رسالة مشرتكة من منظمات سورية إىل
جملس األمن ،بعد إصداره قرارا حول قضية
املفقودين واملختفني يف النزاعات املسلحة
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J190616
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.

مــع اســتمرار مأســاة مئــات آالف العائــات الــي فقــدت أبناءهــا وبناهتــا خــال النـزاع املســتمر يف ســوراي ،تظهــر ابرقــة أمــل جديــدة
بصــدور قـرار دويل مــن جملــس األمــن يــوم الثــااثء  11حزيـران /يونيــو  ،2019ابإلمجــاع ،يؤكــد علــى أولويــة التعامــل مــع موضــوع
املفقوديــن نتيجــة النزاعــات املســلحة ويدعــو لتحــرك دويل لوضــع حــد لتوظيــف اإلخفــاء القســري يف النزاعــات املســلحة.
وإذ نعــر مــن خــال هــذه الرســالة ،حنــن املنظمــات املدنيــة املوقعــة أدانه ،عــن ترحيبنــا ابخلطــوة املتقدمــة يف جملــس األمــن مببــادرة مــن
دولــة الكويــت مــن خــال إصــدار القـرار اهلــام حــول قضيــة املفقوديــن واملختفــن يف النزاعــات املســلحة رقــم ،S/RES/2474
فإننــا ندعــو الــدول األعضــاء يف جملــس األمــن والــدول املؤيــدة حلقــوق اإلنســان واحلــل الســلمي للنزاعــات للضغــط علــى أطـراف
الص ـراع يف ســوراي الختــاذ إج ـراءات واضحــة وملموســة تتجــاوب مــع بنــود الق ـرار الــدويل بكشــف مصــر آالف املختطفــن
واملفقوديــن وضمــان أتســيس آليــة حتقيــق وحماســبة مســتقلة وشــفافة بضمانــة وإشـراف دويل تضمــن الكشــف عــن مصــر املفقوديــن
وظــروف احملاكمــة واحملاســبة العادلــة والشــفافة للجنــاة.
ال ي ـزال عــدد غــر حمــدد مــن الســوريني اليــوم جمهــويل املصــر بعــد تعرضهــم لالعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري مــن قبــل
الســلطات احلكومية والفصائل املســلحة .عائالهتم الزالت ابنتظار أي إخطار أو معلومة حول مكان أحبائهم وحاهلم .وبينما
ابشــرت احلكومــة الســورية سياســة غــر معلنــة لتبييــض ســجالهتا إبصــدار إخطــارات وشــهادات وفــاة ملفقوديــن بعــد ســنوات مــن
اختفائهــم ،فــإن اجلهــات األمنيــة والقضائيــة الســورية الزالــت متتنــع عــن فتــح حتقيــق مســتقل وشــفاف حــول أســباب الوفــاة وتســليم
جثامينهــم ومــكان وظــروف احتجــاز املختفــن خــال الســنوات الــي تبعــت اختفائهــم وســبقت وفاهتــم ويف هــذا االجتــاه فإننــا
نتطلــع ملتابعــة جملســكم واللجــان الدوليــة املعنيــة النشــطة هلــذا املوضــوع وبــذل كافــة اجلهــود املمكنــة لوضــع حــد هلــذه املمارســات
وسياســات اإلفــات مــن العقــاب الــي تقــف حائــا أمــام أي ســام مســتدام ممكــن يف ســوراي.
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وبينمــا عكــس صــدور القـرار ابإلمجــاع إرادة دوليــة متقدمــة للتصــدي مللــف املفقوديــن ،فإننــا كجــزء مــن قــوى اجملتمــع املــدين حــول
العــامل نتطلــع لــدور فعــال لألمــم املتحــدة والــدول األعضــاء يف جملــس األمــن؛ ملتابعــة أوضــاع املفقوديــن واملعتقلــن مــن ضحــااي
داعــش والســلطات احلكوميــة والفصائــل املســلحة األخــرى يف ســوراي بشــكل مباشــر وإل ـزام كافــة األط ـراف املتحاربــة وحلفائهــا
ابلتعــاون الكامــل وغــر املشــروط للكشــف عــن مصــر املعتقلــن واملفقوديــن وحتديــد املســؤولني كخطــوة أوىل لتحقيــق العدالــة وبنــاء
دولــة ســيادة القانــون يف ســوراي.
وإذ نرتقــب متابعــة األمــن العــام لألمــم املتحــدة ملوضــوع املفقوديــن حــول العــامل ويف ســوراي فإننــا نؤكــد علــى ضــرورة الش ـراكة
والتعــاون بــن القــوى املدنيــة واملســتقلة واملؤسســات األمميــة املختصــة ونــرى أبن تعــاون حقيقــي ســيكون لــه ابلــغ األثــر يف تفعيــل
دور اإلحاطــات وتقاريــر األمانــة العامــة الدوريــة حــول موضــوع املفقوديــن وســيكون لــه كبــر األثــر علــى إبقــاء هــذا امللــف علــى
رأس أولــوايت مبــادرات احلــل والســام يف العــامل كشــرط أساســي ال بديــل عنــه إلقامــة ســام جمتمعــي مســتدام وبنــاء دولــة ســيادة
القانــون حتــارب اإلفــات مــن العقــاب وتضــع حــدا الســتخدام اإلخفــاء القســري كســاح للحــرب.
مــن هنــا ،حنــن كمنظمــات مدنيــة منخرطــة يف مواجهــة آلــة احلــرب والتعامــل مــع منعكســات النزاعــات املســلحة علــى اجملتمعــات
احملليــة وتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان مبــا فيهــا االعتقــال التعســفي ،واإلخفــاء القســري علــى خلفيــة االســتقطاابت العســكرية
والسياســية واجملتمعيــة ،فإننــا جنــدد التأكيــد علــى متســكنا بضــرورة عقــد جلســة خاصــة يف جملــس األمــن حــول قضيــة املفقوديــن
واملعتقلــن نتيجــة النـزاع املســلح يف ســوراي وإطــاق خريطــة طريــق تتجــاوب مــع بنــود القـرار وتتعهــد ابلتــايل:
 .1قيــام أطـراف الصـراع واجلهــات املســيطرة يف ســوراي ابلكشــف عــن مصــر املعتقلــن واملفقوديــن مــن خــال تســليم املؤسســات
والــوكاالت الدوليــة املختصــة قوائــم رمسيــة مفصلــة أبمســاء كافــة املعتقلــن ،مــكان واتريــخ اعتقاهلــم وأســبابه والتهــم املوجهــة إليهــم،
واإلفـراج الفــوري غــر املشــروط عــن مجيــع املعتقلــن واملختطفــن لــدى كافــة األطـراف يف ســوراي علــى خلفيــة ممارســتهم الســلمية
حلقوقهــم األساســية.
 .2إل ـزام ســلطات األمــر الواقــع وأط ـراف الص ـراع احملليــة واإلقليميــة والدوليــة ،وعلــى رأســها احلكومــة الســورية ابلوقــف الفــوري
ملمارســات االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري ،وابلوقــف والتجميــد الفــوري والكامــل لعمليــات اإلعــدام وتصفيــة احملتجزيــن
وتســليم جثامــن الضحــااي.
 .3تقــدمي ضمــاانت دوليــة حلمايــة كافــة املواقــع واالدلــة واملقابــر اجلماعيــة يف خمتلــف مناطــق البــاد لضمــان أفضــل ظــروف تســاعد
يف البحــث وحتديــد الضحــااي كمــا وحلفــظ كافــة االدلــة ذات الصلــة الســتخدامها يف جهــود احملاســبة.
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 .4إنشــاء مؤسســة وطنيــة ابش ـراف وضمانــة أمميــة ،لتكــون مســؤولة عــن ملــف املفقوديــن يف ســوراي تتــوىل عمليــات فتــح كافــة
مراكــز االعتقــال واالحتجــاز الس ـرية والعلنيــة الــي تديرهــا احلكومــة الســورية واجهزهتــا االمنيــة وتلــك التابعــة جملموعــات الدفــاع
الوطــي واللجــان الشــعبية وكذلــك مراكــز االحتجــاز التابعــة لداعــش وللفصائــل العســكرية األخــرى أمــام مفتشــن دوليــن وحمليــن
وأمــام املؤسســات احلقوقيــة واالنســانية احملليــة والدوليــة ومنــح مراقــي االحتجــاز الدوليــن واحملليــن املعــرف بھم حريــة الوصــول
إىل كافــة مراكــز االعتقــال ،الرمسيــة وغــر الرمسيــة ،دون إخطــار مســبق.
 .5دعــم منظمــات اجملتمــع املــدين الســورية العاملــة يف جمــال توثيــق املفقوديــن ومــع جمموعــات الضحــااي والعائــات واملبــادرات
اجملتمعيــة ،لالضطــاع مبهامهــا يف جمــال البحــث وتوثيــق حــاالت املفقوديــن وحتديــد اجلنــاة والســعي حملاســبتهم .ودعــم األجهــزة
األمميــة املختصــة يف متابعــة جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــد اإلنســانية يف ســوراي مبــا فيهــا حــاالت اإلخفــاء القســري واملفقوديــن ونذكــر
علــى وجــه اخلصــوص جلنــة تقصــي احلقائــق يف ســوراي واآلليــة احلياديــة املســتقلة الدوليــة ملتابعــة التحقيقــات واملالحقــة القضائيــة
ضــد األشــخاص الضالعــن ابجلرائــم الكــرى حبســب القانــون الــدويل املرتكبــة يف ســوراي منــذ عــام .2011
املنظمات املوقعة:
 .1إحتاد تنسيقيات السوريني حول العامل
 .2إحسان لإلغاثة والتنمية
 .3الربانمج السوري للتطوير القانوين
.4البوصلة للتدريب واإلبداع
.5الدفاع املدين السوري  -اخلوذ البيضاء
.6الرابطة السورية حلقوق اإلنسان واملساءلة
.7الرابطة السورية للمواطنة
.8السورية نت
.9الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
.10الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان
.11اللويب النسوي السوري
.12املرصد السوري حلقوق االنسان
.13املركز السوري لإلحصاء والبحوث
.14املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري
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.15املنتدى السوري
.16املنظمة السورية حلقوق اإلنسان
.17اليوم التايل
.18اورانمو للعدالة وحقوق اإلنسان
.19بيتنا سوراي
.20بيل  -األمواج املدنية
.21حتالف أسر خمتطفي داعش
.22حتالف مشل
.23محلة أنقذوا البقية
.24محلة من أجل سوراي
.25دوليت.26رابطة عائالت قيصر
.27رزق للتأهيل املهين
.28سوريون من أجل احلقيقة والعدالة
.29شبكة حراس
.30شبكة سوراي القانونية يف هولندا
.31صوت املعتقلني
.32عائالت احلرية
.33فكر وبناء (مركز اجلالية السورية يف مانشسرت)
.34فنار للتنمية اجملتمعية
.35كش ملك
.36جلنة حقوق اإلنسان يف سوراي (ماف)
.37مؤسسة خطوات
.38مركز توثيق اإلنتهاكات
.39مركز دراسات اجلمهورية الدميقراطية
.40مركز عدل حلقوق االنسان
.41مركز عمران للدراسات
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.42مركز وصول حلقوق اإلنسان
.43مع العدالة
.44منظمة التآخي حلقوق اإلنسان
.45منظمة العدالة من أجل احلياة
.46منظمة الكواكيب حلقوق اإلنسان
.47منظمة النساء اآلن من أجل التنمية
.48منظمة بدائل
.49جندة انو أنرتانشيوانل
.50نو فوتو زون
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