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اخلميس 4 شباط 2016

حنن املنظمات السورية املختصة بشؤون توثيق االنتهاكات واملساءلة والعدالة االنتقالية يف سوراي املوقعة على هذه الرسالة، 
وأتكيداً منا على التزامنا مببادئ العدالة واملساءلة كاملة ووقوفنا املطلق إىل جانب مجيع الضحااي يف سوراي ومطالبهم احملقة يف 
االنتصاف والعدالة، وإدراكنا التام أن مطالب الشعب السوري يف احلرية والعدالة تتجاوز مطالبنا احملددة يف هذه الرسالة،  نتوجه 
ابملطالب التالية إىل األطراف السورية املتفاوضة، وإىل املبعوث اخلاص لألمم املتحدة ستيفان دي مستورا وفريقه، وإىل الدول 
الراعية للعملية التفاوضية، كحد أدىن من املطالب املوضوعية املرتبطة ابملرحلة االنتقالية يف سوراي، واليت نرى أن أي مرحلة 

انتقالية سليمة تؤسس لسالم واستقرار دائمني ال ميكن أن تتجاهلها: 

1. قضية املعتقلني يف سوراي: 
آ. السماح الفوري ملراقبني مستقلني أو جهة حمايدة تتمتع مبصداقية واحرتام دوليني، ابلوصول غري املشروط إىل مجيع مراكز 
االعتقال والسجون يف سوراي، مبا فيها تلك املراكز غري الرمسية اليت تديرها األجهزة األمنية التابعة للحكومة السورية، وتلك 
اليت تديرها الفصائل املعارضة املسلحة، وإصدار قوائم رمسية حتدد األشخاص املعتقلني لدى مجيع األطراف حالياً، متهيداً للبدء 

حبصر األشخاص املفقودين. 

ب. وضع خطة واضحة لإلفراج عن مجيع املعتقلني السياسيني أو املعتقلني تعسفياً مبن فيهم أي شخص اعتقل على أساس 
التظاهر والنشاط السلمي، أو بسبب أي خلفية دينية، طائفية أو أيديولوجية، خالل األشهر الستة األوىل من بدء مفاوضات 

السالم، كخطوة أوىل حلل ملف املعتقلني.

2. تلتزم هيئة احلكم اإلنتقالية الناجتة عن املفاوضات إبنشاء جلنة تقصي حقائق وطنية مستقّلة، تتألف من شخصيات سورية 
مستقلة وهلا مصداقية متثل مجيع اخللفيات السياسية والعرقية والدينية، والطائفية يف سوراي، ممن مل يشاركوا يف القتال أو يف العملية 
السياسية عن أي طرف، إىل جانب شخصيات دولية حتظى ابحرتام ومصداقية دوليني؛ حتظى برعاية األمم املتحدة ودعم 
األطراف الراعية للمفاوضات يسند إليها مهمة البحث يف جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية اليت وقعت يف مجيع مناطق سوراي 
ومن مجيع األطراف املقاتلة منذ عام 2011. تضع اللجنة توصيات تتعلق إبنشاء آلية وطنية لفتح املقابر اجلماعية واستخراج 
وتعريف وتسليم اجلثث لذويها. متنح اللجنة صالحيات ختّوهلا زايرة خمتلف املناطق اليت يسيطر عليها املتفاوضون ومقابلة وطلب 
استماع الشهود ومقابلة  املسؤولني األمنيني  ومراجعة  السجالت  الرمسية. تقدم اللجنة تقريراً أولياً للشعب السوري ولألمم 

املتحدة خالل السنة األوىل من توقيع اتفاق السالم يف سوراي.

3. تتفق األطراف املتفاوضة، برعاية ودعم األطراف الدولية واإلقليمية الراعية للمفاوضات على إجراء تغيريات أساسية وعاجلة 
يف قيادات األجهزة األمنية السورية، تشمل بشكل أساسي تغيري قادة األجهزة األمنية العاملة يف سوراي والشخصيات القيادية 
فيها، مبا فيهم ورؤساء الفروع األمنية التابعة هلا يف احملافظات واملدن السورية املختلفة. تتم هذه التغيريات خالل األشهر الستة 

بيـــــــــان
مشرتك

رسالة صادرة عن املنظمات السورية العاملة يف جمال التوثيق، 
املساءلة والعدالة االنتقالية

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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األوىل من توقيع اتفاق السالم. 
تعترب عملية تغيري قادة األجهزة األمنية اخلطوة األوىل يف مشروع متكامل لإلصالح املؤسسي يتضمن بشكل أساسي إصالحات 
قضائية، إصالح اجلهاز األمين وإعادة هيكلته، ووضع برانمج لنزع السالح يف املناطق اخلاضعة لسيطرة األطراف املتفاوضة 

خالل 18 شهراً من توقيع اتفاق السالم.

الراغبني إىل مناطقهم واإلشراف على آلية واضحة الستعادة  التأسيس آللية واضحة لتسهيل عودة الالجئني والنازحني   .4
املمتلكات من قبل املتضررين، مبا يف ذلك ملكية العقارات واألبنية املتضررة، حىت لو كانوا خارج سوراي وأتخرت عودهتم؛ مبا 
فيها تلك الواقعة يف املناطق اليت توافقت احلكومة واملعارضة على إجالء سكاهنا على أساس طائفي. تراعي هذه اآللية الفئات 
األكثر هشاشة يف اجملتمع السوري كالنساء واألطفال. توضع هذه اآللية حتت إشراف واضح من األمم املتحدة أو جلنة خمتصة 

تقدم تقاريرها لألمم املتحدة. 

5. إنشاء برانمج وطين للتعويضات وجرب ضرر فردي ومجاعي جلميع املتضررين املدنيني: يشمل هذا الربانمج أتمني الدعم الطيب 
والنفسي الالزم لضحااي العمليات العسكرية، تقدمي الدعم النفسي وإعادة التأهيل لألطفال وذوي االحتياجات اخلاصة، مع 
مراعاة خاصة لإلنتهاكات اجلنسية وكذلك االنتهاكات والتمييز القائم على النوع االجتماعي اليت تعرضت هلا النساء والفتيات، 
يف مجيع أحناء سوراي. تتكفل األمم املتحدة واألطراف الراعية للمفاوضات واألطراف املتفاوضة بتوفري املوارد املالية للربانمج 

وأتمني الغطاء السياسي واحلماية الالزمة للربانمج.

حنن مستعدون للقاء معكم عرب ممثلينا يف أي وقت، وندعوكم إىل مناقشة هذه النقاط مبزيد من التفصيل. 

املنظمات املوقعة حسب الرتتيب االجبدي:
بيتنا سوراي.  .1  

جتمع احملاميني السوريني األحرار.  .2  
الرابطة السورية للمواطنة.  .3  

الشبكة اآلشورية حلقوق اإلنسان.  .4  
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان.  .5  

جملس القضاء السوري احلر املستقل.  .6  
املركز السوري لإلحصاء والبحوث.  .7  

املركز السوري للدراسات السياسية واالسرتاتيجية.  .8  
املركز السوري للدارسات وحقوق االنسان.  .9  

.)SJAC( 10.  املركز السوري للعدالة واملساءلة  
11.    مرصد العدالة من أجل احلياة يف ديرالزور   

مركز الكواكيب حلقوق االنسان.  .12  
.)VDC( 13.  مركز توثيق االنتهاكات  

14.  املعهد السوري للعدالة.  
15.  منظمة الكواكيب حلقوق االنسان.  

16.  منظمة حقوق االنسان يف سوراي-ماف.  
17.  اهليئة السورية للعدالة االنتقالية.  

18.  اليوم التايل.  
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