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اخلميس 15 تشرين الثاين 2018

حنو حماسبة وعدالة تنهي االفالت من 
العقاب يف سوراي

بيــــان مشرتك
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حنــن املنظمــات املوقعــة ادانه، اذ نرحــب بقــرار النيابــة العامــة الفرنســية إصــدار مذكــرات توقيــف حبــق ثالثــة مــن أبــرز ضبــاط االجهــزة 
االمنيــة الســورية ) اللــواء علــي مملــوك مديــر مكتــب األمــن الوطــي الســوري، واللــواء مجيــل احلســن مديــر املخابــرات اجلويــة، والعميــد 
عبدالســالم فجــر حممــود مديــر فــرع التحقيــق يف فــرع املخابــرات اجلويــة يف دمشــق( فإننــا نطالــب اجملتمــع الــدويل بدعــم مبــادرات 
دول كفرنســا وأملانيــا يف متكــن الضحــااي، و\أو مــن ميثلهــم قانونيًــا، ابلوصــول اىل العدالــة والســعي وراء حماســبة اجلنــاة، ودعــم 
كافــة اجلهــود الطــالق عمليــة حماســبة حقيقيــة تتســم ابلنزاهــة والشــفافية، إبشــراف وضمانــة دوليــة، تؤســس لدعــم التوافــق اجملتمعــي 

وبداية لســالم مســتدام يف ســوراي.

إن مســارات التفــاوض، والعمليــة السياســية يف جنيــف، مل ولــن تؤســس لســالم مســتدام تبــى عليــه دولــة دميقراطيــة يف ســوراي 
املســتقبل، إال إذا كان يف صلب تلك املســارات إطالق عملية حماســبة حقيقية والكشــف عن مصري املختفن قســرايً واملفقودين 
واملعتقلن يف ســوراي. لذا نرى أنه من واجبنا وواجب الدول والشــعوب املؤمنة حبقوق اإلنســان أن جنعل أولويتنا متكن الضحااي 
مــن الوصــول للحقيقــة والعدالــة وضمــان عــدم اإلفــالت مــن العقــاب عــن جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــد اإلنســانية املرتكبــة يف ســوراي.

وإذ نــرى اليــوم أمامنــا مثــار تعــاون عائــالت الضحــااي ومنظمــات حقوقيــة ســورية ودوليــة مــع الســلطات القضائيــة الوطنيــة يف بعــض 
الــدول األوروبيــة بصــدور مذكــرات توقيــف حبــق عــدد مــن كبــار املســؤولن ضمــن املؤسســة االمنيــة الســورية احلاكمــة، فإننــا، حنــن 
املنظمــات املوقعــة أدانه، نؤكــد إمياننــا بضــرورة وإمكانيــة إنفــاذ آليــات احملاســبة وحتقيــق العدالــة وجنــدد اســتعدادان للعمــل والتعــاون 
مــع املنظمــات املعنيــة والســلطات القضائيــة الدوليــة واإلقليميــة واحملليــة يف دول العــامل لبنــاء امللفــات القضائيــة بغيــة الوصــول لتثبيــت 

حقــوق الضحــااي وأســرهم يف احلقيقــة والعدالــة وحماســبة اجملرمــن كشــرط ال غــى عنــه يف بنــاء ســوراي املســتقبل. 

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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من هنا فإننا جندد اليوم - وأكثر من أي وقت مضى - التأكيد على ضرورة:
• إفســاح جمــاالت التقاضــي الدوليــة يف دول اثلثــة لضحــااي اجلرائــم املرتكبــة يف ســوراي، و/أو ممثليهــم القانونيــن، وذلــك مــن خــالل 

عمليــة تقاضــي غــري مسيســة. 
• دعــم االجهــزة املختصــة واملســتقلة ابلتحقيــق ابجلرائــم الدوليــة فنيــاً ومــادايً، وتســهيل وصــول ومثــول الســورين املقيمــن يف دول 

اخــرى كشــهود أو ضحــااي او افــراد اســر الضحــااي أمــام الســلطات القضائيــة يف دول التقاضــي .
• دعم جهود توثيق اجلرائم والتقاضي ومع جمموعات الضحااي وأسرهم يف جمال مكافحة اإلفالت من العقاب.

• دعــم مبــادرات الضحــااي واملبــادرات اجملتمعيــة الــي تســعى حنــو الوصــول للحقيقــة وحتقيــق العدالــة لضحــااي جرائــم احلــرب واجلرائــم 
ضد اإلنســانية يف ســوراي و أفراد اســرهم.

• دعــم وضمــان عمــل اآلليــات واللجــان واملنظمــات احلياديــة واملســتقلة، األمميــة والدوليــة ملتابعــة التحقيقــات واملالحقــات القضائيــة 
لألشــخاص الضالعــن ابجلرائــم الكــرى، املرتكبــة يف ســوراي منــذ عــام 2011، حبســب القانــون الــدويل، ومتكينهــا مــن ممارســة 

مهامهــا بفعاليــة.
• دعــم كافــة اجلهــود املبذولــة علــى املســتوى الــدويل إلطــالق عمليــة حماســبة، وعدالــة شــفافة وحياديــة، إبشــراف وضمانــة دوليــة 

تؤســس لســالم مســتقبلي مســتدام يف ســوراي.

املنظمات املوقعة
1.أورمنو 

2.االرشيف السوري 
3.الرانمج السوري للتطوير القانوين 

4.اجلمعية السورية األملانية احلرة يف هامبورغ 
5.اللجنة الكردية حلقوق اإلنسان - راصد   

6.الدفاع املدين السوري - اخلوذ البيضاء
7.الرابطة السورية للمواطنة

8.الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
9.اللويب النسوي السوري 

10.املرصد السوري حلقوق االنسان
11.املركز السوري لإلحصاء والبحوث 
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12.املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري 
13.املنتدى السوري

14.النساء اآلن
15.اليوم التايل 

16.بدائل
17.بيتنا سوراي

18.بيل - األمواج املدنية 
19.حتالف مشل

20.مجعية آسو ملناهضة العنف ضد املرأة 
21.محلة أنقذوا البقية 

22.دولي
23.رابطة عائالت سيزر

24.رابطة معتقلي ومفقودي صيداناي
25.سوريون من أجل احلقيقة والعدالة

26.شبكة املرأة السورية 
27.شبكة حراس 

28.شبكة سوراي القانونية يف هولندا 
29.فكر وبناء )مركز اجلالية السورية يف مانشسرت(

30.كش ملك
31.مؤسسة التآخي حلقوق اإلنسان 
32.مؤسسة بصمات من أجل التنمية

33.مركز اخلليج حلقوق اإلنسان
34.مركز السالم واجملتمع املدين

35.مركز الكواكيب للعدالة االنتقايل وحقوق االنسان
36.مركز اجملتمع املدين والدميقراطية 

37.مركز توثيق االنتهاكات
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38.مركز دراسات اجلمهورية الدميقراطية 
39.مساواة

40.منظمة مع العدالة
41.مكتب التنمية احمللية ودعم املشاريع الصغرية

42.مّنا حلقوق اإلنسان 
43.منظمة اإلغاثة اإلنسانية 

44.منظمة الكواكيب حلقوق االنسان
45.منظمة حقوق االنسان يف سوراي - ماف

46.منظمة انشطون سوريون للرصد 
47.مواطنة للعمل املدين 
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