الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران2011 /
وهي منظمة مستقلة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من قبل
األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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رسالة إىل املمثلة السامية لالحتاد األورويب و وزراء خارجية االحتاد األورويب
بشأن قضية املعتقلني واملختفني يف سوراي

يف مجيع أحناء سوراي ،خيضع عشرات اآلالف السوريني األبرايء للتعذيب والتجويع والعنف اجلنسي داخل سجون النظام
السوري .وبكوننا معتقلني سابقني ومدافعني عن حقوق اإلنسان يف سوراي منذ فرتة طويلة ،فقد اختربان مثل هذه الفظائع على
أجسادان وعملنا جبهد لضمان إهناء مجيع أشكال االعتقال التعسفي وسوء املعاملة داخل سجون النظام السوري .لألسف؛
ورغم جهود املبعوث اخلاص لألمم املتحدة يف سوراي ،فإننا مل نشهد أي تقدم بقضية املعتقلني يف سوراي ،كما مل جير أي إفراج
عن أي معتقل ابلتوازي مع بدء احملاداثت بل زاد االعتقال يف كل احملافظات الواقعة حتت سيطرة النظام ،وهلذا نناشد االحتاد
األورويب والدول األعضاء ابلتحرك على وجه السرعة لتأمني اإلفراج عن املعتقلني تعسفاً وضمان وصول مراقبني مستقلني إىل
مجيع مراكز االعتقال السورية ،مبا يف ذلك سجون نظام األسد السرية.
منذ آذار  2011مات ما يزيد عن  17,000شخص داخل سجون النظام كما ورد يف التقرير األخري ملنظمة العفو الدولية؛
ويعد حوايل  65,000شخص يف عداد املفقودين ،وكلنا نعلم أن هناك حاالت اختفاء قسري أكثر بكثري من هذه األرقام مل
يتم توثيقها ،يعتقد أهنم يقبعون يف سجون ومراكز توقيف النظام السرية ،وقد مت توثيق قتل وتعذيب وجتويع احملتجزين السوريني
– مبا يف ذلك النساء واألطفال – بدقة ،مبا يف ذلك يف أكثر من  55,000صورة مت هتريبها من سجون سوراي على يد شرطي
عسكري سابق يعرف ابسم «سيزار» (قيصر) ،ووفقاً ملنظمة العفو الدولية ،فإن التعذيب داخل سجون األسد «منتشر»
و«منهجي» ويقرتف ابعتباره «سياسة احلكومة» ،وقد شبه املدعي العام للمحكمة اخلاصة خبصوص سرياليون ،دزموند لورنز
دي سيلفا ،الفظائع اليت جتري داخل سجون األسد بـ«عمليات قتل على نطاق واسع» ،وأمستها اللجنة املستقلة لتقصي
احلقائق التابعة لألمم املتحدة «جرائم ضد اإلنسانية وإابدة».
إن اإلثبااتت على الفظائع يف سجون األسد قاطعة وال تقبل اجلدل .ومع ذلك ،فلم يرتجم ذلك إىل أي تقدم مبلف املعتقلني،
ورغم قرار املبعوث اخلاص لألمم املتحدة يف سوراي بتعيني مستشار رئيسي ملعاجلة قضية املعتقلني واملختطفني ،فما زالت إمكانية
املراقبني املستقلني للوصول إىل مراكز االعتقال السورية حمدودة ،وال تزال أماكن وجود عشرات اآلالف من املختطفني غري
معروفة ،ويستمر تعذيب وجتويع املعتقلني دون هوادة ،كما رأينا مؤخراً يف سجن السويداء ،حيث أدى استخدام القوة املفرطة
من قبل ضباط السجن إىل وفاة معتقلني اثنني وجرح العشرات.
وقد أدى عدم إحراز تقدم يف ملف املعتقلني إىل خسارة حياة الكثري من السوريني ،كما ويشكل خطراً على عملية جنيف
 إذ يعيق اجلهود للتوصل إىل حل سياسي لألزمة السورية ،وهو يشكل سابقة خطرية لإلرهاب واألعمال الوحشية داخلسجون اجلماعات املتطرفة مثل داعش ،بعد مرور ست سنوات على بدء الصراع السوري ،فمن الضروري إحراز تقدم يف ملف
احملتجزين واملعتقلني ،وميكن ألورواب  -ابعتبارها نصري حقوق اإلنسان وحتقيق العدالة واملساءلة  -أن تضمن مثل هذا التقدم،
ولذا فإننا حنثكم على اختاذ اخلطوات التالية:
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أوالً :أتمني وصول كامل وغري مشروط وفوري للمراقبني الدوليني مثل اللجنة الدولية للصليب األمحر ( )ICRCوفرق
العمل املختصة إىل مجيع مرافق االحتجاز السورية ،مبا يف ذلك إىل سجون ومراكز توقيف النظام السرية أو اليت مل يكشف
عنها ،عن طريق الشروع يف إصدار قرار جمللس األمن الدويل يطالب هبذا الوصول ،دون إخطار مسبق ،وحنن نعرف من جتاربنا
الشخصية داخل سجون األسد أنه ميكن لوصول اللجنة الدولية للصليب األمحر واللجان احلقوقية واملختصة األخرى حتسني
األوضاع وإنقاذ األرواح – وعلى الرغم من ذلك ،يبقى عدد كبري جداً من املرافق خارج متناول اللجنة الدولية للصليب األمحر
أو اللجان األخرى.
اثنياً :وقف تنفيذ أحكام اإلعدام و خصوصاً الصادرة عن حمكمة امليدان العسكرية وحمكمة قضااي ٍ
االرهاب.
اثلثاً :ضمان مسائلة األشخاص املسؤولني عن تعذيب وقتل املدنيني عن طريق حماكمة القضااي وفقاً للوالية احمللية أو العاملية.
وقد بدأت عدة دول أوروبية مثل هذه القضااي – وجيب أن يتبعهم اآلخرين ،وعلى ضوء رفض جملس األمن حتويل الوضع إىل
احملكمة اجلنائية الدولية ،فمن الضروري أيضاً اختاذ خطوات لتأسيس حمكمة جرائم حرب خاصة حول سوراي.
رابعاً :تعزيز العقوابت ضد العاملني يف مجيع مستوايت النظام السوري املسؤولني عن أو املتواطئني مع األعمال الوحشية األكثر
فظاعة داخل سجون األسد ،وكخطوة أوىل ،على الدول األعضاء يف االحتاد األورويب العمل بصورة استباقية مع جلنة حتقيق
مستقلة لتفعيل قائمة من املشتبه بكوهنم جمرمي احلرب وحتديد العواقب اليت ترتتب على االنتهاكات املنهجية للقانون اإلنساين
الدويل من قبل مجيع أطراف النزاع يف سوراي.
أصحاب السعادة ،ال يستطيع العامل افتعال اجلهل حيال اجملازر املستمرة اليت ترعاها الدولة داخل السجون واملعتقالت السورية،
إن العامل يعرف ما جيري داخل سجون النظام السوري ،وهو يستطيع وقفها ،ولكن للقيام بذلك ،حنتاج ملساعدة أورواب ،وقد
كانت أورواب منذ زمن طويل معقالً للحرية والعدالة ،وهي نفس القيم اليت كانت الدافع األول لكي خيرج شعبنا إىل الشوارع يف
عام  ،2011واليت يستمر شعبنا ابلتعرض لالعتقال والتعذيب والقتل من أجلها ،إننا نتطلع إليكم لدعم القيم األوروبية اآلن،
وإظهار القيادة الالزمة لتحقيق العدالة للشعب السوري ،ولتمهيد الطريق للوصل إىل سالم مستدام ودائم يف سوراي.
املنظمات و اهليئات
الربانمج السوري للتطوير القانوين
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق اإلنسان
الشبكة السورية حلقوق االنسان
اللويب النسوي السوري
اجملموعة الوطنية للعدالة االنتقالية
املركز السوري لإلعالم و حرية التعبري
احتاد الصحفيني الكرد السوريني
املركز السوري للحرايت الصحفية
املركز السوري للدراسات واالحباث القاتونية
املركز السوري للدراسات وحقوق اإلنسان
املكتب احلقوقي املوحد – الغوطة الشرقية
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املنظمة السورية لضحااي احلرب
املنظمة العربية حلقوق اإلنسان
املنظمة العربية لإلصالح اجلنائي يف سوراي .
املنظمة الوطنية السورية
املؤسسة السورية
املؤسسة السورية للتوثيق و النشر
اهليئة السورية لفك األسرى و املعتقلني
اهليئة السورية للمعتقلني
اليوم التايل
أورمنو للعدالة وحقوق االنسان
بصمات من أجل التنميه
بيتنا سوراي
جتمع احملامني السوريني االحرار
حافز
محلة أنقذوا البقية
رابطة الصحفيني السوريني
رابطة احملامني السوريني األحرار
سوريون مسيحيون من اجل السالم
شبكة احلقوقيني السوريني يف هولندا واملهجر
شبكه املرأه السوريه
جلان التنسيق احمللية
جملس القضاء السوري
جملس قضاة سورية األحرار
جمموعة اإلنقاذ الوطين
جمموعة العمل ألجل املعتقلني السوريني
حمامو حلب لبناء دولة القانون
مركز اورينت للتوثيق و حقوق االنسان
مركز تستقل  ,املركز السوري للحوار
مركز توثيق االنتهاكات يف سوراي
مركز محاه اإلعالمي
مركز دراسات اجلمهورية الدميقراطي
مركز الهاي ملالحقة اجملرمني ضد اإلنسانية يف سوراي.
مركز مسار للدراسات
منظمة العدالة ألجل املعتقلني يف سوراي
منظمة الكواكيب حلقوق االنسان
منظمة حقوق االنسان يف سوراي -ماف
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منظمة صوت املعتقلني
منظمة معا لدعم قضااي املرأة
منظمة انشطون سوريون للرصد
منظمة نون لبناء السالم
مؤسسة أتخي حلقوق االنسان
مؤسسة اليف
نقابة حمامو ادلب األحرار
نقابة حمامو محاه األحرار
احملامني األحرار -درعا
ابإلضافة جملموعة من الشخصيات السياسية واحلقوقية ومعتقلني سابقني يف سجون النظام وجمموعة من النشطاء املدنيني.
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