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الخميس 21 أيلول 2017

رسالة المجتمع المدني السوري إلى قادة 
العالم في الجمعية العامة لألمم المتحدة

العدالة واملساءلة شرطان مسبقان للسالم الدائم



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

يف الوقــت الــذي جيتمــع فيــه قــادة العــامل يف نيويــورك يف الــدورة الثانيــة والســبعني للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، تؤكــد منظمــات 
اجملتمــع املــدين الســوري يف جتمــع “حنــن هنــا” أن احلــل الوحيــد، وطويــل األمــد للصــراع الــذي دّمــر ســوريا يعتمــد علــى االنتقــال 

السياســي اهلــادف، وضمــان احــرام حقــوق اإلنســان، واختــاذ التدابــر الصرحيــة مــن أجــل العدالــة االنتقاليــة. 
بينمــا يدعــو تقريــر صــدر مؤخــراً عــن البنــك الــدويل ]1[  إىل االهتمــام باألســباب اجلذريــة للعنــف يف ســوريا، ويشــر أيضــاً  
إىل ضــرورة االســتثمار يف “رأس املــال االجتماعــي” والثقــة الــي تربــط النــاس معــا، يؤكــد جتمــع “حنــن هنــا” أن “رأس املــال 
العدالــة  بينمــا  البحتــة.  التدخــالت االقتصاديــة  مــن  العمــل أو غرهــا  فــرص  االجتماعــي” ال ميكــن حتديــده بربامــج خلــق 

االجتماعيــة واحلمايــة مهــا أمــران أساســيان لتنميــة وازدهــار أي “رأس مــال اجتماعــي”.

يقــول احملامــي مــازن درويــش مــن املركــز الســوري لإلعــالم و حريــة التعبــر : » حنــن حنــّذر مــن احللــول الســريعة واملتســّرعة الــي تشــمل 
إعــادة الالجئــني إىل منطقــة الصــراع  يف ســوريا دون أي ضمانــات لســالمتهم،. وطاملــا يعيــش الســوريون يف خــوٍف مــن اجلماعــات 
املســلحة احلكوميــة والغــر حكوميــة علــى حــد ســواء، فــإن العنــف ســوف يتصاعــد مــع تداعيــات تتجــاوز حــدود ســوريا. وجيــب أن 

تكــون ضمانــات حقــوق اإلنســان والعدالــة واملســاءلة يف صلــب العمليــة السياســية، وليســت إضافــات اختياريــة«

ســتعقد عــدة اجتماعــات رفيعــة املســتوى حــول األزمــة الســورية يف األســبوع املقبــل يف نيويــورك، وأعلــن الرئيــس الفرنســي إميانويــل 
ماكــرون أن فرنســا ستســتضيف قمــة كــربى  حــول ســوريا خــالل األشــهر املقبلــة. وعــالوة علــى ذلــك، يتحــدث بعــض صّنــاع 
السياســات ومعلقــي وســائل اإلعــالم عــن “إعــادة اإلعمــار يف مرحلــة مــا بعــد الصــراع” واحتماليــة عــودة الالجئــني إىل ســوريا.

يريــد جتمــع “حنــن هنــا” بــأن يذّكرهــم مجيعــاً بــأن الصــراع العنيــف القائــم مــازال حقيقــة واقعيــة يف ســوريا، وأنــه خيشــى أاّل يــؤدي 
الضغــط السياســي يف البلــدان اجملــاورة لســوريا إىل تعجيــل عــودة الالجئــني واملســاس حبقــوق اإلنســان وســالمة الالجئــني. و يف 
هــذا الســياق صّرحــت املمثلــة األعلــى / نائــب رئيــس املفوضيــة األوروبيــة فيديريــكا موغريــي يف مؤمتــر بروكســل حــول ســوريا يف 
نيســان / أبريــل مــن هــذا العام:”وحــده االنتقــال السياســي ميكــن أن ُيشــِعر الســوريني مجيعــاً بأهنــم يف وطنهــم و جـــزء مــن جهـــد 

مجاعي لـــوالدة جديدة لســـوريا.”]2[

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.

 https://goo.gl/YUVLtE
 https://goo.gl/PEyzGU

]1[
]2[

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/07/18/the-visible-impacts-of-the-syrian-war-may-only-be-the-tip-of-the-iceberg
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/07/18/the-visible-impacts-of-the-syrian-war-may-only-be-the-tip-of-the-iceberg
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/24204/Opening%20statement%20by%20Federica%20Mogherini%20at%20the%20Brussels%20Conference%20%E2%80%9CSupporting%20the%20future%20of%20Syria%20and%20the%20Region%E2%80%9D
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/24204/Opening%20statement%20by%20Federica%20Mogherini%20at%20the%20Brussels%20Conference%20%E2%80%9CSupporting%20the%20future%20of%20Syria%20and%20the%20Region%E2%80%9D


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 2

و علــى هــذا االســاس يدعــو جتمــع “حنــن هنــا” االحتــاد األورويب وزعمــاء العــامل احلاضريــن يف اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة هــذا 
األسبوع إىل دعم هذا االلتزام والضغط من أجل انتقال سياسي  يسمح باالستقرار والسالم ومن مث إعادة اإلعمار يف سوريا.

تقــول د. رىب حميســن مــن مؤسســة ســوا للتنميــة واإلغاثــة أن: »ال يوجــد أي إصــالح تقــي أو اقتصــادي أشــار إليــه البنــك الــدويل 
يف تقريره  مبا خيص “اهنيار الثقة الي تربط الناس معا “. حنن كمجموعة من منظمات اجملتمع املدين املستقلة ذات املصداقية 
جيــب أن نكــون قادريــن علــى العمــل داخــل ســوريا دون خــوف علــى حياتنــا. أي شــيء أقــل مــن ذلــك،  يعــي أن األمــور قــد 

عــادت إىل الوضــع الســابق، عندمــا مل يكــن اجملتمــع املــدين موجــودا«.

بنــاء علــى البيــان الــذي صــدر يف مؤمتــر بروكســل حــول إعــادة اإلعمــار يف ســوريا، حيــدد جتمــع “حنــن هنــا” املبــادئ الثالثــة التاليــة 
للسياســة الدوليــة بشــأن ســوريا يف اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ومــا بعدهــا:

1 - التحول السياسي في سوريا الذي يدعم تطلعات الشعب السوري و يحوي
• إشراك منظمات اجملتمع املدين احمللية واملستقلة يف مجيع جوانب االستجابة الدولية والوطنية واحمللية لألزمة السورية.

• جيــب التأكيــد علــى دور منظمــات اجملتمــع املــدين الســورية واملســتقلة يف املســار السياســي للمفاوضــات وتعزيــز حقــوق اإلنســان 
والعدالــة واملســاءلة وإعــادة اإلعمــار.

• جيــب أن يكــون التحــول السياســي مــن العنــف حنــو الســالم املســتدام شــامال وممثــال لتطلعــات الشــعب الســوري مــن أجــل احلريــة 
والكرامة.

 
2 -  المساءلة والعدالة من خالل

- إعــادة التأكيــد علــى احــرام القانــون اإلنســاين الــدويل والقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك التأكيــد علــى عــدم 
االفــالت مــن العقــاب و املســاءلة عــن االنتهــاكات الــي ترتكبهــا مجيــع األطــراف ومحايــة املدنيــني.

-  جيــب أن يتــم حماســبة انتهــاكات حقــوق اإلنســان ضمــن أي عمليــة سياســية يف ســوريا، مــن أجــل ضمــان حــق العــودة اآلمنــة 
جلميــع الســوريني.

- معاجلــة أســباب االنتفاضــة اجلذريــة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والصــراع العنيــف الالحــق لتعزيــز تطلعــات الشــعب 
الســوري وضمــان ســيادة القانــون وضمــان اآلثــار اإلجيابيــة علــى التنميــة.
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3 - إعادة إعمار جميع مناطق سوريا لجميع السوريين
- إن جهــود إعــادة اإلعمــار دون املســاءلة والعدالــة قــد تصبــح جبهــات جديــدة يف التهجــر القســري، ونــزع امللكيــة، وانتهــاكات 

حقــوق اإلنســان، وجــوالت أخــرى مــن العنــف.
- ال ميكن فصل  توفر التمويل إلعادة اإلعمار عن إقامة عملية سياسية ذات مصداقية وشاملة يف سوريا.

- جيب أن يكون إعادة اإلعمار شرطا مسبقا مع وصول كامل املساعدات اإلنسانية ومحاية حقوق اإلنسان واملساءلة. 
- جيب على األمم املتحدة أن تكفل هتيئة الظروف السياسية الصحيحة إلعادة اإلعمار.

الموقعون:
PEL .1االمواج املدنية

Rethink Rebuild Society .2
Sawa Foundation .3

SPACE .4
5. الربنامج السوري للتنيمة القانونية

6. بسمة و زيتونة
7. دولي

8. سوا للتنمية و اإلغاثة
9. سوريون من أجل احلقيقة والعدالة
10. الشبكة السورية حلقوق االنسان

11. شبكة حراس
12. فزعة

13. قدسي
14. الجل سوريا علمانية

15. مبادرة الجل سوريا جديدة
16. املركز السوري لإلعالم و حرية التعبر

17. مواطنون ألجل سوريا
18. النساء االن الجل التنمية
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