
تقریر حول مشاركة یاسا في جنیف 

بدعوة من مكتب المبعوث الخاص لالمم المتحدة من اجل اشراك المجتمع المدني في العملیة 
االستشاریة للمفاوضات الحالیة بجنیف من اجل الملف السوري , شاركت الزمیلة المحامیة شھناز 
شیخي عن مركز یاسا في غرفة دعم المجتمع المدني , وقد بدأت الغرفة اجتماعاتھا اعتبارا من 6 
/ دیسمبر الجاري و لغایة العاشر منھ والتقینا خاللھا بالمبعوث الخاص دیمستورا و مستشاربھ و 
عدد من سفراء و مندوبي بعض الدول و اھم ما تم طرحھ من قبل الغرفة ھو تفعیل قرار مجلس 

االمن 2254 وقف اطالق النار واطالق سراح المعتقلین و رفع الحصار عن المدن المحاصرة و 
القضیة الكردیة, و كانت مداخلة  شھناز شیخي بعد ان ابدى البعض تخوفھم من احتمال تقسیم 

الكرد لسوریا "انني كحقوقیة كردیة من مركز كردي حقوقي مستقل  

أؤكد ان الشعب الكردي یرفض مطلقا تقسیم سوریا وھو فقط یرید توثیق حقھ في الدستور كشعب 
ارتكبت بحقھ الكثیر من المشاریع العنصریة المنتھكة بشكل صارخ للمواثیق الدولیة ,حیث كانت 

لغتھم األم تطفأ في أجسادھم كأعقاب السجائر "وتم مناقشة مداخلتھا من قبل د. نیكوال میشیل 
استاذ القانون الدولي و مستشار دیمستورا حیث أكد تأثره و فھمھ لما قالتھ وأنھا استطاعت أن 

توصل مشاعر شعبھا و معاناتھم و ضرورة وضع حل لمأساتھم ومآسي باقي 
المكونات  ,باإلضافة لسؤالھا حول مدى تقبل األطراف المتفاوضة لمفھوم الحوكمة الذي طرحھ 

دیمستورا و في حال فشل المفاوضات إلى متى سیبقى  الشعب السوري ضحیة القتل و 
المجازر ؟ثم انقسمت الغرفة لورشتي عمل : االولى بشأن ملف النازحین و الالجئین  و الثانیة 

بشأن مناقشة النقاط الحیة االثني عشر التي طرحھا دیمستورا كورقة حل حیث تم مناقشة  النقطة 
االولى وھي اسم الدولة و اعتبر البعض  ان الموضوع سیاسي و لكن شیخي اكدت ان الموضوع 
قانوني یتصل بمواثیق حقوق اإلنسان و إعالن االمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصیلة وأن 
تسمیة العربیة السوریة تقصي المكونات االخرى لذلك تم االتفاق باإلجماع  على تسمیة الدولة 

بحیث ال یتم اقصاء اي من المكونات الموجودة في سوریا , وتم طرح الكثیر من المالحظات على 
باقي النقاط  و لكن النقاط التي ركزت علیھا ممثلة یاسا  كانت - اسم الدولة - حقوق االنسان و 

دور المجتمع المدني- ضرورة التزام الدولة بحل القضیة الكردیة وفق العھود و المواثیق الدولیة 
و توثیق ذلك في الدستور كما أید  المشاركون تلك النقاط  و لم یعترض أحد  ألن ممثلة یاسا  

كانت دائماً تضع حقوق االنسان و المواثیق الدولیة كمعاییر ثابتة یجب العمل في ضوئھا بشفافیة 
و حیادیة . 

إلزام الجیش و الشرطة بمبادئ حقوق اإلنسان  

حول البند السابع فقد أكدت ممثلة یاسا أنھ یجب تدریب الجیش و الشرطة من قبل المنظمات 
الحقوقیة وفق مبادئ القانون الدولي اإلنساني و تعریفھم بــ مفھوم اإلرھاب – من ھو اإلرھابي – 

من یجب أن یحارب الجیش – و این یجب أن یحارب , و ضرورة ادراج ذلك في مناھج كلیات 
الشرطة و الجیش . 

وقد أكدت ممثلة یاسا على تلك النقاط وضرورة انقاذ الشعب السوري عامة وتفعیل دور المجتمع 
المدني للوصول بالمفاوضات لنتیجة اجابیة وذلك  في لقاء أعضاء الغرفة مع سفراء  ومندوبي 

بعض الدول األوربیة و العربیة .


