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الجمعة 4 آب 2017

المجتمع المدني السوري يدعو إلى عملية 
سياسية ذات مصداقية بقيادة سورية لسوريا

169 منظمة من منظمات اجملتمع املدين 
السوري حتّث على بقاء االنتقال السياسي 

حمور حمادثات جنيف

بيــــان مشترك
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]4 آب / أغســطس 2017[ يف رســالة مؤرخــة يف 2 آب / أغســطس موّجهــة إىل مبعــوث األمــم املتحــدة اخلــاص ســتافان 
دي ميســتورا، ســّلطت 169 منظمــة مــن منظمــات اجملتمــع املــدين الســوري ونشــطائه الضــوء علــى فشــل عمليــة جنيــف يف 
إحــراز تقــّدم ملمــوس وإغاثــة للســورين، حاثّــن األمــم املتحــدة علــى ضمــان بــأن تبقــى هنايــة تفاوضيــة للنــزاع ذات مصداقيــة 

أولويــة قصــوى وملّحــة.

وقد قـُّوضت اجلوالت األخرية من حمادثات جنيف بقيادة األمم املتحدة بشكل خطري بالرتكيز على شكل العملية فوق القضايا 
اجلوهرية، والتأثري املدّمر للفاعلن الدولين، وانعدام اإلرادة السياسية لدفع العملية قدماً بينما تستمر املعاناةيف سوريا.

يقــول املوقعــون: “لألســف، مل تــؤّم ن عمليــة جنيــف ال الســام وال احلمايــة للشــعب الســوري الــذي يشــعر خبيبــة أمــل بشــكل 
متزايــد إزاء عمليــة تســتمر يف خذلــه. حنــن حريصــون علــى عكــس هــذا ألنــه بــدون دعــم اجملتمــع املــدين الســوري لــن تكــون أي 
صفقة سياســية مســتدامة أو ذات شــرعية، واآلن، العملية احلالية تفقد دعمنا. أولوية اجملتمع املدين الســوري هي حتقيق انتقال 

شــامل إىل ســوريا حــرة ودميقراطيــة”.

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.

http://sn4hr.org/wp-content/pdf/arabic/Syrian_Civil_Society_Call_for_Credible_Syrian_Led_Political_Process_for_Syria.pdf
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تدعو 169 من منظمات وناشطن اجملتمع املدين السوري املبعوث اخلاص لألمم املتحدة ستافان دي ميستورا إىل:
 •ضمــان أن ختــدم عمليــة جنيــف مصــاحل الســورين، أواًل وقبــل كل شــيء، وأ ا ال تكــون ُمــس ا يــرة بالكامــل مــن قبــل اجلهــات 

الدوليــة. وهــذا يســتلزم إعــادة تركيــز حمادثــات جنيــف علــى االنتقــال السياســي وفقــاً لقــرار جملــس األمــن رقــم 2254 .

 •اإلســتفادة مــن شــرعية اجملتمــع املــدين الســوري ومســامهته الفريــدة لضمــان اتفــاق سياســي مســتدام لســوريا. ويشــمل هــذا 
اســتخدام خــرات اجملتمــع املــدين حــول الســال األربــع إلحــراز تقــّدم يف احملادثــات والتحــّرك جتــاه مناقشــات جــاّدة حنــو االنتقــال. 

اجملتمــع املــدين الســوري هــو فقــط مــن ميكــن أن خيلــق قبــواًل واســعاً علــى األرض ألي اتفــاق سياســي.
•املطالبــة بإنفــاذ قــرارات جملــس األمــن الــي تدعــو إىل محايــة املدنيــن جلعــل عمليــة جنيــف قابلــة لاســتمرار. مــن أجــل ذلــك، 
حنثّــك علــى الضغــط علــى أطــراف النــزاع وال ســيما داعمــّي النظــام الســوري مــن أجــل فــرض وقــف مســتدام إلطــاق النــار علــى 

صعيــد البلــد مــع آليــة مراقبــة وإنفــاذ ذات مصداقيــة بقيــادة األمــم املتحــدة.
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•ضمــان أن يكــون إحــراز تقــدم ملمــوس بشــأن وصــول املســاعدات اإلنســانية، وملــف املعتقلــن، والتهجــري القســري يف قلــب 
مفاوضــات جنيــف. ندعــوك علــى وجــه اخلصــوص إىل الوفــاء بتفويضــك وضمــان إحــراز تقــّدم يف ملــف املعتقلــن مبــا يف ذلــك عــن 
طريــق تأمــن )أ( خطــة شــاملة لإلفــراج عــن املعتقلــن وليــس جمــرد تبــادل األســرى علــى نطــاق ضيــق؛ و)ب( معلومــات عــن مصــري 
مجيــع الســورين املختفــن قســراً؛ و)ت( الوصــول للمراقبــن الدوليــن إىل مجيــع مراكــز االحتجــاز؛ و)ث( وقــف أحــكام اإلعــدام 

ــدارة مــن قبــل اجملموعــات املســّلحة.
ُ
وال ســيما يف مراكــز االعتقــال األمنيــة والعســكرية التابعــة للنظــام، باإلضافــة إىل تلــك امل

ميكن االطاع على الرسالة الكاملة وقائمة املوقعن هنا.

http://sn4hr.org/wp-content/pdf/arabic/Syrian_Civil_Society_Call_for_Credible_Syrian_Led_Political_Process_for_Syria.pdf
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