hama Pharmacists Syndicate
Hama Doctors Syndicate
Free Lawyers Syndicate -Homs Branch
Free Lawyers Syndicate -Hama Branch
Free Syrian Engineers Syndicate -Aleppo Branch
Idleb Governorate Council
Political Comission of Hama City
Hama Revolutionists Union
Syria Revolution Union
Political Comission in Idleb Governorate
Central Syndicate of Free Syrian Lawyers
Idleb's House
Idleb's People Union
Hama Health Directorate
Aleppo Health Directorate
Idleb Health Directorate
Hama Trustees Council
Women and Child Care Affairs Bureau in Jabal Azzauia
The Syrian Commission for Realesing Detainees
Syrian Youth ans Sport Authority
Syrian Women Union
General Commission for Syrian Woman in Hama
General Women Union -Aleppo Branch
Educated Women Association
Childhood Dream Society
Future Vision Organization
Cham for the Empowerment of Women
Civil Center in Atareb
Youth Towards the Future
LITAKONE Women Center
FIKRA Foundation
Education Support and Development Commission in ATMEH
20.30 Volunteer Team
SHAHBAA Volunteer Team
Abjad
NOUR Medical Humanitarian Society
Strive Humanitarian Forum
Charity Pioneers Union
MIDAD Humanitarian Foundation
BEESAN Benevolent Association
GHAYTH Charity
Relief Volunteer Team
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