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سعادة األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوترييس
سعادة املفوض السامي حلقوق اإلنسان، زيد رعد احلسني
سعادة رئيس جملس حقوق اإلنسان، فوجيسالف سوك 

السيدات والسادة ممثلي الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان احملرتمون،

26 حزيران/يونيو 2018

السيدات والسادة احملرتمون، 
يف اليــوم العاملــي لدعــم ضحــااي التعذيــب، مــازال آالف الســوريني والســورايت جمهــويل املصــري يعانــون مــن أقســى أنــواع املعاملــة 
الالإنســانية والتعذيــب يف معتقــالت ومعســكرات االحتجــاز الســرية والرمسيــة علــى إمتــداد األراضــي الســورية؛ ومــن بــني هــؤالء 
العديــد مــن املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان ممــن عملــوا علــى توثيــق حــاالت االختفــاء واالحتجــاز والتعذيــب ليضحــوا ضحــااي 

هلــذه املمارســة ذاهتــا.
نطالــب حنــن املنظمــات املوّقعــة أدانه اجملتمــع الــدويل اليــوم بتحمــل مســؤولياته جتــاه ضحــااي التعذيــب وأســرهم والدفــاع عنهــم 
ورعايتهــم ودعمهــم يف العمــل علــى حماســبة اجلنــاة وحفــظ حقهــم يف العدالــة والتعويــض، وصــوال إىل إهنــاء كافــة أشــكال التعذيــب 

يف ســوراي.
 

إن اســتمرار احلكومة الســورية يف اعتقال أعداد غري حمددة من الســوريني والســورايت يف ظروف غري إنســانية، وممارســة التعذيب 
بشــكل مؤسســايت وممنهــج، متجاهلــة مســؤولياهتا جلهــة وضــع حــد هلــذه املمارســات وحماســبة املســؤولني عنهــا، يعــي خرقــاً واضحــاً 
ومتعمــداً لكافــة املعايــري اإلنســانية الدوليــة، وإخــالاًل ابلتزاماهتــا القانونيــة جتــاه املعاهــدات الدوليــة املوقعــة عليهــا وخاصــة اإلتفاقيــة 
الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاســية أو الالإنســانية أو املهينة ؛ ميثل حتدايً صارخا للمجتمع 

الــدويل وجهــوده  إلرســاء عــامل خــال مــن التعذيــب وامعــاان يف اإلفــالت مــن العقــاب.

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.
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انطالقــا مــن هــذا ندعوكــم اليــوم للضغــط علــى الســلطات الســورية بشــكل أساســي كمــا ابقــي ســلطات األمــر الواقــع وأطــراف 
الصــراع للقيــام خبطــوات فعليــة جتــاه التزاماهتــا القانونيــة أمــام اجملتمــع الــدويل مــن خــالل التأكيــد علــى التــايل:

1. الكشــف عــن أماكــن احتجــاز كافــة املعتقلــني واحملتجزيــن وتســهيل وصــول اجلهــات اإلنســانية الدوليــة الفاعلــة، وال ســيما 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر، إىل تلــك املراكــز والســجون كافــة، ســرية كانــت أم علنيــة، بصــورة منتظمــة.

2. حتمــل املســؤولية جلهــة اختــاذ كافــة التدابــري الالزمــة لوقــف ممارســات التعذيــب الوحشــي مبــا فيهــا االغتصــاب واملمارســات ذات 
الطابــع اجلنســي، وإجــراء التحقيقــات الالزمــة، وإخضــاع املتورطــني يف تلــك املمارســات واملســؤولني عنهــا للمحاســبة احلقيقيــة وفــق 

املعايــري الدولية.
3. الكشــف عــن مصــري اآلالف مــن املعتقلــني واملعتقــالت الذيــن يُعتقــد أهنــم قضــوا حتــت التعذيــب، وتســليم رفــات مــن تثبــت 
وفاتــه ألهلــه وذويــه بطريقــة انســانية تراعــي حرمــة أجســادهم ومشــاعر ذويهــم وشــعائرهم الدينيــة، دون أن يغــري ذلــك مــن حقيقــة 
حتمــل احلكومــة الســورية املســؤولية القانونيــة عــن املمارســات الــي أدت إىل ذلــك املصــري، وحقهــم وحــق ذويهــم يف العدالــة 

والتعويــض.
4. اختــاذ صنــدوق األمــم املتحــدة الطوعــي لضحــااي التعذيــب اخلطــوات الالزمــة لتقــدمي الدعــم النفســي واملعنــوي واملــادي الــالزم 

لضحــااي التعذيــب يف ســوراي وأســرهم وتعويضهــم وتقــدمي الرعايــة الالزمــة هلــم.
5. ال يســمح ألي دولة أو فريق ابســتخدام هذه القضية يف املســاومات السياســية أو عمليات التفاوض، على أن حتافظ األمم 
املتحــدة علــى دور ضامــن والوســيط الــدويل احملايــد للمفاوضــات يف ســوراي، وراعــي والعــب أساســي يف أي عمليــة هتــدف ملعاجلــة 

قضيــة املعتقلــني، لضمــان احلياديــة واملصداقيــة.
6. حتميــل احلكومــة الســورية وأطــراف الصــراع املتعــددة املســؤولية الكاملــة يف احلفــاظ علــى أماكــن وجــود رفــات الضحــااي ممــن 
قضــوا حتــت التعذيــب، أو أي أماكــن أخــرى يعتقــد ابحتوائهــا علــى أدلــة قــد تســاهم يف الكشــف عــن مصريهــم وعــن هويــة 

اجملرمــني.
 

كمــا نشــدد علــى ضــرورة دعــم الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة ملبــادرات الضحــااي يف تنظيــم أنفســهم ســعياً لتحقيــق احملاســبة 
والعدالــة. كمــا ندعــو الــدول األعضــاء لتفعيــل الواليــة القضائيــة الدوليــة ضمــن قوانينهــا، لتمكــني ضحــااي التعذيــب وعائالهتــم مــن 
اللجــوء إىل أنظمتهــا القضائيــة للســعي حنــو حقهــم يف العدالــة، كمــا نشــدد علــى دور هــذه الــدول يف ضمــان حقوقهــم وحقــوق 
ذويهــم مــن الضحــااي، والعمــل الدائــم علــى أتمــني الدعــم الــالزم مــن خــالل كافــة املســتوايت الرمسيــة واحلقوقيــة، خاصــة جلهــة الدعــم 

النفســي، االجتماعــي واملعنــوي الــدوري.
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تدخــل اليــوم مســاعي احلــل يف ســوراي عامهــا الســابع دون حتقيــق أي تقــدم ملمــوس ال علــى املســتوى السياســي، وال املســتوى 
احلقوقي أو اإلنســاين، لتبقى جهود إعادة احرتام حقوق اإلنســان واملواثيق الدولية غري ذات جدوى بوقف االعتقال والتعذيب 
ووقف جرائم احلرب واجلرائم ضد االنســانية الي ترتكب يومياً.  ومع اســتمرار الفيتو يف شــل جملس األمن، ومنعه من التصدي 
لواجباتــه حبمايــة املدنيــني وحماســبة مرتكــي جرائــم التعذيــب يف ســوراي، وتصاعــد املســاعي الختطــاف ملــف املعتقــالت ومراكــز 
االحتجــاز والتعذيــب مــن قبــل أطــراف الصــراع، دون حلــظ دور يذكــر لألمــم املتحــدة؛ نؤكــد حنــن املنظمــات املوقعــة أدانه علــى 
ضــرورة حتمــل الــدول األعضــاء مســؤولياهتا مبحاربــة اإلفــالت مــن العقــاب يف هــذه اجلرائــم، وكافــة اجلرائــم األخــرى، مــن خــالل 
الدفــع ابجتــاه أتســيس حمكمــة جنائيــة دوليــة خاصــة بســوراي، وذلــك ابســتصدار قــرار مــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة كخطــوة 

أوىل تؤكــد علــى التــزام اجملتمــع الــدويل بتحقيــق العدالــة وحتميــل املعتديــن مســؤولية جرائمهــم.

مع فائق التحية واإلحرتام.

املنظمات املوقعة:
Union of German-Syrian Organizations VDSH - 1. احتاد املنظمات األملانية السورية

Syrian Archive - 2. االرشيف السوري
Syrian Legal Development Programme - 3. الربانمج السوري للتطوير القانوين

Syrian Arab community in Italy - 4. اجلالية العربية السورية يف إيطاليا
Freie Deutsch Syrische Gesellschaft e.V in Hamburg - 5. اجلمعية السورية األملانية احلرة يف هامبورغ

The bright future of awareness and development - 6. الغد املشرق للتوعية والتنمية
White Helmets - Syria Civil Defense - )7. الدفاع املدين السوري )اخلوذ البضاء

  Syrian League For Citizenship - 8. الرابطة  السورية للمواطنة
Alseeraj for Development and Healthcare - 9. السراج للتنمية و الرعاية الصحية

Syrian Network for Human Rights - 10. الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
Justice for Life organization -  11. العدالة من أجل احلياة

.Kurdish Committee for Human Rights/Observer - 12. اللجنة الكردية حلقوق اإلنسان راصد
 Syrian Feminist lobby - 13. اللويب النسوي السوري

 Syrian Center for Statistics and Research CSR - 14. املركز السوري لإلحصاء والبحوث
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 Syrian Center for Media and Freedom of Expression 15. املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري
SCM

Syrian Center for Legal Researches and Stud- - 16. املركز السوري للدراسات واألحباث القانونية
ies

 Al-Marsad – Arab human rights Centre - 17. املرصــد – املركــز العــريب حلقــوق اإلنســان يف اجلــوالن
in Golan Heights

 Syrian Forum - 18. املنتدى السوري
Women Now - 19. النساء اآلن من أجل التنمية

Shaml - 20. حتالف مشل
 Vigilance for Democracy and the - )21. مجعيــة اليقظــة مــن أجــل الدميقراطيــة والدولــة املــدين )تونــس

Civic State
 Save The Rest Campaign - 22. محلة أنقذوا البقية

Local Development and Small Projects Sup- - 23. مكتــب التنميــة احملليــة ودعــم املشــاريع الصغــرية
port LDSPS

DOZ e. V – 24. منظمة دوز
Syrian Journalists Association - 25. رابطة الصحفيني السوريني

Caesar Families Association - 26. رابطة عائالت سيزر
 Association of Detainees and The Missing in- 27. رابطــة معتقلــي ومفقــودي ســجن صيــداناي

 Sednaya Prison
Syrians for Truth and Justice -STJ - 28. سوريون من أجل احلقيقة والعدالة

Syrian Women Networks .29. شبكة املرأة السورية
  Syria Legal Network - NL-SLN - 30. شبكة سوراي القانونية يف هولندا

Detainees’ Voice - 31. صوت املعتقلني
Rethink Rebuild Society - )32. فكر و بناء )مركز اجلالية السورية يف مانشسرت
HRI Home Revival Initiative  )33. مبادرة إحياء وطن  )مبادرة إحياء سوراي

Action Group For Palestinians of Syria - 34. جمموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
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Gulf Centre for Human Rights GCHR - 35. مركز اخلليج حلقوق اإلنسان
 Kawakbi Center for Transitional Justice - 36. مركــز الكواكــي للعدالــة االنتقاليــة وحقــوق اإلنســان

and Human RIghts
Center for Civil Society and Democracy - 37. مركز اجملتمع املدين والدميقراطية

Violation Documentation Center VDC - 38. مركز توثيق االنتهاكات
Democratic Republic Studies Center - 39. مركز دراسات اجلمهورية الدميقراطية

”With Justice“ - 40. منظمة - مع العدالة
  Human Help Community - HHC -  41. منظمة اإلغاثة اإلنسانية

Al Khadra’ Organisation - 42. منظمة اخلضراء
Alkawakibi Organisation For Human Rights - 43. منظمة الكواكي حلقوق اإلنسان

The Day After - 44. منظمة اليوم التايل
URNAMMU - 45. منظمة أورمنو

 PÊL- Civil Waves - 46. منظمة بيل- األمواج املدنية
  The Foundation to Restore Equality and Education in Syria-  - 47. منظمة فري سرياي

FREE-Syria
Musawat - 48. منظمة مساواة

Jasmine Dream Organization - 49. منظمة حلم اليامسني
 Fraternity Foundation for Human Rights-Birati - 50. مؤسسة التآخي حلقوق اإلنسان

AlKarama Foundation 51. مؤسسة الكرامة
Najda Now - 52. مؤسسة جندة انو

 Local Administration Councils Unit - 53. وحدة اجملالس احمللية
Yasmin Al Scham Hamburg - 54. ايمسني الشام هامبورغ
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