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اجلمعة 27 نيسان 2018

II رسالة حول مؤمتر بروكسل
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السيدة مسؤولة السياسة اخلارجية يف االحتاد األوريب٬ فريدريكا موغريين
السيدات والسادة وزراء اخلارجية وممثلي الدول األعضاء يف االحتاد األوريب 

أصحــاب الســعادة والســمو٬ ممثلــي الــدول األعضــاء يف مؤمتــر دعــم مســتقبل ســوراي واملنطقــة - بروكســل    24/25 نيســان 
)أبريــل( 2018

صدرت بتاريخ 25 نيسان أبريل ورقة معنونة ابسم )رسالة اجملتمع املدين السوري يف بروكسل – نيسان 2018(. ومت تقدميها 
يف نفس اليوم يف اجللســة اخلتامية ملؤمتر بروكســل على أهنا الصيغة اليت مت التوافق عليها ابســم اجملتمع املدين الســوري. 

يهــم املنظمــات املوقعــة علــى هــذه الرســالة بيــان أن هــذه الورقــة )1( ال متثــل أي مــن وجهــات نظــران حــول املوضوعــات الــيت مت 
تناوهلــا فيهــا. )2( مل تعــرض علــى أي منــا ومل يشــارك أحــد منــا يف صياغتهــا أو املوافقــة أو التوقيــع عليهــا. )3( ال تنتمــي إىل لغتنــا 

الــيت نســتخدمها وال متثــل مقاربتنــا للقضــااي احلقوقيــة واالجتماعيــة وحمــددات احلــل السياســي يف بــادان. 

السيدات والسادة٬
إننــا نعتقــد أن الــدور اهلــام الــذي يتصــدى لــه اجملتمــع املــدين الســوري علــى كل املســتوايت احلقوقيــة واإلنســانية والثقافيــة والتعليميــة 
والطبيــة والرعايــة الصحيــة وغرهــا٬ ســاهم بشــكل كبــر يف إنقــاذ مصائــر مايــني الســوريني وختفيــف معاانهتــم وإيصــال صوهتــم 
وحفــظ حقــوق ضحاايهــم واملطالبــة ابلعدالــة هلــم. كان ذلــك يف أصعــب الظــروف وأكثــر خطــورة وأشــدها تعقيــداً داخــل صــراع 
ضخــم حيطــم كل املقــدرات واإلمكانيــات مــن حولــه. ويهمنــا أن نوضــح هنــا أن مبــادئ اجملتمــع املــدين األساســية املرتكــزة علــى 
مفاهيــم ومبــادئ حقــوق اإلنســان هــي ليســت مــادة للتفــاوض وإجيــاد التوافقــات بــني طرفــني أو أكثــر. وأننــا نــرى دور اجملتمــع 

املــدين هــو يف احلــرص علــى عــدم املــس هبــذه املبــادئ وليــس ابلتفــاوض حوهلــا إلجيــاد صيــغ جديــدة مشــوهة هلــا.

إننــا نؤكــد علــى إمياننــا ابحلــل السياســي وفــق مســار جنيــف احملــدد بقــرار جملــس األمــن 2254/2015 والقــرارات ذات الصلــة٬ 
مبــا يضمــن احملاســبة علــى كافــة اجلرائــم املرتكبــة ضــد الشــعب الســوري. كمــا نؤكــد علــى أمهيــة االســتمرار بدعــم الربامــج اإلنســانية 
والتنمويــة يف ســوراي و دول اجلــوار املســتضيفة لاجئــني الســوريني، وعلــى ضــرورة توضيــح مفهومــي إعــادة اإلعمــار والتعــايف املبكــر 
حبيــث ال يســمح بوضــع هــذه الربامــج حتــت تصــرف احلكومــة الســورية املتهمــة ابرتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية يف 

ســوراي بغيــة توظيفهــا سياســياً أو إاتحــة اســتخدامها  كســاح حــرب آخــر ضــد الشــعب الســوري.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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إننــا نــرى أبن مــا حصــل خبصــوص إصــدار هــذه الورقــة يف مؤمتــر بروكســل II ٬  كان نتيجــة اســتمرار اتبــاع هنــج غــر متــوازن يف 
التعامل مع دور اجملتمع املدين يف مباحثات الســام الســورية ومســتقبل ســوراي. هذا النهج الذي بدأ وما زال مســتمراً حىت اآلن 

يف مباحثــات جنيــف. والــذي نعيــد اليــوم اإلشــارة إليــه جمــدداً وتوضيــح حمدداتــه يف:
1 - أن ال آلية واضحة حتدد عمليات التشاور املسبقة مع املنظمات املعنية ابملوضوعات اليت يتم طرحها وتناوهلا.

2 - اختيــار موضوعــات االجتماعــات وجــدول األعمــال بطريقــة غــر ممنهجــة وغــر مدروســة مبــا يوحــي أبن عقــد االجتمــاع هــو 
هــدف حبــد ذاتــه وليــس مبضمونــه وحمتــواه.

3 -  افتقــاد هــذه االجتماعــات للبنــاء علــى اجتماعــات ســابقة حــول نفــس املوضوعــات الــيت يتــم تناوهلــا. حبيــث يتــم البــدء يف 
كل مــرة مــن نقطــة الصفــر.

4 -  افتقــاد هــذه االجتماعــات للشــفافية املطلوبــة الــيت تعــرض للســوريني مــا مت حبثــه٬ ومــا مت التوصــل لــه٬ أو طرحــه وصياغتــه٬ أو 
مــن قــام بذلــك مــن املنظمــات واألفــراد.

5 - خضــوع نظــام الدعــوات واملشــاركة يف االجتماعــات يف مجيــع األحيــان ملعايــر غامضــة وخيــارات شــخصية يفضلهــا أعضــاء 
فريــق املبعــوث اخلــاص الســيد ســتيفان دميســتورا دون أي تشــاور أو تنســيق مــع املؤسســات واملنظمــات املعنيــة. 

املوقعون:
املعهد السوري للعدالة

الرابطة السورية حلقوق اإلنسان واحملاسبة
 منظمة حلم اليامسني

منظمة حقوق األنسان يف سوراي- ماف
اللويب النسوي السوري

جمموعة سنبلة للتعليم والتنمية
رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيداناي

جذور للتنمية
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

جتمع احملامني السوريني
مركز الكواكيب للعدالة االنتقالية وحقوق اإلنسان

شبكة عدالة لنساء سوراي
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املركز السوري للدراسات وحقوق اإلنسان
هيئة سوريه الفتاة

املركز السوري للعدالة واملساءلة
املركز السوري لإلحصاء والبحوث

جيل البناء
جملس القضاء السوري
مؤسسة )إنسان أو ال(

مبادرة تعايف
دوليت

VDC مركز توثيق االنتهاكات
مؤسسة اليوم التايل

محاة حقوق االنسان
منظمة بردى

رابطة املستقلني الكرد السوريني
جتمع ثوار سوراي

منظمة حرية لألعمال اإلنسانية
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