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اإلثنني 13 آذار 2017

ال ينبغي أن متول أورواب خطط احلكومة السورية 
إلعادة اإلعمار حىت تبدأ عملية االنتقال 

السياسي: يف الذكرى السادسة للثورة، يطالب 
اجملتمع املدين العاملي القادة األوروبيني أبخذ 

زمام القيادة يف االزمة السورية

بيان مشرتك
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بروكســل/لندن/ابريس، 13 مــارس – قبيــل الذكــرى السادســة النــدالع الثــورة - الــي حتــل يف 15 مــارس/اذار - طالــب حتالــف 
يضــم منظمــات جمتمــع مــدين دوليــة اليــوم، أبال تذهــب أمــوال دافعــي الضرائــب األوروبيــن إىل احلكومــة الســورية للمســامهة يف 

إعــادة اإلعمــار، حــى تبــدأ عمليــة انتقــال دائــم وشــامل للجميــع. ]1[
أييت هــذا النــداء قبــل انعقــاد مؤمتــر مهــم يف بروكســل يومــي 4 ، و 5 أبريــل، ســوف تتــم خاللــه مناقشــة التمويــل األورويب جلهــود 

إعــادة اإلعمــار.

]2[وقد طالب التحالف القادة األوروبين ابإلصرار على أال يصل سنتا واحداً إىل احلكومة السورية حى:

• ُيشرع يف حتول سياسي يشمل اجلميع وتتوافر له ضماانت ذات مصداقية؛
• توقف حكومة األسد وحلفاؤها كل اهلجمات على املدنين وحترتم وقف إطالق انر مع املعارضة املعتدلة؛

• تنتهي عمليات احلصار، مع توفري النفاذ الكامل وغري املعوق للمساعدات اإلنسانية، والتنقل اآلمن للمدنين.
• السماح للمراقبن املستقلن ابلوصول إىل أماكن االحتجاز دومنا إعاقة؛

• الرفع الفعلي لتجرمي املنظمات اإلنسانية ومنظمات اجملتمع املدين، واالعرتاف مبسامهتها الضرورية يف مستقبل سوراي.

وقــد صــرح الســيد دميــرتس كريســتوبولس رئيــس الفدراليــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان الشــريكة يف التحالــف، أبنــه “بــدون وعــد 
ذي مصداقيــة ابلدميقراطيــة، ووقــف اهلجمــات علــى املدنيــن، واحلصــار احلــريب، والتعذيــب ،وجتــرمي اجملتمــع املــدين واملنظمــات 
اإلنســانية، لــن يكــون هنــاك انتقــال حقيقــي يف ســوراي. إذا جتاهــل القــادة األوروبيــون هــذه الشــروط، فــإن ذلــك ســيعين أهنــم 

يدعمــون ماليًــا اســتمرار عــدم االســتقرار وارتــكاب املزيــد مــن جرائــم احلــرب.”
600,000 ســوري حمرومــون حالًيــا مــن احلصــول علــى املســاعدات اإلنســانية بســبب احلصــار احلــريب، وأكثــر مــن 90,000 

خمتفــون قســراًي أو حمتجــزون يف الســجون الــي حتفــل بعمليــات التعذيــب. ]3[
وحــول الوضــع الســوري لفــت الســيد اين غرييتــس مــن منظمــة ابكــس الشــريكة يف التحالــف إىل أن: “روســيا قالــت إهنــا تريــد 
األمــوال األوروبيــة إلعــادة إعمــار ســوراي – وهــو مــا يعطــي أورواب قــدرة قويــة علــى التأثــري. وهلــذا الســبب يف الغالــب، رأينــا روســيا 

تعــرتف أبن هنــاك معارضــة معتدلــة رغــم عــدم إحــراز أي تقــدم يف مفاوضــات الســالم.” ]4[
أييت هــذا النــداء بعــد ســت ســنوات مــن نــزول احملتجــن الســلمين إىل الشــوارع يف ســوراي للمطالبــة ابحلريــة واإلصــالح. ]5[ ورغــم 
وقــف إطــالق النــار االمســي، مــا زال املدنيــون يلقــون حتفهــم نتيجــة القصــف اجلــوي واملدفعــي كل يــوم. ]6[ هــذا فضــاًل عــن أن 

نفــاذ املســاعدات اإلنســانية ســاءت أوضاعــه منــذ بــدء وقــف إطــالق النــار يف األول مــن ينايــر.]7[

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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مــن جانبــه صــرح الســيد حســام القطلــي املديــر التنفيــذي ملركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوراي، أحــد الشــركاء الســورين يف التحالــف 
بقولــه: “يف الغــوط الشــرقية، حيــث يقــوم النظــام تدرجييًــا بقطــع شــراين احليــاة الــذي يصــل 450,000 ســوري ابلعــامل اخلارجــي، 
ميــوت املرضــى يومًيــا بســبب نقــص األدويــة، وترتفــع أســعار املــواد الغذائيــة، وحيمــل كل يــوم خســائر جديــدة بــن املدنيــن جــراء 
اســتخدام األســلحة التقليديــة والكيماويــة. خنشــى أن تتحــول الغوطــة الشــرقية إىل حلــب جديــدة مث تتلوهــا مناطــق أخــرى – 

معزولــة، وخمنوقــة، وتُقصــف بينمــا يقــف العــامل متفرًجــا.” ]8[
يف إطار أنشــطة الذكرى السادســة، ســوف يتم بث فيديو شــديد التأثري، يف 14 مارس، يطالب القادة األوروبين ابالضطالع 
مبســؤوليتهم وإجياد السياســة املتماســكة الي حتتاجها ســوراي إلحالل الســالم يف هذا البلد الذي دمرته احلرب. ميكنكم مشــاهدة 

الفيديــو مســبًقا هنا.

هذا البيان موقع من قبل 81 منظمة:
Abrar Halap Association for Relief and Development*, Ahl Horan, Al Ihsan Local Organization for Relief & 
Development*, Al-AMEEN*, AL-Basar Organization*, Alkawakibi Organization for Human Rigths, Alseeraj 
for Development and Healthcare*, Amrha*, Arab Coalition for Sudan, Attaa Association*, Attaa for Relief and 
Development (ARD)*, Bader Organization*, Balad Syria Organisation*, Basmet Amal Charity*,Baytna Syria, 
Bihar Relief Organization*, Broederlijk Delen, Civil Care Organization*, Collectif des Amis d’Alep, Damascene 
House Foundation for Society Development*, Dawlaty, Deir Elzzor United Association (FURAT)*, Educa-
tion Without Borders (MIDAD)*, EduRights Foundation*, Emaar Al Sham Humanitarian Association*, Enjaz 
Development Foundation*, FIDH - International Federation for Human Rights, Gaith Organization*, Ghazi 
Sham Organization*, Ghiath Matar Foundation*, Green Organization*, Human Care Organization-Arsal*, 
Humanitarian Relief Association (IYD)*, Independent Doctors’ Association, Insan for Psychosocial Support*, 
INSURYA*, International Humanitarian Relief*, International Supporting Woman Association (ISWA)*, Ir-
tiqaa Foundation*, Jana Watan Association*, Local Development and Small-Projects Support (LDSPS), Maram 
Foundation for Relief & Development*, Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies, Moun-
tain Foundation*, NAS Organization*, Nasaem Khair*, NuDay Syria*, Orient for Human Relief*, Pax Christi 
Flanders, PAX, Qitaf Al Khair Relief Association*, Resalet Al-Sham Humanitarian Association*, Saed Charity 
Association*, Save A Soul*, Sawa Association*, Sedra Association for Charity*, Sham Association for Orphans 
Care*, Shama Association*, Snabel Al Khyr*, Souria Houria, Syria Charity*, Syria Institute for Justice,Syria 
Relief Organization*, Syrian Education Commission (SEC)*, Syrian Engineers for Construction & Develop-
ment Organization (SECD)*,Syrian Institute for Justice, Syrian Medical Mission*, Syrian Network for Human 
Rights.,Syrian Orphans Organization*, Takaful Al Sham Charity Organization*, The Society for threatened 
Peoples (Germany), The Syria Campaign, The Syrian Establishment for Human Care & Enhancement (MAS-
RRAT)*, Trcaire,Tuba Dernegi*, Unified Revolutionary Medical Bureau in East Ghouta*, Union Of Syrians 
Abroad*, Vague Blanche pour la Syrie, Violations Documentation Center in Syria, White Hands - Beyazeller*, 
Women Now for Development (Syria)
*These organizations are members of the Syria Relief Network (SRN), an umbrella organization of Syrian hu-
manitarian NGOs working inside Syria and neighbouring countries to provide humanitarian assistance relating 
to the Syrian crisis.

https://www.youtube.com/watch?v=7JGdyhRdyk0
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مالحظات:
]1[ يف مبــادرة منفصلــة، ســيقوم عــدد مــن أبــرز املنظمــات الدوليــة الغــري احلكوميــة ابلســماح ألعضــاء مــن اجملتمــع املــدين الســوري 
ابســتعمال حســاابهتم علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي يف 15 آذار وذلــك مــن اجــل إيصــال أصواهتــم للمواطنــن االوروبيــن. 
ستســتخدم اهلاشــتاق #withSyria علــى موقــع تويــرت. امــا املنظمــات الدوليــة املشــاركة فهــي: منظمــة العفــو الدوليــة، منظمــة 

Refugee International منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان ومنظمــة ، Oxfam اإلغاثــة اإلســالمية، منظمــة
]2] 92,879 people have reportedly been detained or forcibly disappeared by the Syrian government: 
https://twitter.com/snhr/status/835032035584520192: UN says than 600,000 in besieged areas who 
have not been reached by humanitarian convoys in 2017 (16 February): http://www.unog.ch/unog/
website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/FA51032E05CA8D67C12580CA002A6CF7?Open-
Document: Siege Watch estimate as of 31 January 2017 is 913,575, figure from forthcoming annual 
report
]3] Russia wants Europe to fund reconstruction: https://www.ft.com/content/47933554-f847-11e6-
9516-2d969e0d3b65: Russia’s list of ‘moderate opposition’ groups in Syria: http://function.mil.ru/
news_page/country/more.htm?id=12107227@egNews; Moderate opposition say Russia put pressure 
on Assad government to discuss political transition: http://uk.reuters.com/article/uk-mideast-cri-
sis-syria-opposition-idUKKBN168503
]4] As of 16 February, humanitarian access in Syria had worsened since the beginning of the cur-
rent ‘ceasefire’: http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/
FA51032E05CA8D67C12580CA002A6CF7?OpenDocument; The killing of civilians continues: 
http://sn4hr.org/blog/2017/03/01/33671/; https://twitter.com/snhr/status/838137703157874688
]5] 450,000 is a credible estimate of Eastern Ghouta’s population:
https://tcf.org/content/report/into-the-tunnels/#easy-footnote-bottom-2; East Aleppo’s population 
during the siege in late 2016 was often estimated at around 250,000.
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