
الموضوع: والية المحكمة الجنائية الدولية في قضايا جرائم الحرب المرتكبة في سوريا

إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية:

الكامل  دعمنا  عن  نعرب  أدناه،  الموقعة  السورية  والعائالت  الضحايا  ومجموعات  الحكومية  غير  المنظمات  نحن 
اختصاص  حول   2019 )مارس(  آذار   4 بتاريخ   15 البند  تحت  الدولية  للعدالة  جيرنيكا  مركز  من  المقدمة  للمذكرة 
المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم البشعة التي ارتكبت ضد المدنيين السوريين بناًء على سابقة الروهينجا في 

بنغالديش التي تم البت بها مؤخرًا.

تم  لقد  وتشريدهم قسرًا.  وقتلهم  تعذيبهم  تم  لقد  الكثير.  السوريون  الماضية، خسر  الثماني  السنوات  على مدى 
استهدافهم في حياتهم وأمنهم. كل هذا حدث والزال يحدث حتى اليوم في ظل انعدام القانون وسيادة حالة 

اإلفالت المطلق من العقاب للجناة.

إن إدراج المحكمة الجنائية الدولية للجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين/ات السوريين/ات ضمن الوالية القضائية 
هي خطوة مهمة نحو العدالة، ولدى المحكمة الجنائية الدولية مهمة التحقيق في مثل هذه الجرائم، ويتوجب 

عليها االلتزام في تحقيق هذه المهمة.

وفي وضع يزداد كآبة وخطر، تأتي هذه الخطوة كبارقة أمل.

نتطلع إلى تلقي األخبار اإليجابية قريبًا منكم، ونحن على أهبة االستعداد لمشاركة األدلة والتوثيقات معكم، إذا 
كان ذلك يساهم في تحقيق العدالة، تلك األدلة التي خاطرنا بحياتنا من أجل جمعها على مر السنين.

تقبلوا خالص االحترام.

المنظمات الموقعة:
اتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم. 1
البرنامج السوري للتطوير القانوني . 2
الجمعية السورية األلمانية الحرة في هامبورغ. 3

27 آذار | مارس 2019

الرابطة السورية
لحقوق اإلنسان والمساءلة

Syrian League
for Human Rights and Accountability

اللجنة السورية للطوارئ
Syrian Emergency Task Force

https://www.guernicagroup.org/news/press-statement-gcij-files-article-15-communication-with-icc-prosecutor-on-syria?fbclid=IwAR1x88rLs1piBcvLfyhP5BzhiVIecvnosMjrw9HBr54vwjf6Bq_kgA7Twz0


الدفاع المدني السوري - الخوذ البيضاء. 4
الرابطة السورية لحقوق اإلنسان والمساءلة. 5
الرابطة السورية للمواطنة. 6
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان. 7
اللجنة السورية لعمل الطوارئ. 8
اللوبي النسوي السوري. 9

المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير. 10
المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية. 11
المنتدى السوري. 12
المنظمة السورية لحقوق اإلنسان - ماف. 13
برجاف للتنمّية الديمقراطّية واإلعالم. 14
برنامج التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة. 15
تجمع المحامين السوريين. 16
تحالف شمل. 17
حركة عائالت الحرية. 18
رابطة المحامين السوريين. 19
رابطة عائالت قيصر. 20
رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا. 21
شبكة المرأة السورية . 22
شبكة سوريا القانونية في هولندا. 23
فكر وبناء )مركز الجالية السورية في مانشستر(. 24
مؤسسة بصمات من أجل التنمية. 25
محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان. 26
مركز السالم و المجتمع المدني. 27
مركز الكواكبي للعدالة االنتقالي وحقوق االنسان. 28
مركز المجتمع المدني والديمقراطية. 29
منظمة التآخي لحقوق اإلنسان. 30
منظمة الكواكبي لحقوق االنسان. 31
منظمة النساء اآلن من أجل التنمية. 32
منظمة اليوم التالي. 33
منظمة أور نامو للعدالة وحقوق اإلنسان. 34
منظمة بدائل. 35
منظمة بيتنا سوريا. 36
منظمة بيل - األمواج المدنية. 37
منظمة دولتي. 38
منظمة كش ملك. 39
منظمة مساواة. 40
منظمة مع العدالة. 41
منظمة مّنا لحقوق اإلنسان . 42
منظمة نوفوتوزن. 43
وحدة المجالس المحلية. 44


