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اإلثنني 29 حزيران 2020

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تتلقى رسالة 
من فريق األمم املتحدة املعين حباالت االختفاء 

القسري عن قيامه إبرسال 8 حاالت إىل النظام 
السوري كانت قد زودته هبا يف هذا العام

ما ال يقل عن 84000 خمتف قسراي لدى النظام 
السوري نسعى أن يكون أكرب قدر ممكن منهم مسجاًل 

لدى فريق األمم املتحدة

تقرير موجز
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احملتوى:
أواًل: مثــاين حــاالت جديــدة عــن خمتفــن قســرايً متــت إحالتهــم مــن فريــق األمــم املتحــدة املعــي حبــاالت االختفــاء القســري إىل 

النظــام الســوري
اثنيــاً: العمــل علــى مراســلة فريــق األمــم املتحــدة املعــي حبــاالت االختفــاء القســري أبكــرب قــدر ممكــن مــن البيــاانت كــي يقــوم 

مبخاطبــة النظــام الســوري هبــا
اثلثاً: استناجات وتوصيات

أواًل: مثــاين حــاالت جديــدة عــن خمتفــني قســرايً متــت إحالتهــم مــن فريــق األمــم املتحــدة املعــين حبــاالت 
االختفــاء القســري إىل النظــام الســوري:

يف 26/ حزيــران احلــايل تلقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان رســالة مــن الفريــق املعــي حبــاالت االختفــاء القســري يف األمــم 
املتحــدة تُفيــد أبنــه قــد قــام إبحالــة مثــاين حــاالت اختفــاء قســري إىل النظــام الســوري كانــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قــد 
زودتــه هبــا يف هــذا العــام، وطالــب الفريــق احلكومــة الســورية أبن تقــوم إبجــراء عمليــات تفتيــش مناســبة لتوضيــح مصــر األشــخاص 
املذكوريــن أعــاله ومكاهنــم ومحايــة حقوقهــم، ويف حــال رد النظــام الســوري علــى فريــق األمــم املتحــدة املعــي حبــاالت االختفــاء 
القســري فســوف يقــوم إببالغنــا هبــذا الــرد كــي نقــوم ابطــالع ذوي تلــك احلــاالت علــى هــذا الــرد، ســواء كان كشــفاً عــن مصــر 

هــؤالء، أو إنــكاراً لوجودهــم لديــه، أو معرفــة أي شــيء عنهــم، وهــذا هــو الــرد األكثــر شــيوعاً مــن قبــل النظــام الســوري.

إضافــة إىل مراســلة النظــام الســوري وإخطــاره هبــذه احلــاالت، فــإن فريــق األمــم املتحــدة املعــي حبــاالت االختفــاء القســري يقــوم 
إبيرادهــا يف امللحــق اخلــاص املتعلــق ابلتقريــر الــذي يُعــدُّه الفريــق عــن االختفــاء القســري يف ســوراي.

إنَّ هــذا التعــاون مــع فريــق األمــم املتحــدة املعــي حبــاالت االختفــاء القســري ممتــد علــى مــدى ســنوات طويلــة، حيــث يقــوم فريــق 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبراســلة دوريــة شــبه أســبوعية عــن حــاالت خمتفــن قســرايً قمنــا بتوثيقهــا، مث يقــوم فريــق األمــم 
املتحــدة املعــي حبــاالت االختفــاء القســري ابلتحقــق جمــدداً مــن هــذه احلــاالت، واختيــار بعــض احلــاالت ليقــوم مبراســلة النظــام 

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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الســوري هبــا، وغالبــاً مــا يتــم التعامــل مــع احلــاالت الــي جــرت مؤخــراً عــن احلــاالت الــي حدثــت مــن ســنوات ســابقة، لكــن ذلــك 
ال يعــي عــدم التعامــل مــع حــاالت حدثــت ســابقاً لكــن األولويــة تكــون للحــاالت الــي وقعــت مؤخــراً، ونعمــل حاليــاً علــى أزيــد 
مــن 286 حــاالت اختفــاء قســري إضافيــة مجيعهــا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري، ســوف نقــوم يف األســابيع القادمــة بتزويــد 
فريــق األمــم املتحــدة ببياانهتــا، وذلــك ألن فريــق األمــم املتحــدة املعــي حبــاالت االختفــاء القســري يعمــل علــى حــاالت االختفــاء 

القســري الــي تقــوم هبــا حكومــات الــدول، وال يعمــل علــى احلــاالت الــي ميارســها الفاعلــون خــارج نطــاق الدولــة.

اثنيــاً: العمــل علــى مراســلة فريــق األمــم املتحــدة املعــين حبــاالت االختفــاء القســري أبكــر قــدر ممكــن مــن 
البيــاانت كــي يقــوم مبخاطبــة النظــام الســوري هبــا:

عمليات توثيق حاالت االعتقال واالختفاء القســري معقدة جداً، وتواجه الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف عملها املســتمر 
علــى هــذا امللــف منــذ عــام 2011 حــى اآلن حتــدايت عديــدة، مــن أبرزهــا خــوف كثــر مــن األهــايل مــن التَّعــاون، حــى لــو كان 
بشــكل ســري، وبشــكل خــاص يف حــال كــون املعتقلــة أنثــى، وذلــك العتقــاد ســائد يف اجملتمــع الســوري أن ذلــك ســوف يُعرِّضهــم 
ملزيــد مــن اخلطــر والتَّعذيــب، يُعــزز ذلــك عــدم متكــن اجملتمــع الــدويل واألمــم املتحــدة بكافــة مؤسســاهتا مــن الضغــط علــى الســلطات 

الســورية لإلفــراج عــن حالــة واحــدة فقــط )مبــن فيهــم مــن انتهــت حمكومياهتــم(، حــى لــو كان معتقــل رأي.

قامــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ عــام 2011 ببنــاء برامــج إلكرتونيــة معقــدة مــن أجــل أرشــفة وتصنيــف بيــاانت 
املعتقلــن واملختفــن قســرايً، الذيــن يقــوم فريــق العمــل جبمــع بياانهتــم والتَّحقــق منهــا؛ األمــر الــذي مكننــا ابلتــايل مــن توزيــع حــاالت 
االعتقــال حبســب اجلنــس ومــكان احلادثــة، واحملافظــة الــي ينتمــي إليهــا املعتقــل، واجلهــة الــي قامــت بعمليــة االعتقــال، وعقــد 

مقــارانت بــن هــذه اجلهــات، والتَّعــرف علــى احملافظــات الــي اعتقــل واختفــى النســبة األعظــم مــن أبنائهــا.

وحتتــوي قاعــدة البيــاانت علــى معلومــات متفاوتــة عــن كل حالــة اعتقــال أو اختفــاء قســري، وكــي نتمكــن مــن إرســال حالــة إىل 
ــح الصــورة التاليــة  فريــق األمــم املتحــدة املعــي حبــاالت االختفــاء القســري ال بــدَّ مــن احلصــول علــى الكثــر مــن البيــاانت، وتوضِّ

قســماً منهــا:



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 3

والنقطــة األهــم هــي احلصــول علــى موافقــة األهــايل أبن نرســل احلالــة بعــد أن نوثِّــق كافــة بياانهتــا إىل فريــق األمــم املتحــدة املعــي 
حبــاالت االختفــاء القســري، فــإذا مل يوافــق األهــايل ال نقــوم إبرســال احلالــة حــى يف حــال اكتمــال بياانهتــا.

إن احلصــول علــى كافــة هــذه البيــاانت والتثبــت منهــا عمليــة معقــدة، وعلــى الرغــم مــن أننــا قــد قمنــا علــى مــدى الســنوات املاضيــة 
إبرســال مئــات احلــاالت إىل فريــق األمــم املتحــدة املعــي حبــاالت االختفــاء القســري، إال أننــا نطمــح أن نرســل أكثــر مــن ذلــك 
بكثــر، وكمــا ذكــران أعــاله فإننــا نعمــل حاليــاً علــى التحضــر إلرســال قرابــة 286 حالــة اختفــاء قســري إىل فريــق األمــم املتحــدة 
املعــي حبــاالت االختفــاء القســري خــالل األســابيع القادمــة، ومجيعهــا قــد حصلنــا علــى موافقــة األهــايل إلرســاهلا.لقد قمنــا بتوفــر 
هــذه االســتمارة علــى موقعنــا الرمســي كــي تقــوم العائــالت بتعبئتهــا، وبعــد ذلــك ترســل بشــكل أوتوماتيكــي إىل فريــق العمــل يف 
قســم املعتقلــن واملختفــن قســرايً لدينــا، الــذي يقــوم مبتابعــة احلالــة والتواصــل مــع العائــالت إلمتــام عمليــة التوثيــق والتســجيل، وأخــذ 
املوافقــة، إن دور أهــايل املفقــود مفصلــي يف كل مرحلــة مــن املراحــل، كمــا أنــه ابإلمــكان التواصــل عــرب االمييــل وحســاابت مواقــع 

التواصــل االجتماعــي، وتطبيــق واتســاب، وبرانمــج الســكايب وغــر ذلــك مــن وســائل التواصــل اآلمنــة.

http://sn4hr.org/arabic/2007-2/
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اثلثاً: استناجات وتوصيات:
يُعــدُّ االختفــاء القســري مــن االنتهــاكات اخلطــرة واجلســيمة حلقــوق اإلنســان بســبب مــا تتعــرض لــه الضحيــة مــن سلســلة مــن 	 

االنتهــاكات كالتعذيــب وغــره مــن ضــروب املعاملــة القاســية أو املهينــة واحلرمــان مــن حريتــه ومــن أن يدافــع عنــه أحــد ويــرتك 
وحيــداً بعيــداً عــن نطــاق احلمايــة القانونيــة أمــام معذبيــه، ويتعــرض إلنــكار كامــل حقوقــه اإلنســانية وانتهــاك احلقــوق السياســية 
واملدنية وهي حقوق مرتابطة ومتشــابكة كحقِّ الفرد يف االعرتاف بشــخصيته القانونية واحلرية واحملاكمة العادلة والضماانت 
القضائيــة، كمــا ينتهــك االختفــاء القســري بصفــة عامــة احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة للضحــااي وأســرهم علــى 
حــدٍّ ســواء كاحلــق يف توفــر احلمايــة واملســاعدة لألســرة واحلــق يف العيــش مبســتوى معيشــي مناســب، ألنَّ االختفــاء القســري 

يُفقــد األســر يف معظــم األحيــان معيلهــا األساســي أو الوحيــد.
إن النظــام الســوري قــد ارتكــب االختفــاء القســري يف إطــار هجــوم واســع النطــاق ضــد فئــات الســكان املدنيــن كافــة، فهــو 	 

أعطــى األوامــر ابالعتقــال مث اإلخفــاء القســري وهــو علــى علــم اتم هبــا، وهــو مــا ُيشــكِّل جرميــة ضــد اإلنســانية وفــق املــادة 7 
مــن نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، وابلتــايل ال خيضــع لقانــون التقــادم وأعطــت املــادة ذاهتــا احلــق ألســر 
الضحــااي يف جــرب الضــرر ومعرفــة مصــر املختفــن، كمــا يُعتــرب جرميــة حــرب وفــق املــادة 8 مــن نظــام رومــا ذاتــه، وقــد متــت 

ممارســته ضــد املعارضــن املطالبــن ابلتغيــر السياســي.
 	

التوصيات:
فريق األمم املتحدة املعين حباالت االختفاء القسري:

زايدة عــدد العاملــن يف امللــف الســوري؛ نظــراً ألن ســوراي تعــاين مــن كارثــة وطنيــة هائلــة علــى صعيــد املختفــن قســرايً نظــراً 	 
لألعــداد اهلائلــة لألشــخاص الذيــن اختفــوا منــذ آذار/ 2011، مــا جيعلهــا أســوأ دولــة يف العــامل يف هــذا االنتهــاك.

مراســلة النظــام الســوري أبكــرب قــدر ممكــن مــن االســتمارات، الــي نعتقــد أهنــا تســاهم يف حماولــة الكشــف عــن مصــر هــؤالء 	 
املختفــن قســرايً، وُتشــكل نوعــاً مــن ردٍع مهمــا كان بســيطاً أمــام قيــام النظــام الســوري بقتلهــم حتــت التعذيــب.

أهايل املختفني قسرايً:
التعــاون مــع املنظمــات احلقوقيــة املوثوقــة وتزويدهــا ببيــاانت املختفــن قســرايً مــن أفــراد أســرهم، والقبــول مبراســلتها لفريــق األمــم 	 

املتحــدة املعــي حبــاالت االختفــاء القســري؛ ألن هــذا اإلخطــار ُيشــكل نوعــاً مــن التنبيــه للنظــام الســوري ورمبــا يســاهم يف عــدم 
تصفيــة املختفــي قســرايً.

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
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إنَّ تســجيل حالــة املختفــي قســرايً لــدى فريــق األمــم املتحــدة املعــي حبــاالت االختفــاء القســري وورودهــا ضمــن ملحــق التقريــر 	 
الــدوري الصــادر عنــه يُعتــرب وثيقــة مهمــة يف يــد األهــايل، تُثبــت حالــة االختفــاء القســري وُتطالــب مــن خالهلــا بتحقيــق احملاســبة 

وجــرب الضــرر يف مســار العدالــة االنتقاليــة الحقــاً، كمــا يثبــت اســتمرار اســرتاتيجية النظــام الســوري يف هــذه القضيــة.

دول أصدقاء الشعب السوري يف مؤمتر بروكسل:
إجياد آلية تسهم يف الكشف عن مصر املختفن قسرايً يف سوراي، وتدعم أسر الضحااي.	 
دعم عمل فريق األمم املتحدة املعي حباالت االختفاء القسري، واملنظمات الوطنية العاملة يف هذا اجملال.	 
مطالبــة املبعــوث األممــي إىل ســوراي إباثرة قضيــة املختفــن قســرايً يف كافــة جلســات املفاوضــات، وجيــب أن يكــون الكشــف 	 

عــن مصرهــم ســابقاً ومتــوازايً مــع حمــاداثت جنيــف.

جملس األمن الدويل واألمم املتحدة ووفقاً للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة:
اللجــوء إىل الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة حلمايــة املعتقلــن مــن املــوت داخــل مراكــز االحتجــاز، ولوضــع حــدٍّ 	 

لــوابء االختفــاء القســري املنتشــر يف ســوراي، كونــه يُهــدد أمــن واســتقرار اجملتمــع.
علــى جملــس األمــن متابعــة تطبيــق وإلــزام األطــراف ابلقــرارات الــي قــام إبصدارهــا ومــن أبرزهــا القــرار رقــم 2042، والقــرار رقــم 	 

2139، وإتبــاع القــرارات النظريــة ابألفعــال.
االهتمــام بشــكل أكــرب بقضيــة املختفــن قســراً يف ســوراي؛ نظــراً لفداحــة حصيلتهــا، وكوهنــا جرميــة ضــدَّ اإلنســانية، وينبغــي 	 

اإلســراع يف التَّصــدي هلــا. 

النظام السوري:
التَّوقف عن إرهاب اجملتمع السوري عرب عمليات اإلخفاء القسري والتعذيب واملوت بسبب التعذيب.	 
حتمُّل التَّبعات القانونية واملادية كافة، وتعويض الضحااي وذويهم من مقدرات الدولة السورية.	 

شكر 
كل الشــكر ألهايل الضحااي الذين كانت لديهم الشــجاعة للتواصل مع فريق الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان والذين وافقوا على 
إشراك فريق األمم املتحدة املعي حباالت االختفاء القسري يف حتمل املسؤولية، وكل التضامن مع كافة املختفن قسرايً وعائالهتم.
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