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أصحاب السعادة،
حتية طيبة وبعد ...

أولويات وفد منتدى الحوار الهندي -البرازيلي -الجنوب أفريقي إلى سورية:
نعرب عن ترحيبنا بقرار حكومات بلدانكم إرسال وفد مشرتك إىل سورية .فهذه مبادرة مهمة لدول "منتدى احلوار اهلندي-
الربازيلي -اجلنوب أفريقي" (املنتدى) بأمل أن تساعد على وضع حد النتهاكات احلقوق اإلنسانية للمدنيني يف سورية .وتتطلع
منظماتنا ،إىل جانب  412,000عضو يف "أفاز"  ،Avaazشبكة احلملة على اإلنرتنت ،الذين وقعوا املناشدة بشأن سورية،
إىل أن يبعث املنتدى بوفد حلقوق اإلنسان إىل سورية فوراً للضغط من أجل وقف تصاعد انتهاكات حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك
الوفيات وحاالت االختفاء والتعذيب واالعتقال غري القانوين .ونأمل يف أن حيقق هذا الوفد آمال هؤالء املواطنني يف شىت أحناء
العامل.
إن زيارة الوفد تأيت يف وقت حاسم .فقد لقي ما يربو على  130شخصاً مصرعهم يف خمتلف أرجاء سورية ،حسبما ذكر ،منذ
يوم اجلمعة املاضي 29 ،يوليو/متوز  ،2011ما يرفع عدد القتلى إبان االحتجاجات اجلماهريية اليت بدأت يف منتصف مارس/

آذار إىل أكثر من  1,600شخص .والعديد من هؤالء ،حسبما ذكر ،كانوا من احملتجني والسكان احملليني الذين قتلوا بالذخرية
احلية اليت أطلقتها قوات األمن واجليش.
كما إن آالفاً آخرين قد قبض عليهم يف أعقاب االحتجاجات ،حيث حيتجز العديدون مبعزل عن العامل اخلارجي يف أماكن
جمهولة ويف ظروف ترقى إىل االختفاء القسري ،بينما ورد أن العديد من األشخاص قد تعرضوا للتعذيب أو لغريه من ضروب سوء
امل عاملة يف احلجز ،ومبا أدى يف بعض احلاالت إىل الوفاة .ومثة شواهد متنامية على أن ما ارتكب من جرائم يرقى إىل مرتبة جرائم
ضد اإلنسانية نظراً ألهنا كانت ،على ما يبدو ،جزءاً من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد سكان مدنيني.
إننا نعتقد أن من الضرورة مبكان ،وبعد أن خرج جملس األمن عن صمته أخرياً ،أن تعكس زيارة الوفد الرسالة اليت تضمنها البيان
الرئاسي للمجلس الصادر يف  3أغسطس/آب .وال بد ملناقشاتكم ،عقب هذا البيان ،أن تتمحور بالطبع على حث السلطات
السورية على حتمل مسؤولياهتا يف احلماية ،وأن تتوقف على الفور عن استخدام العنف املنظم ضد املدنيني .وعلى وجه
اخلصوص ،ينبغي أن تدعوا سورية إىل وضع حد الستخدام العنف املميت والقوة املفرطة ضد احملتجني السلميني ،وإىل احرتام
مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،مبا فيها حرية التعبري وحرية التجمع.
كما نطلب منكم أن تعطوا أولوية متقدمة لزيارة بعثة املفوضية العليا حلقوق اإلنسان لسورية .فقد دعا بيان جملس األمن سورية
صراحة إىل "التعاون الكامل مع مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان" (مكتب املفوض السامي) .ومن شأن إجراء مكتب
املفوض السامي حتقيقاً مستقالً ،وفق التفويض الذي منحه إياه جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،أن يشكل خطوة
حامسة يف ردع اجلرائم ضد اإلنسانية وإقامة أساس للمساءلة عن االنتهاكات اليت ارتكبتها مجيع األطراف يف سورية .بيد أن
احلكومة السورية قد َّقوضت التحقيق برفضها السماح للبعثة بدخول البالد .ونأمل يف أن تقوموا حبث السلطات السورية على
التعاون التام مع "بعثة مكتب املفوض السامي" ،وعلى ضمان دخوهلا الفوري ومن دون عراقيل إىل مجيع األماكن ،وخباصة مرافق
االعتقال .ومن األمهية مبكان كذلك أن تشددوا على أمهية السماح للبعثات اإلنسانية والصحفيني األجانب ومجاعات حقوق
اإلنسان املستقلة بدخول البالد.
وفضالً عن ذلك ،نأمل يف أن تعطوا أولوية متقدمة أثناء زيارتكم ملسعى اإلفراج عن السجناء السياسيني .فإهناء اهلجمات على
احملتجني السلميني واإلفراج عن السجناء السياسيني شرطان ضروريان السرتداد احملتجني يف سورية ثقتهم وخللق الظروف املواتية
حلوار حقيقي بني السلطات واحملتجني .وينبغي الطلب من السلطات السورية كذلك أن تفرج فوراً عن مجيع األشخاص الذين
اعتقلوا تعسفاً ،وأن تتوقف عن أية أعمال انتقامية أو ترهيب أو اضطهاد أو اعتقال تعسفي ،مبا يف ذلك ضد احملامني واملدافعني
عن حقوق اإلنسان والصحفيني.
إن إجناز فنح األبواب للدخول إىل سورية ،وال سيما إلجراء حتقيق من جانب مكتب املفوض السامي ،سيشكل جناحاً ملموساً
له أمهيته لزيارة وفد منتداكم .وكلنا أمل يف أن تساعد آلية "منتدى احلوار اهلندي – الربازيلي – اجلنوب أفريقي" على وضع حد
لألعمال العدائية يف سورية ،وأن تسهم بذلك يف ترسيخ فعالية جهود بلدانكم من أجل حفظ واحرتام السلم واألمن الدوليني.
وإذا ما رأيتم أن بإمكاننا تزويدكم بأية معلومات تفصيلية إضافية قبل زيارة وفدكم ،نرجو التكرم بإعالمنا بذلك.
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