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 الحقيقة والعدالة أول
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من روابط  10اتساع مظلة "ميثاق الحقيقة والعدالة" لتشمل 

ة
ّ
 الضحايا السوري

 

 
 
ي أهمية دورنا   شهدت السنوات القليلة الماضية تطورا

 
 ف
 
 روابط عائالت الضحايا والناجي   كملموسا

ي من الختفاء القرسي 
وب المعاملة السيئة والعتقال التعسف  ها من ض  ي سوري وغي 

 
ي قدر ا ف

 
ا نت؛ كما ف

ي الملف السوري المعقد. 
 
 عىل قيادة العمل عىل مستوى هذه القضايا وإبقاءها أولوية ف

ي  شهور الماضيةلقد شاركت روابطنا خالل ال
ي معظم أعمال تنسيق وتوحيد الجهود والرؤى الت 

 
ف

اير من العام الحقيقة والعدالة"قادتها مجموعة "ميثاق  ي شباط/فير
 
ي تأسست ف

، من قبل 2021، الت 

، تحالف عائالت المختطفي   لدى تنظيم الدولة عائالت من أجل الحرية، رابطة عائالت قيص 

ي (، مسارداعش )-اإلسالمية
 
 . رابطة معتقىلي ومفقودي سجن صيدنايا ، مبادرة تعاف

 ي   فتقلي   المخوقد أفضت هذه الجهود إىل نتائج إيجابية انعكست عىل ملفات المعت
 
  قرسا

، لسيما في عت  نشاء آلية دولية مستقلة وشاملة إيتعلق بحملة الضغط من أجل  ما والمختطفي  
ُ
ت

ي سوري بقضية
 
. إذ أعادت اهتمام المجتمع الدوىلي بقضايا المعتقلي   ا األشخاص المفقودين ف

 توالمخ
 
، وساعد في   قرسا ي تعزيز مركزية دور الناجي   والضح توالمختطفي  

 
ي ف

 
ايا وأرسهم، ل ف

ي وضع حلول ورؤى للتعامل مع 
 
ي السياق السوري وحسب، بل ف

 
ة ف حمل هذه القضايا الكبي 

ة.   تحديات فرضها واقع السنوات األخي 

كة تجمع الروابط المُ  ُل "ميثاق الحقيقة والعدالة" مظلة مطالب ورؤى مشي 
ِّ
ة لها تحت اتبنُيشك

عىل هويتهم  وعدم النحياز وعدم التميي   بي   الضحايا بناءا  مبادئ الستقاللية والشمولية والشفافية

ي تمثيل الضحايا 
 
ا ف ا متقدما م نموذجا

ِّ
أو نوع النتهاك أو حجم المعاناة أو الجهة المنتهكة، وكما ُيقد

لكشف عن الحقيقة، وضمان عمل الميثاق من أجل اأنفسهم بأنفسهم. وي ،والناجي   وأرسهم

ا وعائالتهم، ومحاسبة المنتهكي   باعتبارها حجر األ العدالة للمعتقلي   والمخت ساس في   قرسيا

ي سوريا. كما ي
 
 سىع لتحقيق سالم دائم ف

 
اتيجية مُ اورؤية  إىل أن يكون مرجعا تاحة لجميع سي 

https://www.caesarfamilies.org/ar/
https://syrianfamilies.org/ar/
https://syrianfamilies.org/ar/
https://massarfamilies.com/
https://massarfamilies.com/
https://www.taafi-sy.org/
https://www.taafi-sy.org/
https://www.admsp.org/
https://www.admsp.org/
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 الحقيقة 
ا
والعدالة أول  

 

 

Truth and Justice First 

 

ي مثل 
 
أصحاب المصلحة ومنظمات حقوق اإلنسان وصانىعي السياسات وصناع القرار المشاركي   ف

 هذه العمليات. 

ك بي   روابطنا تحت مظلة الميثاقوعىل خلفية  وتطور العالقات البينية  ،ازدياد التنسيق المشي 

 
ُ
كة، ت  ،الموقعة أدناه تبنيها رؤية "ميثاق الحقيقة والعدالة" الخمسة علن الروابطوالرؤى المشي 

ي سوري
 
امها وسعيها لتحقيق العدالة المتمركزة عىل منظور الضحايا ف ا، وبذلك تتسع مظلة والي  

 من روابط الضحايا السورّية.  10ثاق لتشمل المي

 

 : الموقعة الروابط
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ي  .5
 منظمة حررن 

 

 

https://hevdesti.org/ar/
https://hevdesti.org/ar/

