
 
 

 

 
 

 �يان مشترك لمنظمات المجتمع المدني السوري 
 

بعــد عقــد مــن الصــراع مــا زال التقــدم نحــو حــل سياســي فــي ســو��ا بعيــد المنــال، ومــا زالــت أرواح المــدنيين تزهــق  
ــان ــوق اإلنس ــدولي لحق ــانون ال ــدولي والق ــاني ال ــانون اإلنس ــيمة للق ــات الجس ــف واال�تهاك ــبب العن ــي  ،بس ــا ف بم

ــ��ن  ــانوني للمحتج ــر ق ــدام الغي ــي واإلع ــداء الجنس ــذيب واالعت ــري والتع ــاء القس ــفي واالختف ــال التعس ــك االعتق ذل
ــام  ــى أن النظ ــة إل ــة الموثوق ــو��ة والدولي ــة الس ــات الحقوقي ــا��ر المنظم ــن تق ــد م ــير العدي ــث تش ــين. حي والمختطف

ممنهجـــة لقمـــع المعارضـــة السياســـية  الســـوري قـــد اســـتخدم االعتقـــال التعســـفي واإلخفـــاء القســـري كوســـيلة
ــم  ــاربهم ووصـ ــيين وأقـ ــين السياسـ ــلميين والمعارضـ ــطاء السـ ــتهداف النشـ ــالل اسـ ــن خـ ــالرأي مـ ــه بـ ــالفين لـ والمخـ

 الجميع باإلرهاب بمن فيهم أولئك الذ�ن يقدمون الخدمات الط�ية واإلنسانية.

ــي نفــذه ــد�و مجــزرة حــي التضــامن والت ــابع لألمــن إن المشــاهد الصــادمة التــي ظهــرت فــي في ا فــرع المنطقــة الت
ــام  ــان عـ ــهر نيسـ ــق شـ ــي دمشـ ــامن فـ ــي التضـ ــي حـ ــكري فـ ــدنيين  2013العسـ ــرات المـ ــحيتها عشـ ــي راح ضـ والتـ

ــراع،  ــنوات الص ــالل س ــدنيين خ ــق الم ــوري بح ــام الس ــذها النظ ــي نف ــة الت ــازر المروع ــو��ين المج ــان الس ــادت ألذه أع
ــون األخ  ــن يك ــيس األول ول ــد�و ل ــذا الفي ــى أن ه ــد عل ــع التأكي ــد�وهات م ــن الفي ــد م ــار العدي ــن ا�تش ــالرغم م ــر، وب ي

الســابقة حــول جــرائم مما�لــة لــم ُيتخــذ إجــراءات حاســمة فــي محاســبة المســؤولين عنهــا وكــرس ذلــك فكــرة 
 اإلفالت من العقاب لدى المجرمين.

ــزرة ــن مج ــة ع ــة اإلعالمي ــه والتغطي ــة للتموي ــو إال محاول ــا ه ــوري م ــام الس ــن النظ ــوخرًا ع ــدر م ــذي ص ــو ال  إن العف
ــزاز  حــي التضــامن وهــو ال يحمــل فــي طيا�ــه أي ضــمانات فعليــة بــل علــى العكــس ســيفتح البــاب أمــام عمليــات ابت
ــان التـــي  ــة اإلنسـ ــانية والمهينـــة لكرامـ ــر انسـ ــير ذويـــيهم أضـــف لـــذلك الط��قـــة الغيـ ــة مصـ ــر لمعرفـ جديـــدة لألسـ

ســياق ســعيه لتعويمــه رافقــت آليــة االفــراج، كمــا وأننــا نعتبــر هــذه الخطــوة مــن النظــام الســوري تــأ�ي فــي 
 وإعادة التط�يع معه.

ــدعوة مــن  ــاء علــى كــل مــا تقــدم وب ــة الســو��ةبن ــد مــن  المنصــة الحقوقي منظمــات المجتمــع المــدني فــإن العدي
ــاه مــا يجــري الســوري ــة تج ــدولي تحمــل مســؤوليا�ه القانوني ــب المجتمــع ال ــان تطال ــى هــذا ال�ي فــي  الموقعــة عل

 سو��ا والعمل على: 

 

 

 

 

 

https://legal-sy.org/
https://docs.google.com/document/d/1igPCETM6-wKaCopprruW6pyq02ej0bcg/edit?usp=sharing&ouid=115662962167980736974&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1igPCETM6-wKaCopprruW6pyq02ej0bcg/edit?usp=sharing&ouid=115662962167980736974&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1igPCETM6-wKaCopprruW6pyq02ej0bcg/edit?usp=sharing&ouid=115662962167980736974&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1igPCETM6-wKaCopprruW6pyq02ej0bcg/edit?usp=sharing&ouid=115662962167980736974&rtpof=true&sd=true


 
 

 

 

 

 التوصيات:
 

الضــغط علــى نظــام األســد إللزامــه تقــديم معلومــات كاملــة وشــفافة ودقيقــة حــول  •
ملــف المعتقلــين  حيــث أن أوضــاع وأمــاكن احتجــاز جميــع المعتقلــين و�يــان مصــيرهم

 هو ملف غير قابل للمساومة أو التنا�ل ويتوجب فصله عن كافة األبعاد السياسية.
االمتثـــال الفـــوري وغيـــر المشـــروط للقـــرارات الملزمـــة الصـــادرة عـــن مجلـــس األمـــن ذات  •

) والتـــي �ـــنص علـــى "اإلفـــراج الفـــوري 2332، 2258، 2191، 2165، 1392االرقـــام (
ــى  ــن المرض ــًال ع ــال، فض ــاء واألطف ــدءًا بالنس ــفيًا ب ــ��ن تعس ــخاص المحتج ــع األش ــن جمي ع

ــك  ــي ذلـ ــا فـ ــن، بمـ ــار السـ ــى وكبـ ــي والجرحـ ــاملين فـ ــدة والعـ ــم المتحـ ــوظفي األمـ مـ
 المجال اإلنساني والصحفيين".

ــتقلين بشـــكل  • ــين ومسـ ــراق�ين دوليـ ــد والفـــوري لمـ ــر مقيـ ــة الوصـــول الغيـ تـــوفير إمكانيـ
ــر /  ــات وإشــراك األس ــان وجــود الرف ــي ســو��ا ومك ــاكن االحتجــاز ف ــع أم ــى جمي كامــل إل

إعادتهـــا إلـــى  والمـــوظفين الـــدوليين فـــي اســـتخراج الجثـــث وتحديـــد هويا�هـــا قبـــل
 العائالت لدفنها.

ضــمان ا�خــاذ جميــع الخطــوات والتــدا�ير الالزمــة لمنــع حــدوث ا�تهاكــات مما�لــة فــي  •
 المستقبل.  

ــم  • ــة ودعـ ــق العدالـ ــال تحقيـ ــل فـــي مجـ ــة التـــي تعمـ ــات الحقوقيـ ــود المنظمـ ــم جهـ دعـ
ــاجين وذوي  ــحايا الن ــط الض ــم رواب ــا ودع ــي أوروب ــا ف ــيع نطاقه ــي وتوس ــارات التقاض مس

 باإلضافة لدعم آليات التعافي وتحقيق المحاسبة الشاملة.  الضحايا،
ــد   • ــرائم ضـ ــن الجـ ــوع مـ ــذيب أو أي نـ ــرائم تعـ ــرب أو جـ ــرائم حـ ــين بجـ ــة المتهمـ ــ�ل كافـ عـ

 اإلنسانية عن أي عملية سياسية في سو��ا.
تــوفير الحمايــة القانونيــة لالجئــين الســو��ين فــي دول اللجــوء واالســتمرار فــي إيصــال  •

هم والتأكيــد علــى ضــمان عــودة الالجئــين الســو��ين إلــى ســـو��ا الــدعم اإلنســاني إلــي
 بشرط أن تكون عودة طوعية وآمنة وك��مة.
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