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األربعاء 27 آذار 2019

رسالة مشرتكة إىل مكتب املدعي العام 
يف احملكمة اجلنائية الدولية عن واليتها يف 

قضااي جرائم احلرب املرتكبة يف سوراي
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املوضوع: والية احملكمة اجلنائية الدولية يف قضااي جرائم احلرب املرتكبة يف سوراي

إىل مكتب املدعي العام يف احملكمة اجلنائية الدولية:

حنــن املنظمــات غــر احلكوميــة وجمموعــات الضحــااي والعائــات الســورية املوقعــة أدانه، نعــرب عــن دعمنــا الكامــل للمذكــرة املقدمــة 
مــن مركــز جرنيــكا للعدالــة الدوليــة حتــت البنــد 15 بتاريــخ 4 آذار )مــارس( 2019 حــول اختصــاص احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة 

يف اجلرائــم البشــعة الــي ارتكبــت ضــد املدنيــني الســوريني بنــاًء علــى ســابقة الروهينجــا يف بنغاديــش الــي مت البــت هبــا مؤخــراً.

علــى مــدى الســنوات الثمــاين املاضيــة، خســر الســوريون الكثــر. لقــد مت تعذيبهــم وقتلهــم وتشــريدهم قســراً. لقــد مت اســتهدافهم يف 
حياهتــم وأمنهــم. كل هــذا حــدث والزال حيــدث حــى اليــوم يف ظــل انعــدام القانــون وســيادة حالــة اإلفــات املطلــق مــن العقــاب 

للجناة.

إن إدراج احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة للجرائــم البشــعة املرتكبــة حبــق املدنيــني/ات الســوريني/ات ضمــن الواليــة القضائيــة هــي خطــوة 
مهمــة حنــو العدالــة، ولــدى احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة مهمــة التحقيــق يف مثــل هــذه اجلرائــم، ويتوجــب عليهــا االلتــزام يف حتقيــق هــذه 

املهمة.

ويف وضع يزداد كآبة وخطر، أتيت هذه اخلطوة كبارقة أمل.

نتطلــع إىل تلقــي األخبــار اإلجيابيــة قريبــاً منكــم، وحنــن علــى أهبــة االســتعداد ملشــاركة األدلــة والتوثيقــات معكــم، إذا كان ذلــك 
يســاهم يف حتقيــق العدالــة، تلــك األدلــة الــي خاطــران حبياتنــا مــن أجــل مجعهــا علــى مــر الســنني.

تقبلوا خالص االحرتام.

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.

 J190323

https://www.guernicagroup.org/news/press-statement-gcij-files-article-15-communication-with-icc-prosecutor-on-syria?fbclid=IwAR1x88rLs1piBcvLfyhP5BzhiVIecvnosMjrw9HBr54vwjf6Bq_kgA7Twz0
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املنظمات املوقعة:
1.احتاد تنسيقيات السوريني حول العامل

2.الربانمج السوري للتطوير القانوين 
3.اجلمعية السورية األملانية احلرة يف هامبورغ

4.الدفاع املدين السوري - اخلوذ البيضاء
5.الرابطة السورية حلقوق اإلنسان واملساءلة

6.الرابطة السورية للمواطنة
7.الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

8.اللجنة السورية لعمل الطوارئ
9.اللويب النسوي السوري

10.املركز السوري لإلعام وحرية التعبر
11.املركز السوري للدراسات واألحباث القانونية

12.املنتدى السوري
13.املنظمة السورية حلقوق اإلنسان - ماف

14.برجاف للتنمّية الدميقراطّية واإلعام
15.برانمج التنمية احمللية ودعم املشاريع الصغرة

16.جتمع احملامني السوريني
17.حتالف مشل

18.حركة عائات احلرية
19.رابطة الصحفيني السوريني

20.رابطة عائات قيصر
21.رابطة معتقلي ومفقودي صيداناي

22.شبكة املرأة السورية 
23.شبكة سوراي القانونية يف هولندا

24.فكر وبناء )مركز اجلالية السورية يف مانشسرت(
25.مؤسسة بصمات من أجل التنمية
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26.حمامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان
27.مركز السام و اجملتمع املدين

28.مركز الكواكيب للعدالة االنتقايل وحقوق االنسان
29.مركز اجملتمع املدين والدميقراطية
30.منظمة التآخي حلقوق اإلنسان

31.منظمة الكواكيب حلقوق االنسان
32.منظمة النساء اآلن من أجل التنمية

33.منظمة اليوم التايل
34.منظمة أور انمو للعدالة وحقوق اإلنسان

35.منظمة بدائل
36.منظمة بيتنا سوراي

37.منظمة بيل - األمواج املدنية
38.منظمة دولي

39.منظمة كش ملك
40.منظمة مساواة

41.منظمة مع العدالة
42.منظمة مّنا حلقوق اإلنسان 

43.منظمة نوفوتوزن
44.وحدة اجملالس احمللية



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 4

www.sn4hr.org

Info@sn4hr.org

@snhr


