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 سوریهمنازعه ها و آدم ربایی ها در با بازداشتدر ارتباط خطاب به کار گروه آستانه 
  

 ۲۰١۸اوت  ٣١ 

ی اطالعات بیشترهنگام به روزرسانی سوابق ثبت احوال از نگرانی خود را از عدم افشابا نوشتن این نامه 

طور خودسرانه بازداشت و ناپدید شده اند و در  و میر افرادی که به ی مرگسوی دولت سوریه درباره

خواهیم تا اقدامات می  کنیم و از شمامی ، ابراز مرگبرخی موارد صدور اطالعیه های فوت فاقد علت 

فوری برای رسیدگی جامع و عادالنه نسبت به سیاست های مداوم دولت مبنی بر بازداشت خودسرانه، 

 انجام دهید.بدرفتاری و ناپدید شدن های اجباری را 

 در که را یالملل نیب بشر حقوق نیقوان نقض موارد سازمانهای حقوق بشری ،منازعه آغاز زمان از

 رخ مسلح انمخالف و هیسور دولت جمله از ریدرگ یها طرف  توسط یرسم ریغ و یرسم یها بازداشتگاه

 ها ده و اند بوده تخطی ها اکثر مسئول یدولت یروهاین  که میه اافتیدر ما   .اندکرده ثبت و یبررس را داده

 یاجبار یها شدن دیناپد و گرید یهایبدرفتار و شکنجه خودسرانه، یها بازداشت معرض در را نفر هزار

 خودسرانه یهایریدستگ ما .شوندیم محسوب یجنگ جرائم و تیبشر هیعل تیجنا مصداق که اند داده قرار

 و پزشکان نگاران، روزنامه بشر، حقوق مدافعان صلحجو، فعال یادیز تعداد یاجبار یها شدن دیناپد و

 کرده ثبت گسترده طور به بحران نیا یط در را هیسور دولت یسو از بشردوستانه یها کمک کارگران

 .میاکرده تیحما ایشان یآزاد از آنها یهاخانواده کنار در و

 آدم جمله از یالملل نیب یبشر حقوق نیقوان یجد نقض مرتکب زین هیسور دولت مخالف مسلح یگروهها 

 بمب لیاتومب واقعه یط در ییربا آدم حادثه زمان از .اند شده یجمعدسته  یکشتارها و شکنجه ،ییربا

 داد قرار هدف را دولت کنترل تحت مناطق سمت به حلب شهر ریمس در هیتخل کاروان که یا شده یگذار

 فوعه و ایکفر نینش عهیش عمدتا شهر دو از کودک و زن مرد، ،یرنظامیغ  20از شیب سرنوشت کنون تا

 نیعفر در یمحل منابع عالوه، به .باشد یم معلوم نا بود مسلح انمخالف محاصره در قبال که ادلب شهر در

 خودسرانه، های بازداشت همچون یموارد شامل ظاهرا که نده اداد گزارش را تخطی مورد  86کم دست

 .باشد یم هیترک یحام مسلح یگروهها توسط انیرنظامیغ یاجبار های شدن دیناپد و شکنجه

 یهااستان و دمشق، یحومه جمله از کشور از قسمت نیچند در را احوال ثبت سوابق را  یاخ هیسور دولت

 توسط نیا از شیپ رفت یم گمان که یافراد دهد نشان تا است کرده یرسان روز به دایسو و حلب حما،

 ارائه ها خانواده به یفوت یگواه موارد، یبعض در .اند کرده فوت اند شده دیناپد ای بازداشت هیسور دولت

.داد یم نشان «یقلب یحمله» را مرگ علت و  ۲۰۱۳ سال تا یحت گذشته در را فوت خیتار که شد یم

 

 نیا با .اندشده خبردار خود مفقود وابستگان سرنوشت از صورت نیا به خانواده صدها که شده زده نیتخم

 فوت یچگونگ مورد در یاطالعات و زانشانیعز یایبقا افتیدر بر یمبن وابستگان یتقاضا به دولت وجود

 یشتریب اطالعات که بودند دهیترس آنقدر آنها از یاریبس ت.اس نداده یپاسخ ها آن یاجبار شدن دیناپد و

 شروع بدون و دولت یسو از هاخانواده به ایبقا بازگرداندن بدون یفعل طیشرا در .کردند ینم مطالبه

 پاسخ عدم ای پاسخ نیا  .ندارد وجود هامرگ نیا دییتأ یبرا یراه چیه مرگ، علل یدرباره مستقل یقاتیتحق

 و یاجبار یها شدن دیناپد مورد در طرفانه یب و مستقل ،یفور قاتیتحق انجام در آن ی فهیوظ با دولت

 .باشد یم تضاد در غرامت گرفتن و قتیحق دانستن به شده دیناپد فرد بستگان حق از تیحما
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  د.هیم ادامه یررسمیغ و یرسم یهابازداشتگاه در نفر هزار ها ده بازداشت به دولت ن،یا بر عالوه 

 روند چیه و دهدینم را هابازداشتگاه نیا از چکدامیه با  یتقر به یدسترس یاجازه یالمللنیب ناظران به دولت

 .ندارد وجود شدگانبازداشت نیا یبرا عادالنه محاکمه ضمانت ای یقانون

 به یدگیرس بر یمبن خود یهاتیاولو در مورد را ما که میدار تقاضا گروه کار نیا برجسته یاعضا از ما

 توسط که ییآنها و هستند دولت خودسرانه بازداشت در همچنان که یافراد ینگهدار محل و سرنوشت

 انیب مشخص طور به و سازند، مطلع اندکرده فوت بازداشت در که یکسان و اند شده دیناپد اجبار به دولت

 :که کنند

 ثبت سوابق کردن یرسان روز به در آنها قصد و ندیفرا مورد در هیسور دولت از گروه کار نیا ایآ -

 یهاخانواده تا آورد خواهند فشار هیسور دولت به ایآ و شد؟ خواهند یسازشفاف خواستار احوال

 ها خانواده به را آنها یایبقا و د،نکن مطلع زانشانیعز یایبقا ینگهدار محل یدرباره را انیقربان

 د؟نبازگردان

 هابازداشتگاه در شدگان بازداشت یشکنجه و یبدرفتار که نیا بر یمبن نیشیپ یهاافتهی به توجه با -

 دادهرخ ریم و مرگ مورد در طرفانهیب و مستقل قاتیتحق انجام یبرا گروه کار نیا ایآ بود گسترده

 کرد؟ خواهد تالش بازداشت هنگام

 مسلح انمخالف و هیسور دولت شود حاصل نانیاطم تا داد خواهد انجام یاقدامات چه گروه کار نیا -

 شدن دیناپد معرض در شده، بازداشت خودسرانه طور به که را یافراد ینگهدار محل و یاسام

 حقوق که دهند پاسخ یا گونه به ها خانواده به و کنند افشا بودند شده ربوده و گرفته قرار یاجبار

   ؟قرار گیرد احترام مورد تشانیامن و آنها خانواده و انیقربان

 بازداشت طورخودسرانه به که یافراد یهمه یآزاد از تا داد خواهد انجام یاقدامات چه گروه کار نیا -

 انساندوستانه یها کمک کارگران و پزشکان نگاران، روزنامه بشر، حقوق مدافعان جمله از اند،شده

 کند؟ حاصل نانیاطم برندیم سر به مسلح یگروهها و یدولت یها بازداشتگاه در همچنان که

 یهمه به یرسم یالمللنیب ناظران بالمانع و یفور یدسترس سر بر مذاکره گروه کار نیا ایآ -

 داد؟ قرارخواهد تیاولو در را یررسمیغ و یرسم از اعم هابازداشتگاه

 یبرا عدالت یریگیپ در مستقل و طرفیب یالمللنیب سمیمکان و ملل، سازمان با گروه کار نیا ایآ -

 و ه،یسور دولت توسط ها دشدنیناپد و هابازداشت ینهیزم در گرفته صورت یها یتخط یها

 سازد؟ ممکن را یداریپا یاسیس گذار تا کرد خواهد یهمکار منازعه یهاطرف گرید
 

ه دیدار خواهند یدر روز هفتم سپتامبر ترکیه، روسیه و ایران به منظور بحث در مورد منازعه سور
حل موثر و عادالنه ی در برای تالشی هماهنگ از سوی این سه کشور خواهد بود این فرصتی  د.کر

 موضوع نیا به تا میخواهیم گروه کار نیا از ما.موضوع بازداشت شدگان، ناپدیدشدگان و ربوده شدگان
 مطرح یهاپرسش به شما پاسخ افتیدر انتظارمشتاقانه در  جلسه از پس و دنکن یدگیرس الزم توجه با

 .بود میخواه باال در شده

 
  ,احترام با

 

1. Amnesty International 

2. Dawlaty 

3. The Day After 

4. Families for Freedom 

5. The Global Centre for the Responsibility to Protect 

6. Human Rights Watch 
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7. Hurras Network 

8. Just Foreign Policy 

9. The Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies 

10. Syrian Association for the Missing and Conscience Detainees 

11. The Syrian Center for Statistics and Research 

12. Syrians for Truth and Justice 

13. The Syrian Network for Human Rights 

14. Rethink Rebuild Society 

15. nammu for Justice and Human RightsUr 

 

 

 

 


