
أولويات للجمعية العامة 
2019لألمم المتحدة 

السوري للعدالة واملساءلةاملركز 



 لألسبوع رفيع املستوى القادم ل�جمعية العامة لألمم املتحدة، يحّدد املركز السوري للعد
ً
الة واملساءلة استعدادا

ها ا�جمعية العامة و�أمل املركز السوري �� أن �ستغل الدول األعضاء الفرصة ال�ي تتيح. أولو�ات املناصرة ا�خاصة بھ

�ّحة، وأن تتاح للضغط ع�� ا�ح�ومة السور�ة وحلفا��ا والدول املستضيفة لالجئ�ن �شأن قضايا حقوق اإل�سان امل

لك تلّقي تحديثات ملنظمات ا�جتمع املد�ي السور�ة الفرصة إليصال األولو�ات إ�� املبعوث ا�خاص لألمم املتحدة، وكذ

ليس ا�جهود و�جب أن ت�ون األمم املتحدة �� املنتدى إلقامة سالم عادل �� سور�ا و . جوهر�ة عن ا�جهود ال�ي يبذلها

.  املنافسة �� أستانا أو �� أي م�ان آخر

 املركز السوري املبعوث ا�خاص والدول األعضاء ع�� ترك�� جهود
ّ

هم ع�� وخالل األسبوع رفيع املستوى، يحث

:األولو�ات التالية

--2إطالق سراح املعتقل�ن

-- 3وقف دائم إلطالق النار ووصول املساعدات اإل�سانية إ�� إدلب

-- 4حماية الالجئ�ن من العودة القسر�ة

لكية العقار�ة 
ُ
-- 5وقف اإلن��ا�ات ضد امل

-- 6العدالة �� شمال شرق سور�ا

________________________

ا ينعم و�تطلع املركز إ�� سور�. هو منظمة غ�� ر�حية بقيادة سور�ة، ومتعددة مصادر الدعم) SJAC(إن املركز السوري للعدالة واملساءلة 

وري ويعّزز املركز الس. حيث �عيش جميع م�ونات ا�جتمع السوري �سالم—ف��ا الناس بالعدل واح��ام حقوق اإل�سان وسيادة القانون 

�ز ا�خطاب العام حول العدالة االنتقالية وعمليات املساءلة �� سور�ا من خالل جمع التوثيقات وحفظها وتحليل البيانات وفهرس��ا، و�عز 

.ar.syriaaccountability.orgملعرفة املز�د، ير�� ز�ارة . داخل سور�ا وخارجها—العدالة االنتقالية 
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إطالق سراح المعتقلين

إذ �ش�� . سوريما ف�ئ اإلفراج عن جميع املعتقل�ن السياسي�ن يمثل األولو�ة القصوى ملنظمات ا�جتمع املد�ي ال
ا �عا�ي األسر دون التقار�ر إ�� ان��ا�ات واسعة النطاق �� مراكز االعتقال ا�ح�ومية وغ�� ا�ح�ومية ع�� حٍد سواء بينم

ائج لم تتجاوز �� تحقيق نت" مسار أستانا"ولقد فشلت املفاوضات حول املعتقل�ن من خالل . علمها بمص�� أحبا��ا
عمھ إلطالق و�ينما أعرب املبعوث ا�خاص لألمم املتحدة �� البداية عن د. عمليات تبادل مقاتل�ن ع�� نطاق صغ��

�جتمع املد�ي، ولم سراح املعتقل�ن، إال أنھ لم ُيف�ح �� تقديم تحديثات جوهر�ة عن جهوده سواء عالنية أو مباشرة إ�� ا
 يحضر إحاطة مجلس األمن ال

ً
زت ع�� هذه القضية" عائالت من أجل ا�حر�ة"مع �ي ُعقدت مؤخرا

ّ
.وال�ي رك

:  ينب�� ع�� الدول األعضاء �� األمم املتحدة أن تضغط من أجل

رى ا�حرباإلفراج الفوري عن جميع املعتقل�ن السياسي�ن �� سور�ا، وأال يقتصر ذلك ع�� املقاتل�ن وأس•

�ةوقف عمليات اعتقال النازح�ن والالجئ�ن العائدين إ�� املناطق ال�ي �سيطر عل��ا ا�ح�ومة السور •

اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بحالة وم�ان وجود أي �جناء متبق�ن وال��م املوّجهة إل��م•

حاكم�عليق ا�حاكم امليدانية العسكر�ة ومحكمة اإلرهاب، وتجميد جميع أح�ام اإلعدام الصادرة عن هذه ا�•

ح�ومية إ�� ال�جون ومراكز االعتقال ا�) مثل ال�جنة الدولية للصليب األحمر(إتاحة وصول مجموعات املراقبة •
وغ�� ا�ح�ومية

:لتحقيق ذلك، يجب ع�� الدول األعضاء �� األمم املتحدة الدعوة إ�� ا�خطوات التالية•

األمم املتحدة �� للمفاوضات ا�خاصة باملعتقل�ن وعودة املناقشة إ�� املسار الذي ترعاه" مسار أستانا"إ��اء احت�ار •
جنيف

املع�ي باملعتقل�نضمان االتصال املنتظم ب�ن منظمات ا�جتمع املد�ي السور�ة واملستشار ا�خاص للمبعوث األم�ي•

ملذ�ورة أعاله استمرار التدقيق من قبل مجلس األمن الدو�� �شأن هذه املسألة، بما �� ذلك قرار يتضمن النقاط ا•
�شأن املعتقل�ن �� سور�ا
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وقف دائم إلطالق النار ووصول 
المساعدات اإلنسانية إلى إدلب

ات اإل�سانية إ�� يتع�ن ع�� الدول األعضاء �� األمم املتحدة أن تمنح األولو�ة لوقف دائم إلطالق النار ووصول املساعد
و�� ح�ن يتم . يةإدلب، حيث �عا�ي مالي�ن املدني�ن، وكث�� م��م من النازح�ن، تحت القصف ونقص املساعدات األساس

الغارات حيث أسفرت األشهر األر�عة األخ��ة من. العمل بوقف إطالق نار هش، إال أنھ قد �عّرض الن��اك بالفعل
 عن نزوح ما ب�ن 

ً
.مد�ي900,000–400,000ا�جو�ة عن تدم�� مس��دف للعديد من املرافق الطبية، فضال

:ينب�� ع�� الدول األعضاء �� األمم املتحدة أن تناصر ا�خطوات التالية

ارتنفيذ وقف دائم إلطالق النار �� إدلب، مع مراقبة حثيثة لتتّبع جميع ان��ا�ات وقف إطالق الن•

ضمان نقل املفاوضات حول إدلب من أستانا إ�� األمم املتحدة، مما يضمن للمجتمع الدو�� قدرة أفضل ع��•
صمود االتفاق ومراقبتھ

وصول املساعدات اإل�سانية والطبية العاجلة إ�� إدلب•

تمو�ل املساعدات اإل�سانية إلدلب، �غض النظر عن وجود هيئة تحر�ر الشام �� هذه ا�حافظة•

وء �� تركيااتفاق ب�ن أورو�ا وتركيا �سمح للمدني�ن املعرض�ن ل�خطر �� إدلب �عبور ا�حدود والتماس ال�ج•
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حماية الالجئين من 
العودة القسرية

ت لبنان وتركيا تداب�� قاسية لز�ادة عودة الالجئ�ن2019�� عام 
ّ
لبنان وتركيا �ش�ل حيث تم ترحيل السور��ن ��. ، تبن

عض السور��ن وأفادت تقار�ر عن احتجاز �. �عسفي من قبل قوات األمن ا�حلية �� ان��اك ملبدأ عدم اإلعادة القسر�ة
ك، وضعت باإلضافة إ�� ذل". طوعية"�� تركيا ألسابيع دون محاكمة عادلة و�رغامهم ع�� التوقيع ع�� إفادات عودة 

ل والتعليم ا�ح�ومة اللبنانية سياسات قسر�ة ��دف إ�� طرد السور��ن من خالل ا�حيلولة دون حصولهم ع�� العم
عت�� العودة طوعية �� ظل هذه الظروف القسر�ة. والسكن واملوارد األساسية األخرى 

ُ
 يتم الضغط ع�� و�نب�� أال. وال �

.السور��ن للعودة، حيث ال تزال البلد غ�� آمنة

:ا�خطوات التاليةأن تناصر ينب�� ع�� الدول األعضاء �� األمم املتحدة 

الوقف الفوري لعمليات ال��حيل القسري إ�� سور�ا•

.وقف االعتقاالت واحتجاز العائدين من قبل ا�ح�ومة•

جئ�ن السور��ن الال بوجوب قيامالضغط ع�� تركيا لوقف أي ترحيل للسور��ن ووقف العمل بالقاعدة ال�ي تق�ىي •
أكتو�ر/�شر�ن األول 30غ�� امل�جل�ن �� اسطنبول بمغادرة املدينة بحلول 

ومة اللبنانية وقف التداب�� ا�ح�ومية األخرى ال�ي قد تؤدي إ�� ال��حيل أو العودة غ�� الطوعية، مثل تداب�� ا�ح�•
�� تصار�ح بما �� ذلك الهدم القسري ألماكن إيواء الالجئ�ن وخلق العقبات ال�ي تحول دون حصول السور��ن ع

عمل قانونية

 �� تيس�� جميع عمليات ال•
ً
 رائدا

ً
عودة وضمان أن اإلصرار ع�� أن تلعب املفوضية السامية لشؤون الالجئ�ن دورا

ت�ون العودة طوعية

ة �سبب تد�ي ترك�� املساعدات ع�� دعم الالجئ�ن أينما �انوا، لضمان عدم تحف�� الالجئ�ن ع�� العودة غ�� اآلمن•
مستو�ات املعيشة �� البلدان املستضيفة

تمرة �جتمعات اش��اط تقديم املعونة إ�� البلدان املستضيفة ع�� أساس اح��امها للقانون الدو�� وا�حماية املس•
الالجئ�ن
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وقف اإلنتهاكات ضد 
الُملكية العقارية 

، ا�حق �� العودة إ�� امل
ً
نازل ال�ي تر�وها ينب�� أن يتمتع السور�ون، سواء أولئك الذين فّروا من البلد أو نزحوا داخليا

اء غياب املالك ولكن �عد حرب طو�لة ونزوح جما��، تم تدم�� العديد من املنازل أو االستيالء عل��ا و�يعها أثن. وراءهم
، الذي يمنح ا�ح�ومة السور�ة 10وتتفاقم هذه املش�لة �سبب سياسات ا�ح�ومة السور�ة، مثل القانون . األص��

عو�ض ما�� سلطة تقدير�ة واسعة �� إعادة تنظيم املناطق السكنية لغرض إعادة اإلعمار واملصادرة، دون تقديم �
 أمام عودة و�تم استخدام هذا التشريع �أداة للتغي�� الديموغرا�� و�مكن أن يصبح عائق. �اف ألولئك النازح�ن

ً
 رئيسيا

ً
ا

ي عملية الهدم وح�ى تار�خھ، هدمت ا�ح�ومة السور�ة منازل الالجئ�ن والنازح�ن �� مدينة القابون، وتم�ى. الالجئ�ن
 من أجل إدارة الن�اعا. �� برزة10و�عادة اإلعمار بموجب القانون 

ً
ت وضمان وسي�ون برنامج اس��داد املمتل�ات ضرور�ا

ل�ات و�� غضون ذلك، يجب ع�� ا�ح�ومة السور�ة تجميد جهود تدم�� املمت. عودة عادلة للنازح�ن والالجئ�ن
لكية وتحقيق السالم �� املستقبل

ُ
.ومصادر��ا، ح�ى ال تز�د من �عقيد جهود اس��داد امل

:ا�خطوات التاليةأن تناصر ينب�� ع�� الدول األعضاء �� األمم املتحدة 

لكية �� مفاوضات السالم•
ُ
.ا�جار�ةينب�� أن ُي��ز املبعوث ا�خاص لألمم املتحدة ا�حاجة إ�� اس��داد امل

• 
ُ
لكية ينب�� �عي�ن مستشار ملكتب املبعوث ا�خاص لألمم املتحدة يتمتع بخ��ة �� برامج اس��داد امل

ُ
لكية وقانون امل

.السوري

جديدة يجب ع�� ا�ح�ومة السور�ة وقف جميع جهود إعادة التنظيم واملصادرة، واالمتناع عن إصدار أي قوان�ن•
لكيةللُملكية ح�ى ان��اء الن�اع، و�� ذلك الوقت يمكن إصدار التشريعات الالزمة بالتشاور مع آلية اس

ُ
.��داد امل
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العدالة في شمال شرق سوريا
ور�ا ملعا�جة قضية �� أعقاب الهز�مة اإلقليمية ال�ي ُم�ي ��ا تنظيم داعش، ت�افح السلطات ا�حلية �� شمال شرق س

زهم تنظيم اآلالف من مقات�� داعش املعتقل�ن وأعضاء التنظيم، وما زالت العائالت تبحث عن أحبا��ا الذين احتج
الف من وألقت قوات سور�ا الديمقراطية القبض ع�� اآل. داعش أو اختفوا خالل غارات جو�ة شن��ا قوات التحالف

و�� . قالمقات�� داعش السابق�ن، ووضعت عشرات اآلالف من النساء واألطفال من أعضاء الداعش �� معسكرات اعت
و�� ح�ن تم إطالق سراح. امرأة وطفل �� ظروف مزر�ة �� مخيم الهول 73,000الوقت ا�حاضر، يتم احتجاز حوا�� 

ن ما زال �� �عض أعضاء وعائالت داعش من السور��ن من قبل قوات سور�ا الديمقراطية، فإن مص�� معظم املعتقل�
.حت سيطرتھلدوا توترفض العديد من الدول إعادة مواطن��ا الذين انضموا إ�� تنظيم داعش أو الذين وُ . طي النسيان

م اكتشاف حيث ت. و�� الوقت نفسھ، ال يزال عدد ال يح�ىى من املدني�ن �� عداد املفقودين �� شمال شرق سور�ا
� من عشرة و�� الرقة، تم اكتشاف أك�. مقابر جماعية �� مختلف أنحاء األرا�ىي ال�ي �انت خاضعة لتنظيم داعش

إ�� و�فتقر فر�ق االستجابة األو�� �� الوقت ا�حا��. جثة5,000، تحتوي ع�� أك�� من 2018مقابر جماعية منذ عام 
تظر العائالت وتن. املوارد وا�خ��ات الالزمة ل�حفاظ ع�� بيانات الطب الشر�� و�تم فقدان األدلة القّيمة وتدم��ها

.فمعلومات عن مص�� أحبا��ا، ولم يتم دفع �عو�ضات ل�حايا الغارات ا�جو�ة ال�ي شّن��ا قوات التحال

:ا�خطوات التاليةأن تناصر ينب�� ع�� الدول األعضاء �� األمم املتحدة 

 لدى قوات سور�ا الديمقراطية �•
ً
حاكم��م أو قضاء ينب�� ع�� ا�ح�ومات األجنبية إعادة املواطن�ن ا�حتجز�ن حاليا

.أح�ام قضائية

إ�شاء آلية ينب�� ع�� دول التحالف تقديم دعم ما�� وخ��ات �حاكمة جرائم ا�حرب �� شمال شرق سور�ا، و�جب•
.دولية ملراقبة وضمان توف�� اإلجراءات القانونية الواجبة وا�حاكمات العادلة �جميع امل��م�ن

ع املقابر ينب�� أن تتضّمن أي جهود �� املالحقة القضائية إجراء تحقيقات حول األ�خاص املفقودين ومواق•
ساعد وقد يمتلك املقاتلون امل�جونون معلومات يمكن أن �. ا�جماعية ومراكز االعتقال وجرائم داعش األخرى 

.العائالت املفجوعة �� معرفة مص�� أحبا��ا

.ينب�� توف�� تمو�ل ل��نامج إعادة اإلدماج لعائالت داعش وا�جتمعات ال�ي �عودون إل��ا•

باء أجانب ينب�� ع�� السلطات ا�حلية ضمان أن األطفال املولودين �� إطار تنظيم داعش ألمهات سور�ات وآ•
.ة والتعليميتمتعون بنفس ا�حقوق املمنوحة للمواطن�ن السور��ن، بما �� ذلك ا�حصول ع�� الرعاية الطبي

.ينب�� ع�� ا�ح�ومات الدولية توف�� تمو�ل وموارد ل��نامج استخراج ا�جثث واأل�خاص املفقودين•

للتحالف ينب�� ع�� دول التحالف إجراء تحقيق �� ا�خسائر �� صفوف املدني�ن الناجمة عن الغارات ا�جو�ة•
.وتقديم �عو�ضات مالية ألفراد العائلة الباق�ن ع�� قيد ا�حياة
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