
 متحدون من أجل السالم في سوريا:

 نداء من المجتمع المدني العالمي للدول األعضاء في األمم المتحدة 
  

سنوات من النزاع، قُتل نحو نصف مليون نسمة واضطر  6نحو لقد خذل مجلس األمن السوريين. على مدار 

السورية والروسية وحلفاء لهما هجمات وفي اآلونة األخيرة نفذت الحكومتان مغادرة ديارهم.  إلىمليونا  11

ألف مدني محاصرين هناك. كما أطلقت جماعات  250غير قانونية على حلب الشرقية دون أدنى مراعاة لـ 

ـ ، رغم أنه وطبقا لمعارضة مسلحة قذائف هاون ومقذوفات أخرى على أحياء مدنية في حلب الغربية

: "الغارات الجوية العشوائية في المناطق الشرقية من "اإلنسانلمفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق "ا

من الخسائر في صفوف  مسؤولة عن األغلبية العظمىهي الالمدينة التي نفذتها القوات الحكومية وحلفاؤها 

أعاقت روسيا جهود وقف هذه الفظائع ومحاسبة المسؤولين عنها، مع استمرارها في إساءة لقد المدنيين". 

 ق الفيتو في مجلس األمن.استخدام ح

أال تسمح األمم المتحدة بـ  –ستيفان دي مستورا  –حذر مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى سوريا 

"سريبرينيتسا أو رواندا أخرى، وهي الحقيقة التي نراها مكتوبة أمامنا واضحة على الجدار، ما لم يجد 

في مجلس األمن قريبا. لقد أخفق حارس السلم واألمن  جديد". لكن ال توجد بوادر على انتهاء حالة الجمود هذه

حماية الشعب  في، وأخفق في االضطالع بمسؤوليته الدوليين في الوفاء بمهمته بموجب ميثاق األمم المتحدة

 السوري.

ن تتدخل ألندعو الدول أعضاء األمم المتحدة  –منظمة مجتمع مدني  223تحالف عالمي من  –لهذا فإننا 

طالب فيها بإنهاء كافة الهجمات غير للجمعية العامة لألمم المتحدة، تلسة استثنائية طارئة وتطلب عقد ج

القانونية في حلب ومختلف مناطق سوريا، وأن يُتاح فورا ودون إعاقة دخول المساعدات اإلنسانية حتى تصل 

البحث في السبل الممكنة المساعدات الكفيلة بإنقاذ األرواح إلى كل من يحتاجها. على الدول األعضاء أيضا 

 وتقديمهم للعدالة. –من كافة األطراف  –لمحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي 

 73تدخل الجمعية العامة وندعو الدول األعضاء جميعا إلى االنضمام إلى نرحب بريادة كندا في مطالبتها ب

على هذه الدول التعاون لعقد جلسة استثنائية طارئة  دولة من مختلف المناطق للتصديق على هذه المبادرة.

للجمعية العامة في أقرب فرصة ممكنة، كما فعلت الدول األعضاء في الماضي عندما عجز مجلس األمن عن 

 التحرك.

المناصرة لمدونة سلوك المساءلة واالتساق والشفافية، والتي تعهدت بدعم  112ندعو خصيصا الدول الـ 

والحاسم" بهدف منع أو إنهاء أعمال اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم "التحرك السريع 

 الحرب، ألن تنضم إلى هذا المسعى وتناصر إنجاز تحرك فعال عن طريق الجمعية العامة لألمم المتحدة.

بوسعها من يجب أال يكون الخمول من الخيارات المتاحة. على الدول أعضاء األمم المتحدة استخدام كل ما 

خ بقسوة على أدوات دبلوماسية لوقف الفظائع الُمرتكبة ولحماية ماليين المدنيين في سوريا. سوف يحكم التاري

 .من يخفقون في المواجهة

 الموقعون:

ABBAD 



Abong –  االتحاد البرازيلي لمنظمات المجتمع المدني 

 جمعية أبرار حلب لإلغاثة والتنمية* 

 إيد الدولية-أكشن

 ( ACATالحراك المسيحي للقضاء على التعذيب )

 ( AGCSCالمنتدى األفغاني العالمي للمجتمع المدني )

  Africa Atrocities Watchمرصد الفظائع في أفريقيا 

 ( ACT-Jالمركز األفريقي للعدالة االنتقالية )

 ( AYINETشبكة المبادرة الشبابية األفريقية )

 أهل حوران* 

 لحقوق اإلنسانمنظمة الكواكبي 

 السراج للتنمية والرعاية الصحية* 

 العفو الدولية

 عّمرها* 

 لجنة مناهضة الحرب تضامنا مع نضال تقرير المصير 

 ليبيا –المنظمة العربية لحقوق اإلنسان 

 (APHRA)البرنامج العربي لنشطاء حقوق اإلنسان 

 ( FORUM-ASIAالمنتدى األسيوي لحقوق اإلنسان والتنمية )

 ( AMAمساعدة أفريقيا ) بعثة

 جمعية تعزيز التنمية المستدامة 

 – Association Medinaجمعية مدينة 

 ( AHRNالشبكة األشورية لحقوق اإلنسان )

 ( ASMLجمعية دعم اإلعالم الحر )

 (*ARDعطاء لإلغاثة والتنمية )

 جمعية عطاء*

Avaaz  

 إقليم غوا  –بدايل 

 ( Badhon Manob Unnayan Sangsthaمنظمة بادون للتنمية اإلنسانية )

 منظمة بلد سورية*

 بسمة وزيتونة لإلغاثة والتنمية

 جمعية بسمة أمل الخيرية*

 بيتنا سورية

 مؤسسة القلب الكبير

 جمعية بهار اإلغاثية*

 للتنمية BINAAبناء 

 بنيان*

 جسر السالم

Broederlijk Delen 

 مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

 المنظمة الكندية الكاثوليكية للتنمية والسالم 

 ( CCICالمجلس الكندي للتعاون الدولي )



 ( CLCمؤتمر العمال الكندي )

 كير الدولية 

 ( CCJPاللجنة الكاثوليكية للعدالة والسالم )

  (CIVIC)مركز المدنيين في النزاعات 

 ( CDILمركز تطوير القانون الدولي )

 ( CECOREمركز تسوية النزاعات )

 المملكة المتحدة –كريستيان إيد 

 ( CICCائتالف المحكمة الجنائية الدولية )

 االئتالف من أجل سورية حرة وديمقراطية 

 ( CHRIمبادرة الكومنولث لحقوق اإلنسان )

Concern Worldwide  

 كونيكتاس لحقوق اإلنسان 

 الهند  –مؤسسة مناهضة األسلحة 

 ( Caabuني )مجلس التفاهم العربي البريطا

CCFD-Terre Solidaire  

 *ملتقى البيت الدمشقي للتنمية االجتماعية

 فرات* –هيئة دير الزور الوحدة 

 مركز الدراسات الديمقراطية الجمهوري

 المملكة المتحدة  –أطباء ألجل العالم 

 ( EACSOFمنتدى منظمات المجتمع المدني في شرق أفريقيا )

 سيراليون  –شبكة العدالة االقتصادية 

 مداد*   -تعليم بال حدود 

 مؤسسة إعمار الشام اإلنسانية* 

 إميسا للتنمية 

 (  EIOمنظمة إنهاء اإلفالت من العقاب )

 مؤسسة إنجاز للتنمية* 

 إكويتاس 

 لحقوق اإلنسان( األور ومتوسطيةيوروميد للحقوق )الشبكة 

 ( FODAGوالحكم الرشيد )مؤسسة الديمقراطية والمساءلة 

 مؤسسة األخوية لحقوق اإلنسان

 (Fundación Jóvenes y Desarrolloمؤسسة الشباب والتنمية )

 مؤسسة غياث مطر*

 غراس النهضة*

GOAL 

 ( GUBEYAجمعية شباب النيل العليا وبحر الغزال واالستوائية )

 ( HNLACمركز هالينا نيس للمساعدة القانونية )

Help 4Syria  

 ( MHCلجنة هلسنكي لحقوق اإلنسان بجمهورية مقدونيا )

 * IYD –هيئة اإلغاثة اإلنسانية 

 Human Appeal –هيئة األعمال الخيرية 



 ( HURIDOمنظمة توثيق حقوق اإلنسان )

 السعودية  –جمعية حقوق اإلنسان أوالً 

 ( HRNحقوق اإلنسان اآلن )

 هيومن رايتس ووتش 

 لجنة هلسنكي المجرية

 ( IBASEعية البرازيلية للدراسات االجتماعية واالقتصادية )الجم

 كينيا  –لجنة الحقوقيين الدولية 

 (IHH)مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية 

 ( IDAجمعية األطباء المستقلين )

 *إنسان للدعم النفسي االجتماعي

 ( INESCمعهد الدراسات االجتماعية االقتصادية )

 ( IPCSمعهد تعزيز المجتمع المدني )

 معهد إيغارابى )البرازيل( 

Intercultural Resources 

 انترناشيونال أليرت

 الجمعية الدولية للمدافعين عن السالم العالمي 

 ( ICPCالمركز الدولي للسياسات والنزاعات )

 ( FIDHالفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان )

 اإلغاثة اإلنسانية الدولية* 

 (IRCلجنة اإلنقاذ الدولية )

 ( ISHRالخدمة الدولية لحقوق اإلنسان )

 *ISWA –المؤسسة الدولية لدعم المرأة 

 ( IYAالشباب الدولي من أجل أفريقيا )

 مؤسسة ارتقاء*  

 ( JODAهيئة تنمية جونقلي )

Jugend Eine Welt – Don Bosco Aktion Österreich 

 مؤسسة كرم 

 كش ملك 

KHOJ 

 ( LAPASالمنصة الالتفية للتعاون التنموي )

 مؤسسة مرام لإلغاثة والتنمية* 

 فرنسا  –أطباء ألجل العالم 

 ( MAPالمساعدات الطبية للفلسطينيين )

 ( MENAPPACشراكة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للوقاية من النزاع المسلح )

Misiones Salesianas 

 ( MOHCAMالكاميرون ) –مؤسسة األم من أجل األمل 

 مؤسسة الجبل*

 اآلن* النجدة

 نسائم الخير*

 شبكة ال للحرب للمجتمع المدني 



 ال عدالة دون سالم 

 هيئة الكنيسة النرويجية للمساعدات 

 مؤسسة نون لبناء السالم 

 ( OFFمؤسسة أوهاها لألسرة )

 ( ONADمنظمة الالعنف والتنمية )

 أورينت لإلغاثة اإلنسانية*

 ( OCOAهيئة رعاية األيتام )

 أوكسفام الدولية

 ( PALUحاد المحامين األفارقة )ات

 PAX –باكس 

 السالم المسيحي في فالندرز

 ( PDCOمنظمة السالم والتنمية التعاونية )

 (PIN)مؤسسة المحتاجين 

 ( PARAالحراك الشعبي للنهضة الريفية )

 ( PEFمؤسسة تمكين الناس )

 (PPMحركة السالم الدائم )

 ( PHRأطباء ألجل حقوق اإلنسان )

  Protection Approaches –مقاربات الحماية 

 جمعية قطاف الخير لإلغاثة والتنمية*

Quaker Peace and Social Witness  

 جمعية رادانار أيار للتنمية الريفية

 اإلغاثة الدولية

 اإلغاثة والمصالحة في سوريا 

  Rethink Rebuildجمعية 

Revivre  

  Rideauمعهد ريدو 

 مبادرة رواندا الخضراء 

 هيئة ساعد الخيرية*

 أفغانستان  – (SDO)مؤسسة سنايي للتنمية 

 روحا* أنقذ

 هيئة إنقاذ الطفولة 

 جمعية سدرة الخيرية* 

 جمعية شامة الخيرية*

 ائتالف شمل 

 سنابل الخير*

 ( SMARDالتضامن األفريقي للمصالحة والتنمية )

 سورية حرية 

 مبادرة التضامن الجنوبي 

 ( SSANSAشبكة جنوب السودان لمناهضة األسلحة الصغيرة )

 ( SSCCAهيئة المجتمع المسيحي بجنوب السودان )



 ( SSHURSAجنوب السودان ) –جمعية حقوق اإلنسان من أجل المناصرة 

 ( SSLSجمعية قانون جنوب السودان )

 ( SSYPADO) منظمة جنوب السودان للشباب والسالم والتنمية

 ( SSDCSNشبكة المجتمع المدني في الخارج لجنوب السودان )

 ( SUNFOاألمم المتحدة ) –منظمة صداقة سريالنكا 

STAND  

 هيئة الالجئين الهولندية ستيتينغ فالشتيلينغ

SUDO –  المملكة المتحدة 

Syria Charity  

 تحالف المجتمع المدني السوري

Syria Relief*  

 ( SRDلإلغاثة والتنمية )سوريا 

 (SRNشبكة اإلغاثة السورية )

 منظمة اإلغاثة السورية*  

 المجلس السوري األمريكي

 ( SAMSالجمعية الطبية السورية األمريكية )

 المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية 

 (SCMالمركز السوري لإلعالم وحرية التعبير )

 ( CSR-SY)المركز السوري لإلحصاءات والبحوث 

 *SEC –الهيئة السورية للتربية والتعليم 

 *SECD ندسين السوريين لإلعمار والتنميةمنظمة المه

 * SEMA –الرابطة الطبية للمغتربين السوريين 

 المعهد السوري للعدالة والمحاسبة

 المعهد السوري للعدالة

 الرابطة السورية للمواطنة 

 بعثة اإلغاثة الطبية في سوريا*

 السورية لحقوق اإلنسان الشبكة

 المنظمة السورية لأليتام*

 (STJ)سوريون من أجل الحقيقة والعدالة 

 منظمة تكافل الشام الخيرية*

TearFund 

  SVTمركز ضحايا التعذيب 

 ( KontraSلجنة المختفين وضحايا العنف )

 المركز العالمي لمسؤولية الحماية

 ( MIGSوحقوق اإلنسان )معهد مونتريال لدراسات اإلبادة الجماعية 

 مؤسسة الفيل األحمر 

 الحملة السورية

 *MASRRAT –المؤسسة السورية للرعاية اإلنسانية والتنمية 

 ( VDCمركز توثيق االنتهاكات في سوريا )

Trocaire  



Tuba Dernegi* 

 المكتب الطبي الثوري الموحد في الغوطة الشرقية*

 اتحاد السوريين في المهجر*

URNAMMU  

Vision GRAM – International 

 ( VFCصوت من أجل التغيير )

 وور تشايلد

 *Beyaz Eller –األيدي البيضاء 

 ( WILPFرابطة المرأة الدولية للسلم والحرية )

 منتدى المرأة الشهري

 (WFM-IGPمعهد السياسات العالمية ) –الحركة االتحادية العالمية 

World Renew 

 وورلد فيجن

 للسياسات الخارجيةمنتدى الشباب 

 شباب من أجل السلم والتنمية

 شباب للعمل اإلنساني بلوشستان 

 شباب للعمل اإلنساني نيبال

Yuwalaya  

 (ZimRightsجمعية زيمبابوي لحقوق اإلنسان )

 منتدى المجتمع المدني الزيمبابوي لحقوق اإلنسان

11.11.11 

 

  (SRN)*أعضاء بشبكة إغاثة سوريا 


