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يجب تحقيق العدالة آلالف الضحايا
لالختفاء القسري
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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،تأسست نهاية حزيران 2011

وهي منظمة مستقلة ،غير حكومية ،غير ربحية ،معتمدة من قبل األمم

المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

حنــن منظمــات اجملتمــع املــدين املوقعــة أدنــاه ،حنيــي ذكــرى ضحايــا االختفــاء القســري يف ســوريا ونعــرب عــن دعمنــا لعائالهتــم،
ونناشــد اجملتمــع الــدويل أن يدعــم مطالبهــم بضمــان العدالــة و احلقيقــة و جــر الضــرر واإلفـراج الفــوري عــن مجيــع احملتجزيــن قسـراً
يف مراكــز االحتجــاز السـرية.
إذ حيتفــل العــامل باليــوم الــدويل لضحايــا االختفــاء القســري ،تعــرب منظماتنــا عــن شــجبها لالســتخدام املســتمر واملنهجــي
لالختفــاء القســري والــذي يشــكل جرميــة ضــد االنســانية الــي ترتكبــه احلكومــة السورية.فإلســكات ناقديهــا ولــزرع اخلــوف يف
جمتمعاهتــم احملليــة ،اعتمــدت احلكومــة الســورية هــذه املمارســة جتــاه املدنيــن و تبلــورت بشــكل منهجــي بعــد بــدء االحتجاجــات
الســلمية يف مــارس/اذار  .2011كمــا ندعــو مجيــع اجلماعــات املســلحة املنخرطــة يف النـزاع االفـراج فــورا عــن مجيــع املختفــن
احملتجزيــن والكشــف عــن مصريهــم وأماكــن وجودهــم.
عكفــت منظماتنــا منــذ انطــاق االحتجاجــات الســلمية يف ســوريا علــى رصــد و توثيــق حــاالت مئــات األف ـراد الســوريني
الذيــن وقعـوا ضحايــا لالختفــاء القســري ،والعديــد منهــم نســاء وأطفــال ،ونظمــت محــات للدفــاع عنهــم .ومثــة آالف مــن أفـراد
عائــات املختفــن يكافحــون مــن أجــل العدالــة يف مســاعيهم اخلطــرة واملســتحيلة ملعرفــة مصــر أحبائهــم وأماكــن وجودهــم،
و هم يعانون من االم عاطفية و نفسية يف حني ال تطاهلم محاية القانون ،و غالبا ما يتم ابتزازهم و التالعب هبم
و اســتخدامهم مــن قبــل الوســطاء .وجيــب ملســاعي حتقيــق العدالــة أال تتوقــف ،وأن يكــون حتقيــق املســاءلة بشــأن حــاالت
االختفــاء القســري مــن أولويــات مجيــع أجنــدات املفاوضــات واملســاعي الدوليــة إلرســاء الســام املعنيــة بســوريا الــي قــد حتــدث.
ندعــو اىل حتقيــق العدالــة لباســل خرطبيــل ،مهنــدس الربجميــات الســوري الفلســطيين و الناشــط الســلمي يف حريــة التعبــر ،الــذي
تعــرض العــدام خــارج نطــاق القضــاء مــن قبــل حممكــة ميدانيــة عســكرية يف تشـرين االول /اكتوبــر  2015و الــذي مل يعــرف
مصــره اال يف أب /أغســطس  .2017و يف  15أذار /مــارس  ،2012اعتقلــت املخابـرات العســكرية باســل خرطبيــل
و احتجزته مبعزل عن العامل اخلارجي ملدة مثانية أشهر.
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وحنــن حنــث احلكومــة الســورية علــى الكشــف فــوراً عــن مصــر و اماكــن عشـرات االالف مــن ضحايــا االختفــاء القســري مبــا يف

ذلــك احملامــي الســوري خليــل معتــوق الــذي ال يعــرف مــكان وجــوده منــذ اعتقالــه عنــد نقطــة تفتيــش عســكرية يف تشـرين االول/
اكتوبــر  .2012و نناشــد املعارضــة املســلحة علــى اطــاق سـراح املدافعــن الســورييني عــن حقــوق اإلنســان ،مبــا يف ذلــك رزان
زيتونــة ،ومســرة خليــل ،ووائــل محــادة ،وناظــم محــادي ،الذيــن اختُطفـوا مــن مكاتــب مركــز توثيــق االنتهــاكات يف دومــا علــى يــد

جمموعــة مــن الرجــال املســلحني واملقنّعــن يف  9ديســمرب /كانــون األول .2013

و نطالــب مجاعيــا باإلف ـراج الفــوري عــن مجيــع احملتجزيــن يف ســوريا بســبب ممارســتهم الســلمية حلقوقهــم الشــرعية حبريــة التعبــر
والتجمــع .ونناشــد احلكومــة الســورية ومجاعــات املعارضــة املســلحة علــى الكشــف فــورا عــن مصــر املختفيــن ووقــف اعتقاهلــم
تعســفياً واختطافهــم واحتجازهــم بســبب أنشــطتهم الســلمية والصحفيــة واإلنســانية – وذلــك متاشــياً مــع قـرار جملــس األمــن التابــع
لألمــم املتحــدة رقــم  ،2139والــذي يدعــو إىل “اإلف ـراج عــن أي حمتجزيــن بشــكل تعســفي” يف ســوريا.
وتحديداً ،فإننا نناشد الحكومة السورية بااللتزام بالتالي:

 - 1ضمــان عــدم حــدوث أي عمليّــات اعــدام أخــرى للمدافعــن عــن حقــوق االنســان احملتجزيــن ووقــف اخضاعهــم ألي

حمكمــة عســكرية أخــرى خمصصــة مثــل حمكمــة مكافحــة اإلرهــاب.

 - 2نقل مجيع احملتجزين إىل أماكن احتجاز معروفة  /معرتف هبا ،والســماح بالزيارات يف الســجون لألهايل واللجنة الدوليّة
املختصة.
للصليــب األمحــر واللجــان
ّ

 - 3الســماح للجنــة التحقيــق الدوليّــة املســتقلّة حــول ســوريا بإجـراء حتقيقــات نزيهــة و حمايــدة يف عشـرات االالف مــن حــاالت

االختفاء القســري يف ســوريا منذ .2011

 - 4ضمــان تســجيل بيانــات مجيــع احملتجزيــن ،وإبــاغ مجيــع احملتجزيــن ببواعــث احتجازهــم ،وضمــان حصــول مجيــع احملتجزيــن
علــى الرعايــة الصحيّــة الالزمــة.

 - 5االنضمــام فــورا اىل االتفاقيّــة الدوليّــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري دون ابــداء أي حتفظــات ،و تنفيذهــا

بالكامــل مبوجــب القانــون الوطــي .و باالضافــة اىل ذلــك ينبغــي للســلطات الســورية أن تعــرف باختصــاص اللجنــة املعنيــة حبــاالت
االختفــاء القســري يف تلقــي البالغــات مــن الضحايــا أو غريهــم مــن الــدول األطـراف أو النظــر فيهــا.
 - 6اختــاذ اإلج ـراءات الــي تكفــل جلميــع املشــاركني يف البحــث عــن ضحايــا االختفــاء القســري ،وال ســيما ذوي وأقــارب
احملتجزيــن احلمايــة مــن ســوء املعاملــة ،والتهريــب ،واالنتقــام ،واالعتقــاالت ،واالختفــاء القســري.
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 - 7التأ ّكــد مــن حصــول الناجــن مــن االختفــاء القســري واملفــرج عنهــم وذوي الضحايــا املتوفــن وأقارهبــم علــى العدالــة و احلقيقــة

و جــر الضــرر – ويشــمل ذلــك التعويــض املــادي وإعــادة التأهيــل وإعــادة املمتلــكات وضمــان عــدم تكـرار حــدوث هــذه اجلرميــة

مـّـرة أخــرى ،وتقــدمي مجيــع املشــتبه يف اهنــم مســؤولون جنائيــا اىل العدالــة يف حماكمــات عادلــة أمــام احملاكــم املدنيــة العاديــة و دون
اللجــوء اىل عقوبــة االعــدام.

و ندعو جماعات المعارضة المسلحة تحديدا الى:
 - 1االفراج الفوري عم اي شخص خيضع لالختفاء القسري.
 - 2تسليم قوائم بأمساء املخطوفني واملختفني إىل ذوي املختفني واملنظّمات الدوليّة ذات الصلة.
الموقعون:
 .1االورومتوسطية للحقوق
 .2اخلدمة الدولية حلقوق االنسان
 . 3الشبكة السورية حلقوق االنسان
 .4الفيدرالية الدولية حلقوق االنسان
 .5املركز السوري لالعالم و حرية التعبري
 .6املركز السوري للدراسات و االحباث القانونية
 .7املركز الفلسطيين للتمنية و احلريات االعالمية -مدى
 .8املعهد السوري للعدالة و املساءلة
 .9املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
 .10امبينويت واتش
 .11محاة حقوق االنسان
 .12سوريون من أجل احلقيقة و العدالة
 .13سيفيكيس
 .14عائالت من أجل احلرية
 .15فرونت الين ديفيندرز
 .16مركز اخلليج حلقوق االنسان
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 .17مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا
 .18منظمة االرشيف السوري
 .19منظمة العفو الدولية
 .20منظمة العدالة من أجل احلياة
 .21منظمة اليوم التايل
 .22منظمة أورنامو
 .23منظمة باكس للسالم
 .24منظمة بني الدولية
 .25منظمة هيفوس
 .26مؤسسة بدائل
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