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األحد 1 كانون الثاين 2016

بيان من منظمات اجملتمع املدين السوري 
حول اتفاق وقف إطالق النار وقرار 

جملس االمن 2336
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اتبعت منظمات اجملتمع املدين السوري عن كثب التطورات االخرية والنقاشات حول قرار وقف إطالق النار املوقع من قبل أطراف 
من املعارضة املسلحة والنظام السوري برعاية روسية تركية واملثّبت اخرياً بقرار جملس األمن الدويل رقم 2336 .

ترحب منظمات اجملتمع املدين السوري املوقعة على هذا البيان ابي اتفاق جدي َوَذي مصداقية لوقف إطالق النار ملا جينب شعبنا 
السوري الصامد املزيد من الدم والقتل والدمار على ان يكون اتفاق وقف إطالق النار خطوة أوىل حنو إطالق عملية سياسية جدية 

حتقق آمال وتطلعات الشعب السوري ابحلرية والعدل والكرامة .

من اجل ان يكسب هذا االتفاق اجلدية واملصداقية املطلوبة جيب ان :
   • تعلن آلية املراقبة واحملاسبة للعموم واملنظمات املوقعة مستعدة للمسامهة ابي مهمة مراقبة تطلب منها كل

حسب اختصاصها ومبادئها .
 • حتدد صيغة واحدة التفاق وقف إطالق النار موقع عليه من كل أطراف النزاع واجلهات الضامنة سوية وترتجم بشكل متطابق إىل 

اللغات العربية والروسية واالنكليزية والرتكية وتنشر للعلن.
   • نشر وتوضح دور اجلهات الضامنة )روسيا االحتادية وتركيا( واليات اإللزام واحملاسبة ألي خرق.

   • حتدد قرارات جملس األمن الدويل فقط كمرجعية سياسية واحدة للعملية التفاوضية وال سيما القرارات 2118 والقرار 2254.

وترى منظمات اجملتمع املدين املوقعة ان اهليئة العليا للمفاوضات هي املمثل للثورة واملعارضة السورية يف العملية التفاوضية على ان 
يعني النظام وفده التفاوضي وتكون املفاوضات بني طرفني فقط .

ان استمرار النظام السوري وحلفائه ابلقصف املمنهج لوادي بردى واالاترب وبعض املناطق السورية االخرى يثبت مرة اخرى عدم 
جدية النظام ابالخنراط ابي عملية وقف إطالق انر وإمعانه حبله األمين العسكري لسحق كل من خيالفه الرأي ويكشف زيف 

تصرحياته عن التزامه احلل السياسي .

ان تالعب روسيا االحتادية ابلواثئق وحماولة فرض قرار مبجلس األمن يعطيها دور بتحديد املعارضة يثري قلقنا جدا من حيث دورها 
كضامن لالتفاق ِمم يدفعنا للطلب من تركيا، اجلهة الضامنة االخرى، ودّول أصدقاء الشعب السوري مبراقبة األمور ابلتفاصيل 

وعرقلة إصدار اي تفامهات او اتفاقات ال يلتزم ابحملددات املذكورة أعاله .
ابلنهاية نود التأكيد ان اإليصال املستمر وغري املنقطع ومن دون اي عراقيل للمساعدات االنسانية والطبية لكل املناطق السورية 

وعلى رأسها املناطق احملاصرة يبقى االمتحان األدق ملدى التزام النظام وحلفائه ابلقرارات االممية ومنها القرار األخري 2336  ومدى 
جديته ابالخنراط بعملية سياسية تودي اىل االنتقال السياسي املنشود يف سوراي .

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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املوقعون:
بيتنا سوراي
اليوم التايل

جمموعة البحث واإلدارة
الشبكة السورية حلقوق االنسان

مؤسسة مرام
فسحة امل

وحدة اجملالس احمللية
أكادميية آفاق

احلراك السلمي السوري
مركز توثيق االنتهاكات يف سوراي

مجعية هبار االغاثية
مكتب التنمية احمللية ودعم املشاريع الصغرية

اميسا



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 3

www.sn4hr.org

Info@sn4hr.org

@snhr


