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الثالاثء 21 شباط 2017

سوراي: األولوية حلقوق اإلنسان يف 
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)جنيــف، 20 فرباير/شــباط 2017( – قالــت 40 منظمــة حقوقيــة ومنظمــات أخــرى اليــوم إن علــى املشــاركني يف حمــاداثت 
الســالم، يف 23 فرباير/شــباط 2017 يف جنيــف برعايــة األمــم املتحــدة، إعطــاء األولويــة خلمــس قضــااي حقوقيــة أساســية خــالل 
املفاوضــات. تتمثــل األولــوايت يف إهنــاء اهلجمــات غــري القانونيــة، ضمــان وصــول املســاعدات وفتــح ممــر آمــن للمدنيــني الفاريــن، 

حقــوق املعتقلــني، العدالــة، وإصــالح القطــاع األمــي.

قالــت املنظمــات إن حتقيــق احــرام حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا خــالل أي مرحلــة انتقاليــة وبعــد انتهــاء النــزاع يتطلــب تعديــالت 
تشــريعية ودســتورية أساســية لتكريــس محايــة احلقــوق يف القانــون. جيــب أن تشــمل التعديــالت الدســتورية تعديــال ينــّص علــى أن 
مجيــع املعاهــدات والقوانــني الدوليــة الــي صادقــت عليهــا ســوراي ُملزِمــة. جيــب أن يكــون حتويــل ســوراي إىل دولــة حتــرم حقــوق 

اإلنســان وتلتــزم بســيادة القانــون عمليــة يقودهــا الســوريون، مــع إصــالح شــفاف يلــي املشــاورات احملليــة.

” ان ضمــان العدالــة واملســاءلة يعتــرب عنصــرا أساســيا لنجــاح واســتدامة أي خطــة ســالم يف ســوراي “، قــال ميشــيل توبيــاان، رئيــس  
األورو-متوســطية للحقــوق. “التعــاون مــع منظمــات حقــوق االنســان الســورية و مدافعــي حقــوق اإلنســان الســوريني هــو أمــر 

حمــوري مــن أجــل ضمــان العدالــة للضحــااي ولعمليــات املســاءلة احملليــة والدوليــة يف املســتقبل”

على الدول األخرى الي ســتحضر االجتماعات الي تقودها األمم املتحدة يف جنيف اســتخدام نفوذها على الفصائل الســورية 
املتحاربة لضمان وضع حقوق اإلنســان األساســية للســوريني على جدول األعمال.

أوضــح املبعــوث اخلــاص لألمــم املتحــدة إىل ســوراي ســتافان دي ميســتورا أن جــدول أعمــال احملــاداثت ســيعكس األهــداف الــي 
رمسهــا قــرار جملــس األمــن رقــم 2254 الصــادر يف ديســمرب/كانون األول 2015. عــرّب جملــس األمــن يف القــرار عــن دعمــه 
لتحقيــق حكــم شــامل وغــري طائفــي، وكتابــة دســتور جديــد، وتنظيــم انتخــاابت حــرة ونزيهــة. كمــا أكــد علــى احلاجــة إلنشــاء 
“آليــة ملراقبــة وقــف إطــالق النــار والتحقــق منــه واالبــالغ عنــه”، ودعــا مجيــع األطــراف إىل تســهيل وصــول املســاعدات وإطــالق 

ســراح احملتجزيــن تعســفا، وطالــب بوضــع حــد للهجمــات ضــّد املدنيــني واألعيــان املدنيــة واســتخدام األســلحة عشــوائيا.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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إهناء اهلجمات غري القانونية
يف حــني أن أطــراف املفاوضــات تســعى إىل التفــاوض علــى الســالم، ينبغــي أن يبــنّي أي اتفــاق انتقــايل بوضــوح أن أطــراف النــزاع 
ســتلتزم بقوانــني احلــرب يف أي قتــال مســتمر. ينبغــي أن يشــمل أي اتفــاق التــزام القــوات احلكوميــة الســورية والقــوات الروســية 
ابلكــّف فــورا عــن اســتخدام األســلحة العشــوائية مثــل الذخائــر العنقوديــة واألســلحة احلارقــة، وإهنــاء اهلجمــات العشــوائية علــى 

املناطــق املدنيــة املأهولــة ابلســكان واهلجمــات غــري القانونيــة األخــرى.

علــى قــوى املعارضــة أيضــا املوافقــة علــى إهنــاء اهلجمــات العشــوائية وغريهــا مــن اهلجمــات غــري القانونيــة، مبــا فيهــا الســيارات 
املفخخــة وقذائــف اهلــاون علــى املناطــق املدنيــة الــي تســيطر عليهــا احلكومــة. علــى قــوات التحالــف الــي تقودهــا الــوالايت املتحــدة 
اختــاذ التدابــري الالزمــة لتقليــص الضــرر الالحــق ابملدنيــني والبــى التحتيــة وضمــان اجــراء حتقيقــات فعالــة وحمايــدة يف التقاريــر املوثــوق 

هبــا عــن ســقوط ضحــااي مدنيــني وذكرهــا علنــا.

رغــم إعــالن وقــف إطــالق النــار أواخــر ديســمرب/كانون األول 2016، تســتمر اهلجمــات غــري القانونيــة، مبــا فيهــا يف وادي 
بــردى بريــف دمشــق ويف إدلــب، وأجــزاء أخــرى مــن البــالد. أصابــت غــارة جويــة يف الســاعات األوىل مــن صبــاح 1 فربايــر/
شــباط، مبــى اتبــع لـــ “اهلــالل األمحــر العــريب الســوري” يف إدلــب، مــا أســفر عــن إصابــة مديــر املركــز وإحلــاق أضــرار ابلغــة ابملبــى. 
ذكــرت “اليونيســيف” يف 10 فرباير/شــباط أن 20 طفــال علــى األقــل قتلــوا يف أعمــال عنــف يف إدلــب، وحيَّــي الزهــراء والوعــر 

يف محــص، ويف الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق.

يف ضــوء جرائــم احلــرب املتكــررة الــي ترتكبهــا احلكومــة الســورية واالنتهــاكات واســعة النطــاق واملنهجيــة حلقــوق اإلنســان، مبــا فيهــا 
االســتخدام غــري القانــوين لألســلحة، علــى مجيــع األطــراف الدوليــة، مبــا فيهــا املشــاركة يف املفاوضــات، االلتــزام بوقــف نقــل الســالح 
واملعــدات ذات الصلــة والدعــم اللوجســي للحكومــة الســورية حــى وقــف االنتهــاكات وحماســبة األطــراف املســؤولة. علــى هــذه 
الــدول التوقــف عــن تقــدمي الدعــم إىل مجاعــات املعارضــة املســلحة الــي تثبــت مســؤوليتها عــن انتهــاكات حقوقيــة واســعة النطــاق 

أو منهجيــة أو جرائــم حــرب.

علــى قــوات التحالــف الــي تقودهــا الــوالايت املتحــدة األخــذ بعــني االعتبــار أن التحالــف الروسي-الســوري ارتكــب مــرارا جرائــم 
حــرب حتــت غطــاء حماربــة اإلرهــاب، وجيــب أن يكفــل أي تعــاون مــع روســيا يف احلــرب ضــد تنظيــم “الدولــة اإلســالمية” 

)املعــروف أيضــا بـــ “داعــش” ( يف ســوراي عــدم التواطــؤ يف مثــل هــذه اجلرائــم.

http://www.aljazeera.com/news/2017/01/kills-civilians-syria-wadi-barada-area-170115142959853.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/01/kills-civilians-syria-wadi-barada-area-170115142959853.html
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?newsID=28169#.WKWL5DsrKUk
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وصول املساعدات اإلنسانية واإلخالء اآلمن للمدنيني
مبوجــب القانــون اإلنســاين الــدويل، مجيــع األطــراف يف أي نــزاع مســلح ملزمــة بتســهيل وصــول املســاعدات الســريع ودون عوائــق 
إىل مجيــع املدنيــني احملتاجــني، والســماح للمدنيــني مبغــادرة أي منطقــة حتــت احلصــار حُبريّــة. حيظــر جتويــع املدنيــني كأســلوب مــن 
أســاليب احلــرب. يعيــش 4.9 مليــون شــخص يف مناطــق حماصــرة أو يصعــب الوصــول إليهــا يف ســوراي، وفقــا لـــ “مكتــب األمــم 
املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية” )أوتشــا(. تعــاين هــذه املناطــق مــن القصــف وعــدم كفايــة املســاعدات والتغذيــة وامليــاه 

والرعايــة الطبيــة.

اســتمر حصــار املناطــق املدنيــة مــن قبــل القــوات احلكوميــة والقــوات املواليــة هلــا ومجاعــات املعارضــة املســلحة وتواصــل منــع إيصــال 
املســاعدات رغــم وقــف إطــالق النــار. تدهــورت األوضــاع يف املناطــق الــي حتاصرهــا القــوات احلكوميــة والقــوات املواليــة هلــا بســرعة، 

مــا اضطــر املدنيــني إىل مغــادرة هــذه املناطــق.

ُقطعــت ميــاه الشــرب عــن 4 ماليــني شــخص يف دمشــق وضواحيهــا مــن وداى بــردى وعــني الفيجــة اللتــني كانتــا تســيطر عليهمــا 
املعارضــة “بســبب اســتهداف متعمــد أدى إىل تدمــري البنيــة التحتيــة”، وفقــا ألوتشــا. وجــدت جمموعــة “بيلينغــكات” لصحافــة 
املواطنــة االســتقصائية، بعــد حتقيقهــا يف األضــرار الــي حلقــت إمــدادات امليــاه، أن “الســيناريو األكثــر ترجيحــا هــو أن النظــام كان 
مســؤوال عــن األضــرار الــي حلقــت ببنيــة النبــع”. قضــى املدنيــون يف دمشــق أســابيع دون مــاء نظيــف، تبــادل خالهلــا الطرفــان 

االهتامــات وتفاوضــا علــى صفقــة إلصــالح خــط اإلمــداد.

يف فرباير/شــباط 2014، أصــدر جملــس األمــن الــدويل القــرار 2139 لضمــان وصــول املســاعدات، داعيــا مجيــع أطــراف احلــرب 
الســورية لتســهيل وصــول املســاعدات اإلنســانية إىل مجيــع أحنــاء ســوراي. يف ضــوء عــدم التــزام احلكومــة الســورية، أصــدر جملــس 
األمن القرار 2165 يف 14 يوليو/متوز 2014، والذي يفوض وكاالت األمم املتحدة وشــركاءها املنفذين بتقدمي املســاعدات 
عرب 4 حدود ال تســيطر عليها احلكومة الســورية ابإلضافة إىل تلك املســتخدمة أصال. ُمّدد القرار 2165 يف ديســمرب/كانون 

األول 2016 حــى 10 يناير/كانــون الثــاين 2018.

رغــم اســتمرار عــدم امتثــال احلكومــة الســورية لقــرارات جملــس األمــن الــدويل بشــأن تقــدمي املســاعدات الفوريــة، مل يتخــذ اجمللــس أي 
تدابــري أخــرى، رغــم أتكيــده يف القــرار 2165 أنــه ســيفعل. اســتخدمت روســيا مــرة أخــرى حــق النقــض )الفيتــو( يف 5 ديســمرب/

كانــون األول لتعطيــل عمــل جملــس األمــن بشــأن ســوراي. دعــا مشــروع القــرار إىل وقــف القتــال 7 أايم يف حلــب وطالــب ابلوصــول 
اآلمــن لتقــدمي املســاعدات.

http://www.unocha.org/syrian-arab-republic/syria-country-profile/about-crisis
http://www.unocha.org/syrian-arab-republic/syria-country-profile/about-crisis
https://www.bellingcat.com/news/mena/2017/01/04/wadi-barada-happened-damascuss-water/
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UN%20Statement%20Water%20Crisis%20in%20Damascus%2029.12.2016%20ARABIC_0.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/465/89/PDF/N1446589.pdf?OpenElement
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علــى احلكومــات املعنيــة دفــع وفــدّي احلكومــة واملعارضــة الســوريَّني إىل تقــدمي التــزام فــوري ابلســماح جلميــع املدنيــني الذيــن يرغبــون 
يف مغــادرة املناطــق احملاصــرة ابلقيــام بذلــك، وابلســماح ابلوصــول الفــوري للمســاعدات القادمــة عــرب خطــوط احلــدود والنــزاع دون 

أي عائــق.

علــى مجيــع أطــراف النــزاع االلتــزام بضمــان تنفيــذ أي عمليــات إجــالء للمدنيــني وفقــا للقانــون اإلنســاين الــدويل. ينبغــي الســماح 
لألمــم املتحــدة وغريهــا مــن املؤسســات ابلوصــول لرصــد أي عمليــات إجــالء واإلبــالغ عنهــا. ينبغــي أن تكــون عمليــات إجــالء 

املدنيــني طوعيــة وإىل األماكــن الــي خيتاروهنــا، وجيــب محايــة مــن خيتــار البقــاء أو املغــادرة.

العدالة
يف 21 ديســمرب/كانون األول 2016، اعتمدت “اجلمعية العامة لألمم املتحدة” قرارا إلنشــاء وحدة للمســاعدة يف التحقيق 
يف اجلرائم اخلطرية الي ارتكبت يف ســوراي منذ عام 2011، والي ســوف تســاعد يف متهيد الطريق لتحقيق العدالة بعد ســنوات 
مــن الفظائــع دون رادع. علــى الــدول الــي صوتــت لصــاحل هــذا القــرار غــري املســبوق دعــم “وحــدة التحقيــق”، مبــا فيــه عــن طريــق 
املســامهة يف املــوارد املاليــة الالزمــة لعملهــا. تُعتــرب هــذه الوحــدة وغريهــا مــن جهــود التوثيــق، مبــا فيهــا “جلنــة األمــم املتحــدة لتقصــي 
احلقائــق”، أمــرا حيــواي لعمليــات املســاءلة احملليــة والدوليــة يف املســتقبل. قــد تســاعد هــذه املبــادرات يف بنــاء بعــض الزخــم مــن أجــل 
العدالــة وكذلــك يف توجيــه رســالة قويــة للضحــااي الســوريني مفادهــا أن اجلرائــم اخلطــرية الــي ارتكبــت ضدهــم لــن متــر دون مســاءلة.

على أطراف النزاع، منها احلكومة السورية، االلتزام ابلتعاون مع وحدة التحقيق وجلنة األمم املتحدة لتقصي احلقائق.

علــى اجملتمــع الــدويل مواصلــة العمــل لوضــع األســس لعمليــة ملموســة وذات مصداقيــة لتحقيــق العدالــة علــى املــدى الطويــل. علــى 
احلكومــات الــي تدعــم اجلهــود املبذولــة إلعطــاء احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة الواليــة يف ســوراي االســتمرار يف التزامهــا ابلســعي إىل 
حتقيــق العدالــة للضحــااي، ســواء يف جملــس األمــن الــدويل أو اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة أو “جملــس حقــوق اإلنســان التابــع 
لألمــم املتحــدة”، أو مــن خــالل قنــوات أخــرى، مبــا فيهــا اســتخدام الواليــة القضائيــة العامليــة. علــى البلــدان األخــرى توضيــح أن 

العدالــة عنصــر أساســي يف أي اتفــاق ســالم يف املســتقبل، مبــا يشــمل أي مفاوضــات يف جنيــف.

جيــب رفــض مقرحــات منــح احلصانــة ألي شــخص متــورط يف جرائــم خطــرية. علــى األطــراف التعهــد مبراجعــة وتعديــل أي حكــم 
يف القانــون الســوري مينــح احلصانــة لقــوات األمــن، وإجــراء إصالحــات واســعة لتجهيــز النظــام القضائــي يف البــالد للتصــدي 

للجرائــم اخلطــرية، مــع احملاكــم األخــرى، الــي قــد يكــون مــن بينهــا احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة.

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/L.48&referer=/english/&Lang=A
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هنــاك حاجــة أيضــا إىل انشــاء آليــات واســعة لتقصــي احلقائــق وضمــان التعويــض للضحــااي والعائــالت، والتحقــق ملنــع مرتكــي 
االنتهاكات من تقّلد مناصب رمسية. ينبغي أن يشمل أي اتفاق التزام األطراف املتفاوضة إبنشاء جلنة وطنية يوكل إليها الكشف 

عــن مصــري املفقوديــن والتحقيــق يف التعذيــب واإلعدامــات خــارج نطــاق القضــاء، وغريهــا مــن االنتهــاكات احلقوقيــة اجلســيمة.

إصالح أجهزة األمن واإلفراج عن املعتقلني
منــذ بدايــة االنتفاضــة يف ســوراي، ارتكبــت قــوات األمــن االعتقــال التعســفي، االحتجــاز غــري القانــوين، اإلخفــاء القســري، وســوء 
املعاملــة والتعذيــب والقتــل حبــق آالف األشــخاص، ابســتخدام شــبكة واســعة مــن مراكــز االحتجــاز يف مجيــع أحنــاء البــالد. مشــل 
االعتقــال املتظاهريــن واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والنشــطاء الســلميني املشــاركني يف تنظيــم االحتجاجــات أو تصويرهــا أو 

احلديــث عنهــا يف اإلعــالم، ابإلضافــة إىل الصحفيــني ومقدمــي املســاعدات واحملامــني واألطبــاء.

جيــب أن تشــمل أي خطــة انتقاليــة االلتــزام إبنشــاء آليــة تدقيــق مســتقلة لكبــار املســؤولني األمنيــني احلاليــني واحملتملــني. َمــن تتوافــر 
ضدهــم أدلــة تشــري إىل تورطهــم يف جرائــم مبوجــب القانــون الــدويل وغريهــا مــن االنتهــاكات احلقوقيــة اخلطــرية جيــب إيقافهــم عــن 
العمــل أو منعهــم مــن تــويل مناصــب أمنيــة جديــدة يف انتظــار إجــراء حتقيــق كامــل. جيــب حماكمــة املشــتبه فيهــم يف حماكمــات عادلــة 

كلمــا توفــرت أدلــة مقبولــة كافيــة حــول تورطهــم يف جرائــم دوليــة.

ينبغــي أن يُطلــب مــن األجهــزة األمنيــة العديــدة يف ســوراي أيضــا أن تكــون اتبعــة ألي حكومــة انتقاليــة ومســؤولة أمامهــا. جيــب أن 
يتفــق الطرفــان علــى إجــراء إصالحــات مؤسســية هتــدف إىل ضمــان عــدم تكــرار انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي وقعــت يف املاضــي.

يقبــع عــدد كبــري مــن املتظاهريــن الســلميني، والنشــطاء السياســيني واإلنســانيني، يف االحتجــاز مبعــزل عــن العــامل اخلارجــي يف 
حــني واجــه آخــرون احملاكمــة، بعضهــم أمــام احملاكــم العســكرية ومكافحــة اإلرهــاب، بســبب ممارســة حقوقهــم. اعتقلــت مجاعــات 
معارضــة مســلحة النــاس تعســفا، وخاصــة يف األراضــي الــي تســيطر عليهــا املعارضــة يف مشــال ســوراي، مبــن فيهــم الصحفيــني وعمــال 

اإلغاثــة، والنشــطاء الذيــن انتقدوهــا.

ينبغــي أن يشــمل أي اتفــاق االلتــزام إبطــالق ســراح املعتقلــني السياســيني والصحفيــني وعمــال اإلغاثــة والناشــطني احلقوقيــني، 
والســماح ملراقبــني مســتقلني ابلوصــول إىل مراكــز االحتجــاز ومجيــع احملتجزيــن. تتمثــل إحــدى الطــرق الفعالــة لضمــان هــذه 
اخلطــوات يف إنشــاء جلنــة مســتقلة للنظــر يف حــاالت املعتقلــني، ومراقبــة معاملتهــم يف االحتجــاز، وضمــان اإلفــراج عنهــم. ينبغــي 

الســماح للجنــة ابلوصــول إىل مجيــع مراكــز االحتجــاز، ملتابعــة مهامهــا بشــكل صحيــح.
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علــى األطــراف االلتــزام إبلغــاء أو إصــالح القوانــني الــي جُتــّرم ممارســة احلــق يف حريــة التعبــري والتجمــع وتكويــن اجلمعيــات، مبــا فيهــا 
قانــون مكافحــة اإلرهــاب الصــادر يف يوليو/متــوز 2012، والــذي جُيــّرم النشــاط الالعنفــي ومعارضــة احلكومــة. ينبغــي االلتــزام 
الصريــح بعــدم اعتقــال أو حماكمــة عمــال اإلغاثــة الذيــن كانــوا يعملــون يف مناطــق املعارضــة، مبــن فيهــم مــن قــدم املســاعدة الطبيــة 

للمرضــى أو املصابــني – ســواء كانــوا مدنيــني أو مقاتلــني –  وفقــا لقوانــني احلــرب.

علــى األطــراف االلتــزام بتضمــني مجيــع إجــراءات احلمايــة األساســية اخلاصــة ابملعتقلــني يف القانــون الســوري كمــا يكفلهــا القانــون 
الــدويل، مبــا يف ذلــك حظــر االحتجــاز التعســفي وضــرورة اعــالم الشــخص املعتقــل أبســباب اعتقالــه، ومتكــني احملتجزيــن مــن فرصــة 
لالعــراض علــى قانونيــة االحتجــاز لــدى حمكمــة. جيــب الســماح لــكل احملرومــني مــن حريتهــم، بصــرف النظــر عمــا إذا كانــوا 

حمتجزيــن، ابالتصــال مبحــام وأبقارهبــم وبعاملــني يف اجملــال الطــي بشــكل منتظــم.

املنظمات املوقعة
Justice for Life Organization
 Middle East and North Africa Partnership for the
 Prevention of Armed Conflict Non Violence
Network in the Arab Countries
Permanent Peace Movement
Physicians for Human Rights
Refugees International
Souria Houria
Syria Charity
Syrian Center For Legal Studies and Researches
Syrian Center for Media and Freedom of Expression
Syrian Center for Statistics and Research
Syrian Institute for Justice
Syrian League for Citizenship
Syrian Network for Human Rights
Syrians for Truth and Justice
The Day After
 The Violations Documentation Center in Syria
))VDC
Trócaire
URNAMMU

11.11.11
Al Kawakibi Organization for Human Rights
Amnesty International
Association for Peace, Justice and Documenta-
tion
Assyrian Human Rights Network
Bridge of Peace Syria
Cairo Institute for Human Rights Studies
Christian Aid
Democratic Republic Studies Center
EuroMed Rights

 FIDH – International Federation for Human
Rights
Fraternity Foundation For Human Rights
Global Centre for the Responsibility to Protect
Helen Bamber Foundation
Human Appeal
Human Rights Guardian
Human Rights Watch
IHH Humanitarian Relief Foundation
Vision GRAM-International
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