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 2020أيار/مايو،  20

 املعتقل� واملخطوف�سوريون من أجل  إىل: 

 مجلس سوريا الد�قراطية

 

، عن تشكيل لجنة متابعة ملف 2020نيسان/أبريل  5أعلن "مجلس سوريا الد�قراطية" يف بيان صحفي له بتاريخ 

االلتزام بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان وكافة القوان� إىل  املعتقل� واملختطف� يف سوريا، داع� أطراف النزاع يف سوريا  

اعتبار ملف املعتقل� واملختطف� واملفقودين واملغيّب� قرسيّاً هو ملف واملعاهدات الدولية ذات الصلة، مؤكدين عىل 

  إنسا� فوق تفاويض وال يجوز استخدامه كأداة لالبتزاز أو املساومة من أي جهة كانت.

معرّفة عن نفسها  "،سوريون من أجل املعتقل� واملخطوف�الحقاً، أنشأت اللجنة التي أعلن عنها، منّصة تحت اسم "

بأنّها لجنة سورية مستقلة تعمل عىل ملف املعتقل� واملخطوف� واملغيب� قرسياً لدى جميع أطراف النزاع يف سوريا. 

 وأكّدت اللجنة أنّها غ� ربحية وتعمل بحيادية تامة.

أن ترى وإذ  "سوريون من أجل املعتقل� واملخطوف�"ترحب أوالً بتشكيل لجنة  عة عىل هذه الرسالةإن املنظ�ت املوقّ 

تستطيع تحقيق خطوات عملية يف مواضيع عديدة متعلقة بقضية  مجلس سوريا الد�قراطيةاللجنة املنبثقة عن بيان 

 � والفصل بينه� ومتابعته�، وه�: تنّوه أوالً للجنة عىل رضورة التمييز ب� حقبت� أساسيتاملعتقل� واملختف� يف سوريا،  

 

تنظيم "الدولة اإلسالمية" عىل مساحات شاسعة من سوريا (محافظات الرقة ودير الزور وأجزاء   سيطرةحقبة  .أ

، ت حلب والحسكة وحمص)، قام خاللها بقتل وإخفاء آالف األشخاص بحسب عرشات التقاريرامن محافظ

 املعارضة السوريّة املسلّحة والقوات الحكومية السورية.ها حقبة سيطرة فصائل سبق

 

يطرة قوات سوريا الد�قراطية عىل مناطق تنظيم "داعش"، حيث ظهرت تحديات جديدة أخرى، سحقبة  .ب

متعلّقة باالنتهاكات التي قامت بها أجهزة تابعة لإلدارة الذاتية نفسها، مثل عمليات االعتقال التعسفية التي 

 ر القانون وعدد من املحاك�ت غ� العادلة يف ش�ل رشق سوريا.وقعت خارج إطا

 

لذا فإّن املنظ�ت املوقّعة عىل هذه الرسالة ترى بأنّه من األهمية مبكان عىل اللجنة املشّكلة ومجلس سوريا الد�قراطية 

  بأخذ التوصيات التالية بع� االعتبار:

 

https://stj-sy.org/ar/
https://jfl.ngo/
https://jfl.ngo/
https://jfl.ngo/
http://www.urnammu.org/Arabic/
https://ar.syriaaccountability.org/
https://www.facebook.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86-Syrians-for-Detainees-Abductees-110317363968951/
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 :شّكلةاملُ للجنة إىل اأوالً: 

 
عن طريقة عمل اللجنة معلومات لرأي العام، خاصة ذوي املفقودين واملعتقل� واملخطوف�، املشاركة مع ا .1

واملهام املنوطة بها، من أجل ضبط التوقعات، وليتسنى لعوائل املعتقل� وللمدافع� عن حقوق اإلنسان سواء  

موظف للتواصل بشكل رسمي، حيث  تعي�مبا يف ذلك  أفراد أو منظ�ت من متابعة ومراقبة عمل اللجنة.

 يحتاج الجمهور إىل معرفة ما يحصل وما العمل الذي تقوم به اللجنة بشكل دوري. 

 

للبحث مبادئ األمم املتحدة التوجيهية  و   التعّهد بالعمل بشكل مستقل وحيادي، وااللتزام بقواعد القانون الدويل .2

سياسية ما عىل حساب األخرى، وذلك لض�ن بقاء القضية، قضية ، وعدم االنحياز لجهة �ختفشخاص املعن األ 

 إنسانية حقوقية بامتياز.

 

األمر الذي من السياسية والدينية والعرقية، من جميع الخلفيات و وجود ممثل� من جميع املناطق  رضورة .3

 .شأنه تعزيز الثقة باللجنة من قبل جميع األطراف

 

املجتمع املد� املحلية والدولية، وخاّصة تلك القادرة عىل مساعدتها يف الوصول التعاون والتنسيق مع منظ�ت   .4

لقوائم املعتقل� واملفقودين واملختف� قرسياً، ذلك أّن هذا التعاون سيوفر الكث� من الوقت والجهد واملوارد  

 لجهود السابقة.ويضيف إىل خربات اللجنة خربات إضافية من املنظ�ت املختصة ويتم ض�ن عدم تكرار ا

 

ض�ن عدم الكشف أو مشاركة القوائم التي سوف يتم تزويد اللجنة بها من قبل األهايل أو املنظ�ت، مع أي  .5

وض�ن  جهات ثالثة بدون موافقات مسبقة من املصادر، وإعطاء ض�نات بالعمل الجّدي لكشف املصائر.

 يف مكان آمن ومشّفر ومحمّية من االخرتاق. الحفاظ عىل خصوصية املعلومات املتبادلة وحفظها وأرشفتها

 

البحث يف الظروف املوضوعية التي أدت/تؤدي إىل حدوث اعتقاالت ومحاك�ت غ� عادلة بحق سوري� يف  .6

مناطق ش�ل رشق سوريا بعد حقبة تنظيم "داعش"، وإصدار التوصيات الخاصة بذلك لألجهزة التابعة 

 التنفيذ واملراقبة ملنع االعتقال التعسفي املتكرر وتحس� رشوط االحتجاز.للسلطات املحلّية الحاكمة وض�ن 

 

عىل الكفاءات وأصحاب االختصاص، ونرش وتوضيح معاي� االختيار، عىل   اللجنة االعت�د يف اختيار العامل� مع .7

 يف أي انتهاك سابق. مشارك� اأّن يكون العاملون يف اللجنة يتمتعون مبعاي� النزاهة والشفافية وأّن ال يكونو 
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 مسد/اإلدارة الذاتية: –إىل مجلس سوريا الد�قراطي ثانياً: 

 
 تقديم ض�نات واضحة وعلنية بعدم التدخل يف عمل اللجنة والحفاظ عىل استقالليتها. .1

 

تقديم تعهدات بخصوص التعاون من قبل األجهزة املختصة/التنفيذية خاصة القضائية منها، وح�ية أعضاء  .2

 اللجنة وعملها وكل من يتعاون معها.

 

الس�ح للجنة بتقديم استجواب أو طلب معلومات من اإلدارة الذاتية يف كل مرة تتلقى فيها اللجنة معلومات  .3

 أو شكوى من األهايل أو من منظ�ت املجتمع املد�. 

 

التعامل بجدية ومسؤولية مع ما يصدر عن اللجنة من قرارات وتوصيات وض�ن تنفيذها وعدم تكرار  .4

 امل�رسات.

 

 :معتقيل داعشقضية في� يخّص ثالثاً: 

 

التعامل مع ملف معتقيل داعش عىل أنه ملف حقوقي وليس أمني فقط، والعمل عىل إبعاده عن املصالح  .1

 واملكاسب السياسية أثناء العمل عىل امللف، وض�ن حقوق املحتجزين وفق قواعد القانون الدويل.

 

ين فقدوا إبان سيطرتها عىل مناطق واسعة من االستفادة من معتقيل داعش يف معرفة مص� اآلالف الذ .2

 سورية.

 

إرشاك منظ�ت املجتمع املد� السورية والدولية بالنقاشات والحلول حول قضية معتقيل داعش  .3

 ومستقبلهم، وعدم التفرّد ببناء الرؤية والقرارات.
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 قّعة:و ملاملنظ�ت ا

 سوريون من أجل الحقيقة والعدالة -1

 العدالة من أجل الحياةمنظمة  -2

 أورنامو للعدالة وحقوق االنسان -3

 املركز السوري للعدالة واملساءلة -4
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