الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
تأسســـت نهاية
حزيـران  ،2011غير حكومية ،مُ ستقلة ،اعتمدت عليها
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدر ًا
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أساسيـــــــ ًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن
حصيلـة الضحايا في سوريا.
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بــيــــــان مشترك
 42من منظمات المجتمع المدني السوري ترحب
بقرار الحكومة الهولندية بمحاسبة السلطات
السورية ،وتؤكد على ضرورة دعم الدول لهذه
الخطوة واتخاذ خطوات مماثلة من دول أخرى
أصــدرت الحكومــة الهولنديــة بيانــ ًا تعلــن فيــه عــن إرســال مذكــرة دبلوماســية إلــى
الســلطات الســورية تحملهــا مســؤوليتها عــن انتهــاكات جســيمة ضــد حقــوق اإلنســان
علــى رأســها التعذيــب وذلــك فــي ســياق مســعاها إلحالة األمــر لمحكمة العــدل الدولية.
ويأتــي قــرار الحكومــة الهولنديــة بعــد عــدة محــاوالت ســابقة فــي مجلــس األمــن الحالــة
ملــف االنتهــاكات المرتكبــة فــي ســوريا إلــى المحكمــة الجنائية الدولية ،قوبلت باســتخدام
حــق النقــض الفيتــو مــن قبــل روســيا والصيــن .حيــث واســتناد ًا إلــى موجبــات القانــون
الدولــي تطالــب المذكــرة الســلطات الســورية بتحمــل مســؤولياتها بإنهــاء االنتهــاكات
وإنصــاف الضحايــا ،وفــي حــال عــدم االســتجابة وفشــل محاولــة التحكيــم ،فســوف تلجــأ
هولنــدا إلــى محكمــة العــدل الدوليــة.
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إن بيــان الحكومــة الهولنديــة يشــير وبشــكل واضــح إلــى أن فشــل مجلــس األمــن
فــي وضــع حــد لإلفــات مــن العقــاب ،وتزايــد األدلــة حــول االنتهــاكات والجرائــم ،كانــا
أهــم الدوافــع للتحــرك مــن أجــل محاســبة الجنــاة .وخــص البيــان جرائــم التعذيــب مــع
اإلشــارة إلــى اســتخدام األســلحة الكيماويــة وقصــف المشــافي.
إن تحــرك الحكومــة الهولنديــة المســتند إلــى واجبــات ســوريا تجــاه كافــة الــدول أعضــاء
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،والــذي يســتند علــى صالحيــات محكمــة العــدل الدوليــة
حســب مانصــت عليــه المــادة  30مــن االتفاقية ،يســتدعي وبشــكل واضــح تحرك دولي
أوســع للبنــاء علــى الجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا لجــان التحقيــق والمنظمــات الحقوقية
الســورية والدوليــة فــي بنــاء البيانــات واألدلــة علــى مــدار ســنوات لطيــف واســع مــن
االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا الســلطات الســورية كقصــف المشــافي واســتخدام
األســلحة الكيميائيــة علــى مــدار عقــود ،واالســتناد علــى اتفاقيــات ،ومعاهــدات دوليــة
أخــرى للتحــرك نحــو آليــات محاســبة دوليــة خــارج إطــار مجلــس األمــن المعطــل دائمـ ًا
بحــق النقــض الفيتــو.
يؤكــد الموقعــون علــى أهميــة التحــرك الهولنــدي كخطــوة حقيقيــة نحــو المحاســبة،
ويطالــب باقــي الــدول الفاعلــة فــي الشــأن الســوري التخــاذ خطــوات مماثلــة بنــاءً علــى
االتفاقيــات الدوليــة التــي وقعتهــا ســوريا مســبق ًا.
يجــب أن تتبــع هــذه الخطــوة األولــى بخطــوات جديــة للبنــاء عليهــا .ونحــن فــي المجتمع
المدنــي الســوري نبــدي اإلســتعداد الكامــل للتعــاون مــع الخارجيــة الهولنديــة من خالل
تقديــم الوثائــق والشــهادات والتحليــات التــي عملنــا وال نــزال نعمــل عليها.
المنظمات الموقعة:
 1.1أطفال عالم واحد
 2.2البرنامج السوري للتطوير القانوني
3.3 الجمعية السورية األلمانية الحرة في هامبورغ ألمانيا
 4.4الجمعية الطبية السورية األمريكية
 5.5الدفاع المدني السوري  -الخوذ البيضاء
 6.6الرابطة السورية لكرامة المواطن “ كرامة”
 7.7الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
 8.8العدالة من أجل الحياة
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 9.9المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير
 1010النساء اآلن من أجل التنمية
 1111الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين
 1212اليوم التالي
 1313اورنامو للعدالة وحقوق اإلنسان
 1414بدائل
 1515بيتنا
 1616تجمع المحامين السوريين
 1717حركة عائالت من أجل الحرية
 1818حماة حقوق االنسان
 1919حملة من أجل سوريا
2020دولتي
 2121رابطة عائالت قيصر
2222رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
2323سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
2424شبكة المرأة السورية
2525شبكة حراس
2626شمل تحالف منظمات المجتمع المدني السوري
 2727مبادرة تعافي  -كش ملك
2828محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان
2929مركز أثر الفراشة
3030مركز الدراسات الدولية
 3131مركز عدل لحقوق اإلنسان
3232مركز وصول لحقوق اإلنسان
3333مع العدالة
3434مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة ()LDSPS
3535منظمة آشنا للتنمية
3636منظمة برجاف للتنمية الديمقراطية واإلعالم
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 3737منظمة حقوق االنسان في سوريا -ماف
3838منظمة كش ملك
3939منظمة نون لبناء السالم
4040نقطة بداية
 4141نوفوتوزون
4242وحدة المجالس المحلية

www.snhr.org - info@sn4hr.org

