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األربعاء 30 آب 2017

في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري

66 منظمة سورية تطالب بإهناء جرائم 
االختفاء القسري يف سوريا

بيــــان مشترك
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]30 آب / أغســطس 2017[ ـ يف رســالة موجهــة إىل املفــوض الســامي حلقــوق اإلنســان الســيد زيــد بــن رعــد احلســن اليــوم، 
طالبت منظمات حقوقية ومدنية سورية بضرورة العمل على إهناء مأساة عشرات اآلالف من املختفن قسريا يف بالدهم وتقدمي 
مجيع ســبل الدعم املمكنة لآللية الدولية احملايدة واملســتقلة للمســاعدة يف التحقيق ومقاضاة املســؤولن عن أكثر اجلرائم خطورة، 

واملرتكبــة يف ســوريا منــذ مــارس آذار عــام 2011، وفــق القانــون الــدويل.

الرســالة الــي تزامنــت مــع اليــوم الــدويل لضحايــا االختفــاء القســري، ومحلــت توقيــع 66 مــن املنظمــات الســورية الناشــطة يف 
جمــاالت حقــوق االنســان واجملتمــع املــدين؛ هتــدف لتســليط الضــوء علــى املعانــاة اليوميــة للســورين مــن االعتقــال العشــوائي، اخلطــف 

واالحتجــاز التعســفي مــن قبــل النظــام الســوري بشــكل خــاص وكافــة أطــراف الصــراع بشــكل عــام.
طالبــت الرســالة اجملتمــع الــدويل بتحمــل مســؤولياته والعمــل علــى الوقــف الفــوري هلــذه املمارســات، وإطــالق ســراح املعتقلــن إىل 
جانــب تقــدمي املســؤولن عــن هــذه االنتهــاكات مبــا يف ذلــك التعذيــب، للمحاكمــة علــى اعتبارهــا أحــد أهــم اخلطــوات حنــو الوصــول 

إىل حــل سياســي عــادل يضــع حــد للنزاعــات الــي متــزق ســوريا.

خــالل هــذه الرســالة ســلطت املنظمــات املوقعــة الضــوء علــى جــزء مــن املعانــاة القاســية الــي تعيشــها العائــالت الســورية ممــن فقــدوا 
أحبتهــم يف الســجون، حيــث عــرت املنظمــات الســورية عــن عميــق أملهــا وشــعورها باخلــذالن نتيجــة إمهــال وجتاهــل اجملتمــع الــدويل 
هلــذه اجلرائــم، والــي مــن خالهلــا مت إســكات عشــرات اآلالف مــن األصــوات عــن طريــق االختفــاء القســري واالعتقــال التعســفي 

واملــوت خــالل ســنوات الصــراع يف ســوريا،

أكدت املنظمات الســورية املوقعة على ضرورة اعتبار هذه القضية أزمة إنســانية خاصة حبد ذاهتا، والتعامل معها كجزء ال يتجزأ 
من حالة الطوارئ اإلنسانية املعلنة يف سوريا.  كما وطالبت مبمارسة كل الضغوط املمكنة على جملس األمن من أجل الوقوف 
أمام مسؤولياته والعمل على فتح كافة مراكز االعتقال العلنية والسرية أمام اهليئات والبعثات الدولية وجلان التحقيق، إىل جانب 
إنشــاء جلنــة دوليــة خمتلطــة مــن األمــم املتحــدة واجملتمــع املــدين الســوري مــن أجــل كشــف مصــر املختفــن قســريا والكشــف علــى 

املقابــر اجلماعيــة وحتليــل الرفــاة يف ســبيل الوصــول إىل هويــة الضحايــا.
ميكنكم االطالع على الرسالة الكاملة وقائمة املوقعن أدناه:

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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سعادة المفوض السامي لحقوق االنسان
األمير زيد بن رعد المحترم

30 – آب/أغسطس 2017

 حنن املنظمات احلقوقية واملدنية السورية املوقعة على هذه الرسالة نعرب لكم مبناسبة اليوم الدويل لضحايا االختفاء القسري عن 
احساســنا العميــق بــاألمل واخلــذالن نتيجــة لطريقــة تعاطــي اجملتمــع الــدويل مــع قضيــة املختفــن قســريا واملفقوديــن واملعتقلــن تعســفيا يف 
ســوريا والقائمــة  أساســاً علــى التجاهــل وعــدم االكــراث علــى الرغــم مــن أن الصــراع يف ســوريا كمــا كنتــم قــد اعلنتــم انتــم هــو “أســوأ 
كارثــة مــن صنــع اإلنســان شــهدها العــامل منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة” .عشــرات آالف – ورمبــا أكثــر- اختفــوا قســراً دون أثــر ودون 
ذنــب، مبــا فيهــم أطفــال ونســاء وناشــطن حقوقيــن وصحفيــن وحــى مــن العاملــن يف اجملــال اإلغاثــي واإلنســاين. وقــد أصبــح مــن 
املؤكد أن هؤالء الضحايا  يتعرضون النتهاكات بشعة بشكل منهجي مبا يف ذلك التعذيب يف مراكز االحتجاز والتوقيف التابعة 
للنظــام الســوري العلنيــة منهــا والســرية أو يف مراكــز االحتجــاز الــي تتبــع للمليشــيات املتحالفــة معــه أوباقــي أطــراف الصــراع وذلــك يف 
غيــاب تــام ألي رقابــة قانونيــة أو رعايــة صحيــة ويف عزلــة كاملــة عــن العــامل اخلارجــي. هــذا الواقــع املأســاوي مل يعــد خافيــا علــى أحــد 
فقد أعلنت جلنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن اجلمهورية العربية السورية يف تقريرها الصادربتاريخ 27 /2016/1  حتت عنوان 
)بعيدا عن العن بعيدا عن اخلاطر: الوفيات أثناء االحتجاز يف اجلمهورية العربية السورية ( “تشـر إفـادات شـهود العيـان واألدلّـة 
الوثائقيـة بقـوة إىل أن احلكومـة السـورية حتتجـز يف كـل وقـت عشـرات اآلالف من األشخاص. وقد اختفى آالف آخرون بعد إلقاء 
القبض عليهم على يد القوات احلكومية أو أثناء تنقلهم عر األراضـي الواقعـة حتـت سـيطرة احلكومـة، أو اختفـوا بعـد أن اختطفـتهم 
مجاعـــات مســـّلحة”. ويتحدث نفس التقرير عن ظروف االحتجاز الرهيبة فيقول: “وصف احملَتجزون السابقون بالتفصيل كيف 
قُتِــل زمالٔوهــم حتــت وطــأة الضــرب حــى املــوت ٔاثنـــاء االســـتجواب ويف الزنازين،ٔاوماتــوا نتيجــة ٕاصابــات خطــرة تعرضــوا هلـــا مـــن جـــراء 
التعـــذيب ٔاو ســـوء املعاملـــة. َوهلـــك اآلخرون  نتيجـــة العـــيش يف ظروف ال ٕانســانية فرضت على جمموع الســجناء”.وكما ســبق أن 
أعلنــت أنــت “أصبــح اليــوم البلــد برمتــه غرفــة تعذيــب , مــكان الرعــب الوحشــي والظلــم املطلــق”. إال أن هــذا ليــس إال أحــد وجــوه 
هــذه املأســاة، فمــا يعــاين منــه أســر وأقــارب املختفــي قســرا ليــس بالقليــل وهــم شــرحية أكــر بكثــر مــن الضحايا.أبنــاء وأمهــات وآبــاء 
وأخــوة وأخــوات وأزواج يلفهــم القلــق واحلــزن مــع عــدم توفــر أي معلومــة عــن أحبتهــم املختفــن قســرا. ويعيشــون معانــاة قاســية إىل 
درجــة أن خــر مــوت أحبائهــم يف الســجون يصبــح مصــدر راحــة لتختــزل أحالمهــم بوجــود قــر ألحبتهــم يســتطيعون زيارتــه – كمــا 

أعلــن الكثــر منهــم – .
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سعادة المفوض السامي لحقوق االنسان :
إن الســكوت عــن مثــل هــذا النــوع مــن اجلرائــم والقبــول باالفــالت مــن العقــاب – خصوصــا يف هــذا النــوع مــن اجلرائم-هــو اعــالن 
صريــح عــن انتهــاء القيــم االخالقيــة الــي قامــت عليهــا احلضــارة االنســانية ومــوت الضمــر اإلنســاين، األمــر الــذي لــن ينتــج عنــه ســوى 
مزيد من اجلرائم ومزيد من التطرف واالرهاب. واليوم ومبناســبة اليوم الدويل لضحايا االختفاء القســري وامام تقاعس جملس األمن 

واجملتمــع الــدويل عــن القيــام مبســؤولياته، يتوجــه اجملتمــع املــدين الســوري اليكــم رافعــا اليكــم صــوت الضحايــا وعائالهتــم مــن أجــل :
1. اعتبــار قضيــة املختفــن قســريا واملعتقلــن تعســفيا يف ســوريا أزمــة انســانية خاصــة حبــد ذاهتــا، والتعامــل معهــا كجــزء ال يتجــزأ مــن 

حالــة الطــوارئ اإلنســانية املعلنــة مــن الدرجــة الثالثــة يف ســوريا والعمــل علــى مقتضاهــا.
2. الضغــط علــى جملــس األمــن مــن أجــل القيــام مبســؤولياته واختــاذ كافــة االجــراءات الكفيلــة بوقــف كافــة اجلرائــم واالنتهــاكات مــن 

قبــل النظــام الســوري بشــكل خــاص وكافــة اطــراف الصــراع.
3. الضغــط للعمــل علــى فتــح كافــة الســجون ومراكــز االعتقــال العلنيــة والســرية امــام اهليئــات والبعثــات الدوليــة وجلــان التحقيــق 

وضمــان أمــن وســالمة كافــة املعتقلــن و املختفــن قســريا لــدى النظــام الســوري بشــكل خــاص و كافــة اطــراف الصــراع.
4. انشــاء جلنــة دوليــة خمتلطــة مــن االمــم املتحــدة و اجملتمــع املــدين الســوري مــن أجــل كشــف مصــر املختفــن قســريا والكشــف علــى 

املقابــر اجلماعيــة وحتليــل الرفــاة يف ســبيل الوصــول اىل هويــة الضحايــا
5. تقدمي مجيع ســبل الدعم املمكنة لآللية الدولية احملايدة واملســتقلة للمســاعدة يف التحقيق ومقاضاة املســؤولن عن أكثر اجلرائم 
خطورة وفق القانون الدويل، واملرتكبة يف ســوريا منذ مارس آذار عام 2011. كما وحث الدول على فتح حماكمها الوطنية أمام 

القضايــا املتعلقــة بســوريا مبوجــب مفهــوم الواليــة القضائيــة العاملــي، مبــا يضمــن عــدم افــالت اجملرمــن مــن العقاب .
 

المنظمات الموقعة :
1. ائتالف شباب الثورة يف سوريا

2. األرشيف السوري
3. التجمع الدميقراطي السوري

4. اجلمعية الطبية السورية الريطانية
5. الرابطة السورية للمواطنة

6. الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
7. اللجنة الكردية حلقوق اإلنسان ـ راصد

8. اللجنة الكرديّة للدفاع عن املعّنفات
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9. اللويب النسوي السوري
10. اجملموعة الوطنية للعدالة االنتقالية
11. املرصد السوري حلقوق اإلنسان

12. املركز السوري لبحوث السياسات
13. املركز السوري لقضايا املرأة

14. املركز السوري لإلحصاء والبحوث
15. املركز السوري لإلعالم وحرية التعبر

16. املركز السوري للحريات الصحفية
17. املركز السوري للدراسات واألحباث القانونية
18. املركز السوري للدراسات وحقوق اإلنسان

19. املركز الصحفي السوري
20. املنتدى السوري

21.  املنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف سوريا
22. النادي االجتماعي السوري يف انقرة

23. النساء اآلن من أجل التنمية
24. اهليئة السورية لفك األسرى واملعتقلن

25. اهليئة العامة السورية لالجئن
26. برجاف لإلعالم واحلريات وبناء القدرات

27. مؤسسة بسمة وزيتونة
28. جتمع احملامن السورين األحرار

29. حتالف مشل ملنظمات اجملتمع املدين
30. تنسيقية دعم الثورة السورية يف انقرة

31. مجعية روشن بدرخان للنساء الكرد يف عفرين
32. مجعية فكر وبناء

33. شبكة املرأة السورية
34. شبكة جرون اإلعالمية
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35. كش ملك
36. مؤسسة التآخي حلقوق اإلنسان

37. مؤسسة بيتنا سوريا
38. مكتب دعم التنمية احمللية واملشروعات الصغرة

39. دولي
40. جمموعة العمل ألجل املعتقلن السورين

41. جمموعة العمل من أجل سوريا
42. حمامو حلب األحرار لبناء دولة القانون

43. مركز اجلمهورية للدراسات وحقوق اإلنسان
44. مركز الكواكيب للعدالة االنتقالية وحقوق اإلنسان

45. مركز أمل للمناصرة والتعايف
46. مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا

47. مركز توثيق االنتهاكات يف ديرالزور
48. مركز دمشق حلرية االعالم

49. مساواة | مركز دراسات املرأة
50. منظمة احتاد املكاتب الثورية
51. منظمة اضواء سورية للتنمية

52. منظمة التضامن من أجل سورية
53. منظمة العدالة من أجل احلياة

54. منظمة العدالة ألجل املعتقلن يف سوريا
55. منظمة الكواكيب حلقوق االنسان

56. منظمة اورمنو
57. منظمة بيل – األمواج املدنية
58. منظمة محاة حقوق االنسان

59. منظمة سند لذوي االحتياجات اخلاصة
60. منظمة صوت وصورة
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61. منظمة منر الشام
62. منظمة جندة ناو

63. منظمة يامسن احلرية
64. مواطنة للعمل املدين

65. نادي الصحفين السورين يف غازي عينتاب
66. نقابة حمامي حلب األحرار
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