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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تدعم إدراج تهمة اإلخفاء القسري 

في محكمة كوبلنز وتزود ببيانات لمختفين قسريا

تعتقد الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان أنَّ على المدعي العام األلماني تضمين اتهام اإلخفاء القســري ضد المتهم 

أ.ر فــي محكمتــه الجاريــة فــي كوبلنــز؛ نظــرًا لوجــود ارتبــاط عضــوي بيــن االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري في كافة 

 منهجــي 
ٍ
مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، ومــن ضمنهــا فــرع الخطيــب، وإن اإلخفــاء القســري متبــع علــى نحــو

وواســع النطــاق مــن قبــل النظــام الســوري منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي فــي عــام 2011 حتــى اآلن، وفــي ســبيل تضميــن 

تهمــة اإلخفــاء القســري قدمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قائمــة ببيانــات األفراد الذيــن اختفوا قســريًا في فرع 

الخطيــب فــي أثنــاء حقبــة تولــي المتهــم أ.ر إدارة التحقيــق، وتــم تقديــم المــواد والبيانــات إلــى المدعــي العــام عبــر شــريكنا 

المركز األوروبي للحقوق الدســتورية وحقوق اإلنســان، الذي طالب باســتدعاء مدير الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 

فضــل عبــد الغنــي للتحــدث فــي المحكمــة عــن بيانــات المختفيــن قســريًا التــي تــم توثيقهــا.

نشــير إلــى أن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كانــت قــد قدمــت بيانــات مشــابهة عــن تهمــة التعذيــب، وقدمــت 

ملفــًا يتضمــن بيانــات لـــ 58 مواطنــًا ســوريًا ماتــوا بســبب التعذيــب فــي فــرع الخطيــب فــي أثنــاء حقبــة تولــي المتهــم أ.ر 

إدارة التحقيــق.

الثالثاء 9 تشرين الثاني 2021 ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.

بــيــــــان

https://www.ecchr.eu/syria-arabic/
https://sl-center.org/archives/2056


الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تدعم إدراج تهمة اإلخفاء القسري في 2
محكمة كوبلنز وتزود ببيانات لمختفين قسريا

نعتقــد بأهميــة العمــل وتكثيــف الجهــود علــى تضميــن تهمة اإلخفــاء القســري، ألن التُّهم الموجهة إلــى أ.ر هي اتهامات 

ه شــخصيًا لكونــه جــزء مــن منظومــة وسياســة متبعــة مــن قبــل النظــام الســوري، وبالتالــي هي تشــكل فــي الوقت  ضــدَّ

ذاتــه إدانــة للنظام الســوري نفســه.

وكانــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــد قدمــت العديــد مــن البيانــات ســواء فــي دعــاوى مرفوعــة مثــل الدعــوى 

المرفوعــة فــي فرنســا ضــد اســتخدام النظــام الســوري للبراميــل المتفجــرة، والتــي أدلــى فيهــا مديــر الشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان بشــهادته للقاضيــة المســؤولة عــن الدعــوى، أو فــي ملفــات يتــم التحضيــر لهــا لعرضهــا علــى مدعيــن 

عاميــن فــي عــدد مــن الــدول األوروبيــة.

أخيــرًا، تجــب اإلشــارة دائمــًا إلــى محدوديــة ســقف مســتوى األفــراد، الذيــن مــن الممكــن أن تطالهــم الواليــة القضائيــة 

العالميــة، والواليــة القضائيــة المحليــة للبعــض مــن دول العالــم، إال أنهــا تظــل الســبيل الوحيــد المتــاح حاليــًا أمــام 

الســوريين لتحقيــق نــوع مــن المحاســبة الجنائيــة، ونؤكــد اســتعدادنا دائمــًا لمشــاركة البيانــات التــي وثقناهــا مــن أجــل 

خدمــة ملفــات القضايــا الجنائيــة، والتــي نأمــل أن نوظــف البيانــات ضمــن مجــال قضايــا تســتهدف الصفــوف األولــى فــي 

النظــام الســوري وبقيــة مرتكبــي االنتهــاكات فــي حــال تأســيس محكمــة خاصــة لســوريا.
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