بيـ ــان مشرتك

بيان من منظمات سورية حول الدعوة
النعقاد غرفة اجملتمع املدين يف جنيف

الثالاثء  28تشرين الثاين 2017
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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

بتاريــخ  21تشـرين الثاين/نوفمــر  ،2017تلّقــت عـ ّدة منظمــات ســورية دعـوات رمسيــة حلضــور اجتماعــات غرفــة اجملتمــع املــدين

يف جنيــف  30-28تشـرين الثاين/نوفمــر ،وذلــك بعــد عــزم املبعــوث األممــي اخلــاص لســوراي الســيد ســتيفان دميســتورا الدعــوة

النعقــاد الغرفــة خــال اجلولتــن القادمتــن مــن احملــاداثت الســورية يف جنيــف .وذكــرت الدعــوة أيضـاً أبن عمــل اجتماعــات الغرفــة
هــذه املــرة ســوف ينصــب علــى القضــااي الدســتورية ،وقضــااي املعتقلــن واملختطفــن واملفقوديــن ،إضافــة إىل الالجئــن والنازحــن.

إن املنظمــات املوقّعــة علــى هــذا البيــان إذا تش ـ ّكر مبــادرة الســيد املبعــوث اخلــاص إىل دعوهتــا .فإهنــا تــود ،وبنــاء علــى خربهتــا
الســابقة يف اجتماعــات غرفــة اجملتمــع املــدين ،أن تشــر إىل:

.1أن حمتــوى النقاشــات الــي حصلــت خــال االجتماعــات الســابقة لغرفــة اجملتمــع املــدين مل ينعكــس أبي شــكل مــن األشــكال
يف اإلحاطــات الدوريــة الــي يقدمهــا املبعــوث الــدويل الســيد ســتيفان دميســتورا إىل جملــس األمــن .إضافــة إىل تنامــي الشــعور لــدى
هــذه املنظمــات ابالفتقــاد للجديــة املطلوبــة يف التعامــل مــع نقاشــات غرفــة اجملتمــع املــدين وخمرجاهتــا.
.2أن موضوعــات اجتماعــات غرفــة اجملتمــع املــدين يتــم اختيارهــا بطريقــة غــر ممنهجــة وغــر مدروســة .وتفتقــد العمليــة هــذه
ملنهجيــة حمــددة تتابــع نقاشــات ســابقة وتبــي عليهــا وتعمقهــا وحتدثهــا .كمــا أن الدعـوات ال تتــم علــى أســاس برامــج عمــل واضحــة
لالجتماعــات ،بــل حتــت عناويــن عموميــة للقضــااي املختلفــة .إن جتاهــل وضــع نقــاط تفصيليــة للنقــاش حتــت هــذه العناويــن يهــدد
إبفـراغ هــذه القضــااي اهلامــة مــن حمتواهــا عــر اســتمرار النقــاش فيهــا يف العموميــات ،ويكــرس التعاطــي معهــا شــكالً ال مضمــوانً.
.3أنــه مل تتــم أي عمليــة مشــاورات مســبقة مــع املنظمــات لوضــع عناويــن وأطــر النقاشــات .ويتــم ارســال الدعـوات للمنظمــات
املعنيــة قبــل أايم قليلــة مــن االجتمــاع مــا ال يفســح يف اجملــال ألي حتضــر مســبق مــن شــأنه أن يكــون ضــرورايً لفائــدة وإغنــاء
نقاشــات الغرفــة.

.4أن مســؤويل التواصــل مــع املنظمــات ممــن يقومــون إبرســال الدع ـوات للمنظمــات واملؤسســات ،ليــس لديهــم اطــاع كاف
حــول طبيعــة املوضوعــات الــي ترســل الدعـوات لنقاشــها .وال ميكنهــم ابلتــايل أن يقدمـوا إيضاحــات أو جييبـوا علــى أســئلة مــن
تتــم دعوهتــم مــن املنظمــات املختصــة.
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إ ّن املنظمــات املوقّعــة علــى هــذا البيــان تعتــذر عــن تلبيــة هــذه الدعــوة املشــار إليهــا أعــاه وتؤكــد املنظمــات التزامهــا بدعــم
مســار جنيــف وأمهيــة مشــاركة مؤسســات اجملتمــع املــدين الفاعلــة فيــه .وتقــرح لذلــك:

 .1املشاركة املسبقة ملؤسسات اجملتمع املدين يف حتديد قضااي االجتماعات ابلتشاور مع مكتب املبعوث اخلاص.
 .2مسامهة املؤسسات املعنية يف وضع جداول وبرامج عمل اجتماعات غرفة اجملتمع املدين بعد اختيار القضااي.
 .3اضطــاع مســؤويل تواصــل خمتصــن مبوضوعــات االجتماعــات املـراد عقدهــا بعمليــة ارســال الدعـوات والتواصــل مــع املنظمــات
املعنية.
 .4تضمني خمرجات اجتماعات غرفة اجملتمع املدين يف اإلحاطات الدورية اليت يقدمها السيد املبعوث اخلاص جمللس األمن.
 .5اختتام أعمال غرفة اجملتمع املدين مبؤمتر صحفي ختامي ينقل صورة واضحة عن مضامني عمل الغرفة إىل السوريني والعامل.
املوقعون:
ّ

الشبكة السورية حلقوق االنسان SNHR
املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري SCM
املركز السوري للعدالة واملساءلة SJAC
اليوم التايل 		 TDA
		
بيتنا سوراي
جتمع احملامني السوريني SLA
رابطة املعتقلني واملفقودين يف سجن صيداناي
سوريون من أجل العدالة واحلقيقة STJ
مركز الكواكيب للعدالة االنتقالية وحقوق االنسان
مركز توثيق االنتهاكات يف سوراي VDC
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