
 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تتلقى رسالة من فريق
 األمـــم المتحــدة المعني بحاالت االختفاء القســـــري عــــــن
 إرساله حاالت إلى النظام السوري كانـــت قــــد زودته بهـــــا

في هذا العام

ما ال يقل عن 568 حالة اختفاء قسري زودت بها الشبكة السورية 

لحقوق اإلنسان فريق األمم المتحدة المعني بحاالت االختفاء القسري 

االثنين 26 أيلول 2022

الشـــبكة الســـورية لحقوق اإلنســـان، تأسَّســــــت نهاية حزيــــران 2011، 
غيـــر حكوميـــة، ُمســـتقلة، اعتمـــدت عليهـــا المفوضيـــــــة الساميــــــــة 
لحقـــــــوق اإلنســـــــان مصـــــــــدرًا أساسيــــــــــًا في جميــــــع تحليالتهـــــا التي 

ـــا عـــن حصيلــــة الضحايـــا فـــي ســـوريا. أصدرتهـــــــ
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األمم المتحدة المعني بحاالت االختفاء القسري عن إرساله 

حاالت إلى النظام السوري كانت قد زودته بها في هذا العام

أواًل: عــدة حــاالت جديــدة عــن مختفيــن قســريًا تمــت إحالتهــم مــن فريــق 
األمم المتحدة المعني بحاالت االختفاء القســري إلى النظام الســوري:

فــي 30/ آب الماضــي 2022 وبالتزامــن مــع اليــوم الدولــي لضحايــا االختفــاء القســري تلقــت الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان رســالة رســمية مــن الفريــق المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري فــي األمــم المتحــدة ُتفيــد بأنــه قــد قــام 
بإحالــة عــدة حــاالت اختفــاء قســري إلــى النظــام الســوري كانــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــد زودتــه بهــا 
ــر  ــح مصي ــات تفتيــش مناســبة لتوضي ــأن تقــوم بإجــراء عملي ــق الحكومــة الســورية ب ــب الفري فــي هــذا العــام، وطال
األشــخاص المذكوريــن ومكانهــم وحمايــة حقوقهــم، وفــي حــال أجــاب النظــام الســوري علــى فريــق األمــم المتحــدة 
المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري، يقــوم الفريــق بإبالغنــا، حيــث نقــوم بدورنــا بنقــل هــذه المعلومــات إلــى ذويهــم. 
ومــن خــالل خبرتنــا مــع المئــات مــن الحــاالت الســابقة فــإن رد النظــام الســوري غالبــًا مــا يكــون هــو إنــكار وجودهــم لديــه، 

والتأكيــد بأنــه ال يعــرف عــن مصيرهــم شــيئًا، وعلــى نحــو أقــل كان الــرد بأنهــم يخضعــون للتحقيــق.

إضافــًة إلــى مراســلة النظــام الســوري وإخطــاره بهــذه الحــاالت، فــإن فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بحــاالت االختفــاء 
ه الفريــق عــن االختفــاء القســري فــي  القســري يقــوم بإيرادهــا فــي الملحــق الخــاص المتعلــق بالتقريــر الــذي ُيعــدُّ
ســوريا. وقــد تلقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان طــوال الســنوات الماضيــة العديــد مــن الــردود المشــابهة 

مــن قبــل الفريــق.

إنَّ هــذا التعــاون مــع فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري ممتــد علــى مــدى ســنوات طويلــة، 
حيــث يقــوم فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بمراســلة دوريــة أســبوعية عــن حــاالت مختفيــن قســريًا قمنــا 
بتوثيقهــا، ثــم يقــوم فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري بالتحقــق مجــددًا مــن هــذه الحــاالت، 
واختيــار بعــض الحــاالت ليقــوم بمراســلة النظــام الســوري بهــا، وغالبــًا مــا يتــم التعامــل كأولويــة مــع الحــاالت التــي 
وقعــت مؤخــرًا، وليــس مــع الحــاالت التــي حدثــت مــن ســنوات ســابقة، وذلــك ال يعنــي عــدم التعامــل مــع حــاالت حدثــت 

ســابقًا.

الشــبكة  بهــا  زودت  قســري  اختفــاء  حالــة   568 عــن  يقــل  ال  مــا  ثانيــًا: 
بحــاالت  المعنــي  المتحــدة  األمــم  فريــق  اإلنســان  لحقــوق  الســورية 

القســري االختفــاء 

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن مــا ال يقــل عــن 95696 شــخصًا، بينهــم 2316 
طفــاًل و5734 ســيدة )أنثــى بالغــة(، ال يزالــون قيــد االختفــاء القســري علــى يــد النظــام الســوري، منــذ آذار/2011 وحتــى 
آب/2022، وهــذا العــدد الهائــل مــن ضحايــا االختفــاء القســري، يؤكــد علــى أنهــا ممارســة منهجيــة، ومتكــررة علــى مــدى 

ســنوات، وترتكــب بشــكل واســع بحــق عشــرات آالف المعتقليــن وهــي بالتالــي تشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية.

https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/wg-disappearances
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ــق حــاالت االعتقال/االحتجــاز واالختفــاء القســري معقــدة جــدًا، وتواجــه الشــبكة الســورية لحقــوق  ــات توثي إن عملي
اإلنســان فــي عملهــا المســتمر علــى هــذا الملــف منــذ عــام 2011 حتــى اآلن تحديــات عديــدة، مــن أبرزهــا خــوف كثيــر مــن 
ــا بجــدوى عمليــات التوثيــق،  األهالــي مــن التَّعــاون، حتــى لــو كان بشــكل ســري، وفقــدان األمــل لــدى عائــالت الضحاي
وغيــر ذلــك مــن الصعوبــات، لــذا فــإن الحــاالت الموثقــة ال تشــكل ســوى الحــد األدنــى الــذي تمكــن فريقنــا مــن التحقــق 

منهــا.

لقــد بذلنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان جهــودًا هائلــة فــي عمليــات متابعــة وتوثيــق ضحايــا االعتقــال 
التعســفي واالختفــاء القســري علــى مــدى أحــد عشــر عامــًا الماضيــة، عبــر بنــاء برامــج إلكترونيــة معقــدة منــذ آذار/2011 
مــن أجــل أرشــفة وتصنيــف بيانــات المعتقليــن والمختفيــن قســريًا، الذيــن يقــوم فريــق العمــل بجمــع بياناتهــم 
والتَّحقــق منهــا؛ األمــر الــذي مكننــا بالتالــي مــن توزيــع حــاالت االعتقــال بحســب الجنــس ومــكان الحادثــة، والمحافظــة 
التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل، والجهــة التــي قامــت بعمليــة االعتقــال، وعقــد مقارنــات بيــن هــذه الجهــات، والتَّعــرف 
علــى المحافظــات التــي اعتقــل واختفــى النســبة األعظــم مــن أبنائهــا. وعبــر التقاريــر الســنوية والشــهرية، والتــي تصــدر 

ضمــن إطــار النضــال المتواصــل لحفــظ حقــوق ضحايــا االختفــاء القســري وأســرهم.

ــق قســم  ــى فري ــًا إل ــالت بتعبئتهــا وترســل أوتوماتيكي ــا الرســمي تقــوم العائ ــا بتخصيص اســتمارة على موقعن قمن
التوثيــق  عمليــة  إلتمــام  العائــالت  مــع  والتواصــل  الحالــة  بمتابعــة  يقــوم  الــذي  قســريًا  والمختفيــن  المعتقليــن 
والتســجيل، وقــد قمنــا بإتاحــة كافــة طــرق التواصــل اآلمنــة علــى تطبيقــات التواصــل وخصصنــا أرقــام هواتــف خاصــة 

ــا. ــق لدين ــا إلجــراءات التوثي ــي الضحاي ــة الوصــول ألهال ــا لتســهيل عملي بعمــل فريقن

وقــد اســتطعنا حتــى مطلــع آب الفائــت تزويــد فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري بمــا ال يقــل 
عــن 568 حالــة اختفــاء علــى يــد قــوات النظــام الســوري، بينهــم عشــرات النســاء واألطفــال، وبيــن أيدينــا مئــات مــن 

الحــاالت اإلضافيــة والتــي ســوف نقــوم بإرســالها خــالل األشــهر القادمــة.

وفــي هــذا المجــال تطلــب الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مزيــدًا مــن التعــاون مــن قبــل األهالــي، علــى اعتبــار 
أن موافقتهــم شــرط أساســي لنتمكــن مــن إرســال الحالــة، لــذا فــإن التعــاون مــع ذوي الضحايــا أمــر مركــزي مــن 
ــى فريــق األمــم المتحــدة المعني بحــاالت االختفــاء القســري، ويعمل  ــر قــدر ممكــن مــن الحــاالت إل أجــل إيصــال أكب
ــر قــدر ممكــن  ــي المختفيــن قســريًا وتحصيــل أكب ــا بشــكل متواصــل مــن أجــل بناء عالقــات واســعة مع أهال فريقن

مــن البيانــات وتخزينهــا ضمــن قاعــدة بياناتنــا الخاصــة بالمختفيــن قســريًا.

https://snhr.org/arabic/2007-2/
https://snhr.org/arabic/category/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A/
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ــًا: الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تدعــم إنشــاء آليــة مســتقلة  ثالث
للمفقوديــن وعلــى اســتعداد للتعــاون معهــا:

فــي كانــون األول/ 2021 اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة القــرار رقــم 228/76، الــذي طلبــت فيــه إلــى األميــن 
ــات القائمــة، لتوضيــح  ــر واآللي ــز الجهــود، بمــا فــي ذلــك التدابي ــة تعزي العــام لألمــم المتحــدة إجــراء دراســة عــن كيفي
مصيــر وأماكــن المفقوديــن والتعــرف علــى الرفــات البشــرية وتقديــم الدعــم ألســرهم. بالتشــاور مــع مفوضيــة األمــم 

المتحــدة لحقــوق اإلنســان واســتنادًا إلــى توصيــات لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا.

وفــي 17/ حزيــران/ 2022، أصــدرت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة ورقــة بعنــوان “المفقــودون والمختفــون فــي 
ســوريا: هــل مــن ســبيل للتحــرك قدمــًا؟”، قدمــت فيهــا توصيــات لألميــن العــام لألمــم المتحــدة بشــأن إنشــاء آليــة 
ــن فــي ســوريا -بمــن فيهــم المختفيــن قســريًا، جــاء فــي  ــر وأماكــن وجــود المفقودي ــة مســتقلة لتوضيــح مصي دولي
الورقــة “أن الحكومــة علــى علــم باألشــخاص الذيــن احتجزتهــم وتســجل المعلومــات عنهــم بدقــة ومــع ذلــك وبــداًل 
مــن التحقيــق فــي الجرائــم المرتكبــة فــي مرافقهــا لالحتجــاز فإنهــا تواصــل حجــب المعلومــات عــن أفــراد األســر” 
وأضافــت الورقــة أن االحتجــاز واالختفــاء مــع منــع االتصــال يحدثــان بصــورة روتينيــة حتــى اآلن، ممــا يــدل علــى عــدم 
وجــود إرادة سياســية بيــن أطــراف النــزاع لمعالجــة الحالــة. وقــد أوصــت الورقــة بإنشــاء آليــة ذات واليــة دوليــة، وتحديــد 
اختصاصاتهــا الدقيقــة، وأســاليب عملهــا واســتراتيجياتها، حســب الواليــة الممنوحة لها وبمشــاركة أســر األشــخاص 

المفقوديــن فــي ســوريا.

وقــد كانــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن ســوريا هــي أول مــن طالــب بإنشــاء آليــة مســتقلة ذات تفويــض 
دولــي لتنســيق وتوحيــد المطالبــات المتعلقــة بالمفقوديــن، بمــن فيهــم األشــخاص المعّرضــون لالختفــاء القســري، 
منــذ تقريرهــا األول الصــادر فــي 23/ تشــرين الثانــي/ 2011، وكــررت المطلــب فــي تقريرهــا بعيــدًا عــن العين..بعيــدًا عــن 

الخاطــر، الوفيــات أثنــاء االحتجــاز فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية الصــادر فــي 8/ شــباط/ 2016.

ــة فــي 2/ آب/  ــى الجمعي ــره إل ــن العــام لألمــم المتحــدة تقري ــة العامــة رقــم 228/76 قــدم األمي وعمــاًل بقــرار الجمعي
2022، وجــاء فــي التقريــر أنــه ينبغــي إنشــاء كيــان دولــي مســتقل جديــد مكــرس تحديــدًا لمســألة المفقوديــن فــي 
ســوريا، وتنــاط بــه واليــة واســعة النطــاق، وأن يصمــم علــى أســاس نهــج محــوره الضحايــا والناجــون، ويشــمل جميــع 

األســر.

دعمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كافــة مطالــب لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بضــرورة إنشــاء آليــة 
ــن بمــن فيهــم المختفيــن قســريًا، وذلــك نظــرًا لضخامــة  ــة المفقودي ــة مســتقلة تنحصــر مهمتهــا فــي قضي أممي
أعــداد المتأثريــن فــي ســوريا، كمــا أظهــرت البيانــات الــواردة فــي هــذا التقريــر حصيلــة المختفيــن قســريًا فقــط، والتــي 
ــا المفقوديــن وألســرهم،  ــًا ملحــًا لجميــع الضحاي عرضــت أرقامــًا مرعبــة، تجعــل الحاجــة إلــى مثــل هــذه اآلليــة مطلب
وقــد قدمنــا تقريــرًا إلــى المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان حــول رؤيتنــا لهــذه اآلليــة، وأكدنــا علــى أننــا ســوف 
نتعــاون معهــا حــال إنشــائها، وعلــى اســتعداد لتزويدهــا بالمعلومــات والبيانــات التــي تــم توثيقهــا ضمــن قاعــدة 

بياناتنــا علــى مــدى أحــد عشــر عامــًا.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/416/98/PDF/N2141698.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/416/98/PDF/N2141698.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-06/PolicyPaperSyriasMissingAndDisappeared_17June2022_AR.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-06/PolicyPaperSyriasMissingAndDisappeared_17June2022_AR.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_ar.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/170/95/PDF/G1117095.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_ar.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/416/98/PDF/N2141698.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/416/98/PDF/N2141698.pdf?OpenElement
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األمم المتحدة المعني بحاالت االختفاء القسري عن إرساله 

حاالت إلى النظام السوري كانت قد زودته بها في هذا العام

رابعًا: االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات

• ُيعــدُّ االختفــاء القســري مــن االنتهــاكات الخطيــرة والجســيمة لحقــوق اإلنســان بســبب مــا تتعــرض لــه الضحيــة مــن 
سلســلة مــن االنتهــاكات كالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو المهينــة والحرمــان مــن حريتــه ومــن 
أن يدافــع عنــه أحــد ويتــرك وحيــدًا بعيــدًا عــن نطــاق الحمايــة القانونيــة أمــام معذبيــه، ويتعــرض إلنــكار كامــل حقوقــه 
اإلنســانية وانتهــاك الحقــوق السياســية والمدنيــة وهــي حقــوق مترابطــة ومتشــابكة كحــقِّ الفــرد فــي االعتــراف 
بشــخصيته القانونيــة والحريــة والمحاكمــة العادلــة والضمانــات القضائيــة، كمــا ينتهــك االختفــاء القســري بصفــة 
ــة  ــر الحماي ــا وأســرهم علــى حــدٍّ ســواء كالحــق فــي توفي ــة للضحاي ــة والثقافي ــة واالجتماعي عامــة الحقــوق االقتصادي
والمســاعدة لألســرة والحــق فــي العيــش بمســتوى معيشــي مناســب، ألنَّ االختفــاء القســري ُيفقــد األســر فــي 

معظــم األحيــان معيلهــا األساســي أو الوحيــد.

• إن النظــام الســوري قــد ارتكــب االختفــاء القســري فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق ضــد فئــات الســكان المدنييــن 
ل جريمــة ضــد  ــام بهــا، وهــو مــا ُيشــكِّ ــم ت ــى عل ــم اإلخفــاء القســري وهــو عل كافــة، فهــو أعطــى األوامــر باالعتقــال ث
اإلنســانية وفــق المــادة 7 مــن نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وبالتالــي ال يخضــع لقانــون التقــادم 
وأعطــت المــادة ذاتهــا الحــق ألســر الضحايــا فــي جبــر الضــرر ومعرفــة مصيــر المختفيــن، كمــا ُيعتبــر جريمــة حــرب وفــق 

المــادة 8 مــن نظــام رومــا ذاتــه، وقــد تمــت ممارســته ضــد المعارضيــن المطالبيــن بالتغييــر السياســي.

التوصيات:

فريق األمم المتحدة المعني بحاالت االختفاء القسري:
• زيــادة عــدد العامليــن فــي الملــف الســوري؛ نظــرًا ألن ســوريا تعانــي مــن كارثــة وطنيــة هائلــة علــى صعيــد المختفيــن 
قســريًا نظــرًا لألعــداد الهائلــة لألشــخاص الذيــن اختفــوا منــذ آذار/ 2011، مــا يجعلهــا أســوأ دولــة فــي العالــم فــي هــذا 

االنتهــاك.
• مراســلة النظــام الســوري بأكبــر قــدر ممكــن مــن االســتمارات، التــي نعتقــد أنهــا تســاهم فــي محاولــة الكشــف عــن 
 مهمــا كان بســيطًا أمــام قيــام النظــام الســوري بقتلهــم 

ٍ
مصيــر هــؤالء المختفيــن قســريًا، وُتشــكل نوعــًا مــن ردع

تحــت التعذيــب.

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
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النظام السوري أقرَّ بوفاتهم عبر دوائر السجل المدني، 

منهم 54 من أبناء بلدة دير العصافير 

أهالي المختفين قسريًا:
• التعــاون مــع المنظمــات الحقوقيــة الموثوقــة وتزويدهــا ببيانــات المختفيــن قســريًا مــن أفــراد أســرهم، والقبــول 
بمراســلتها لفريــق األمــم المتحــدة المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري؛ ألن هــذا اإلخطــار ُيشــكل نوعــًا مــن التنبيــه 

للنظــام الســوري وربمــا يســاهم فــي عــدم تصفيــة المختفــي قســريًا.
• إنَّ تســجيل حالــة المختفــي قســريًا لــدى فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري وورودهــا ضمــن 
ملحــق التقريــر الــدوري الصــادر عنــه ُيعتبــر وثيقــة مهمــة فــي يــد األهالــي، ُتثبــت حالــة االختفــاء القســري وُتطالــب مــن 
خاللهــا بتحقيــق المحاســبة وجبــر الضــرر فــي مســار العدالــة االنتقاليــة الحقــًا، كمــا يثبــت اســتمرار اســتراتيجية النظــام 

الســوري فــي هــذه القضيــة.

مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة:
• اللجــوء إلــى الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة لحمايــة المعتقليــن مــن المــوت داخــل مراكــز االحتجــاز، 

ولوضــع حــدٍّ لوبــاء االختفــاء القســري المنتشــر فــي ســوريا، كونــه ُيهــدد أمــن واســتقرار المجتمــع.
• علــى مجلــس األمــن متابعــة تطبيــق وإلــزام األطــراف بالقــرارات التــي قــام بإصدارهــا ومــن أبرزهــا القــرار رقــم 2042، 

والقــرار رقــم 2139، وإتبــاع القــرارات النظريــة باألفعــال.
• دعم تأسيس آلية خاصة بقضية المفقودين في سوريا كحد أدنى من التحرك الجدي في هذا الملف الخطير.

شكر وتضامن
كل الشــكر ألهالــي الضحايــا الذيــن كانــت لديهــم الشــجاعة للتواصــل مــع فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
والذيــن وافقــوا علــى إشــراك فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري فــي تحمــل المســؤولية، وكل 

التضامــن مــع كافــة المختفيــن قســريًا وعائالتهــم.
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