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�يان مشترك حول مصير المفقود�ن
والمعتقلين والمغي�ين في سو��ا وضمان ح��ة وسالمة

المدافعين عن حقوق اإلنسان

�وم2191

منذ ست سنوات تعرض المقر المشترك لمركز توثيق اال�تهاكات، مكتب التنمية المحلية ودعم المشا��ع 
الصغيرة ومجلة طلعنا عالح��ة في مدينة دوما (في الغوطة الشرقية شمال العاصمة السو��ة دمشق) 
لالقتحام من قبل عناصر مسلحة قاموا باختطاف أربعة من المدافعين عن حقوق اإلنسان، ��ان ��تونة، وائل 
حمادة، سميرة خليل وناظم حمادي. تغيرت األط�اف المسيطرة وهجر عش�ات اآلالف والي�ال مصير زمالئنا 

مجهوال حتى اليوم. 

ألجلهم وألجل آالف المغي�ين والمعتقلين في سو��ا، نجدد اليوم، نحن المنظمات الموقعة أدناه، الت�امنا 
والمحاسبة،  العدالة  في  حقوقهم  عن  والدفاع  مصيرهم  عن  للكشف  الممكنة  السبل  بكافة  بالعمل 
لبناء دولة ديمق�اطية قائمة على فصل السلطات  ومحاربة اإلفالت من العقاب، كشرط ضامن أساسي 

وحماية حقوق اإلنسان  والمواطنة، يسودها القانون في سو��ا.

ضد  الج�ائم  كبرى  ومرتكبي  مختطفيهم  ومحاسبة  والعدالة  الحقيقة  نحو  سعيا  الجهود  �تواصل  و�ينما 
اإلنسانية في سو��ا؛ تواصل سلطات األمر الواقع على امتداد األ�اضي السو��ة تمسكها بسياسات الخطف 
استم�ار  ومع  الج�ائم.  من  بم��د  ج�ائمها  إلخفاء  اساسية  ط��قة  التعسفي  واالعتقال  القسري  واإلخفاء 
ممارسات التغ�يب ضد مدافعين عن حقوق اإلنسان في سو��ا من قبل أط�اف الص�اع، �تسا�ع الخطوات 

نحو الحل السياسي.

مصير  عن  الكشف  أن  سو��ا  في  السياسي  الحل  لمفاوضات  الضامنة  والدول  الجهات  نذكر  هذا،  إلى 
المفقود�ن، إطالق س�اح المعتقلين وضمان العدالة ومحاسبة مرتكبي كبرى الج�ائم ضد اإلنسانية، يمثل 
األول إلرساء أي شكل من  األساس  العقاب، ووضع حجر  اإلفالت من  لثقافة  لوضع حد  األمثل  الضمان 

أشكال االستق�ار والسالم المستقبلي في سو��ا والمنطقة.

من هنا، نؤكد نحن المنظمات الموقعة أدناه على التالي:

متابعتنا السعي للدفاع عن حقوق كافة المواطنين السو��ين األساسية والسعي نحو كشف الحقيقة 
وإرساء العدالة والعمل لمحاسبة المسؤولين عن الج�ائم األكثر خطورة. 

متابعتنا السعي إلرساء آلية محاسبة شفافة وعادلة ووطنية بضمانات دولية �نظر في الج�ائم وضمان 
المحاسبة والتعويض، وعدم التك�ار، كضامن أساسي لقيام سالم مستدام في سو��ا. 

حل  ا�تاج  تجاه  مسؤوليا�ها  بتحمل  سو��ا  في  الحل  بناء  لخطوات  الضامنة  والجهات  الدول  مطالبتنا 
سياسي �ؤسس للسالم المستدام من خالل؛ إعطاء األولوية لخطوات بناء الثقة وعلى �أسها الكشف 

عن مصير المغي�ين والمعتقلين في سو��ا، الضغط على كافة أط�اف الص�اع لاللت�ام والتعاون.

مطالبتنا المجتمع الدولي واألمم المتحدة االضطالع بمسئوليا�هم بالدفاع عن حقوق اإلنسان والعمل 
عن  المدافعين  وسالمة  ح��ة  وضمان  سو��ا  في  والمعتقلين  المفقود�ن  مصير  عن  للكشف  الجدي 

حقوق اإلنسان لضمان إطالق عملية سياسية تؤسس لقيام الدولة الديمق�اطية في سو��ا.
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 شبكة ح�اس
"شمل" تحالف منظمات المجتمع المدني السوري 

آكتيف وا�ش
أورنامو 

إ�حاد المنظمات األلمانية - السو��ة
إ�ترناشيونال ميديا سوبورت

االتحاد الدولي لحقوق اإلنسان
الجمعية  المغر�ية  لحقوق اإلنسان

ال�ابطة الج�ائ��ة للدفاع عن حقوق اإلنسان
ال�ابطة السو��ة المواطنة

الشبكة السو��ة لحقوق اإلنسان
الشبكة العر�ية لمعلومات حقوق اإلنسان

العدالة من أجل الحياة
الفيد�الية األو�ومتوسطية ضد االختفاء القسري

اللجنة الكردية لحقوق االنسان / �اصد
المركز السوري لإلعالم وح��ة التع�ير

المركز العربي لحقوق اإلنسان في الجوالن
المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

المركز اللبناني لحقوق االنسان
المكتب الدولي الكا�اخي لحقوق اإلنسان وسيادة القانون

المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب 
المنظمة المغر�ية لحقوق اإلنسان

المي�ان
النساء اآلن من أجل التنمية

بدائل

�يتنا سو��ا
تجمع المحامين السو��ين

تحالف عائالت المختفين قس�ا بالج�ائر
جمعية آسو لمناهضة العنف ضد الم�أة 

حمله من آجل سو��ا
�ابطة الصحف�ين السو��ين

�ابطة عائالت قيصر 
سو��ون من أجل الحقيقة والعدالة
شبكة الم�أة السو��ة - نساء شمس

شبكة سو��ا القانونية في هولندا
عدالة "العيادة القانونية"

لجنة حقوق األنسان الالتفية
مؤسسة الحق للدفاع عن حقوق االنسان

مركز الخلي� لحقوق اإلنسان
مركز القاهرة لد�اسات حقوق اإلنسان

مركز الكواكبي للعدالة اال�تقالية وحقوق االنسان
مركز تفعيل الحقوق

مركز توثيق اإل�تهاكات
مركز وصول لحقوق اإلنسان

مساواة
مع العدالة

مكتب التنمية المحلية و دعم المشا��ع الصغيرة 
مَنا لحقوق اإلنسان

منتدي الشقائق العربي لحقوق االنسان
منظمة العناية بحقوق اإلنسان - ا��تي��ا

منظمة باكس للسالم
منظمة برجاف

منظمة دعم اإلعالم الحر
منظمة دولتي

منظمة رصد اإلفالت من العقاب 
منظمة كش ملك

نادي حقوق اإلنسان
نوفوتو�ون

وحدة المجالس المحلية
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