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السبت 8 حزيران 2019

بيان تسجيل شكوى حول حالة 
اختفاء قسري لدى الفريق املعين 

يف األمم املتحدة



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

أطلعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الفريــق العامــل املعــي حبــاالت االختفــاء 
القســري أو غــر الطوعــي يف األمــم املتحــدة، بقضيــة املواطــن “طــارق الرهــوان”، مــن 
أبنــاء بلــدة ديــر خبيــة غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، ســائق حافلــة شــحن، يبلــغ مــن العمــر 
حــن اعتقالــه  30عامــاً، ودعتــه للطلــب مــن الســلطات الســورية اإلفــراج عنــه، حيــث مت 
اعتقاله تعسفياً بتاريخ 3/ أاير/ 2015 من قبل قوى األمن العسكري التابعة لقوات 
النظــام الســوري، لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا علــى الطريــق الــدويل دمشــق - 
درعــا عنــد نقطــة “التــاون ســنرت”، ومت اقتيــاده إىل جهــة جمهولــة، مثَّ شــوهد مطلــع آب 
2015 مــن قبــل مفــرج عنــه يف فــرع قــوى األمــن العســكري الفــرع 227 فــرع املنطقــة 
يف حي كفرسوســة يف مدينة دمشــق، ومل يشــاهد بعد ذلك التاريخ يف أي فرع أمي أو 
ســجن، وال يــزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

الســلطات الســورية تنفــي إخفاءهــا القســري للمواطــن طــارق الرهــوان، ومل تتمكــن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن معرفــة مصــره حــى 
اآلن، كمــا عجــز أهلــه عــن ذلــك أيضــاً، وهــم يتخوفــون مــن اعتقاهلــم وتعذيبهــم يف حــال تكــرار الســؤال عنــه كمــا حصــل مــع العديــد مــن 

احلــاالت املشــاهبة.

طالبت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان جلنة األمم املتحدة املعنية ابالختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها 
العاجلــة ابإلفــراج عنــه، واإلفــراج عــن آالف حــاالت االختفــاء القســري، وضــرورة معرفــة مصرهــم.

ــا علــى الرغــم مــن ذلــك طــرف يف  احلكومــة الســورية ليســت طرفــاً يف االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري، إالَّ أنَّ
العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية، وامليثــاق العــريب حلقــوق اإلنســان، الَلذيــن ينتهــك االختفــاء القســري أحــكام كل منهمــا.

كمــا أكــدت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ختوُّفهــا مــن عمليــات التعذيــب ورمبــا املــوت بســبب التعذيــب حبــق املختفــن قســرايً منــذ عــام 
2011 وال يــزال عــداد االختفــاء القســري يف تصاعــد مســتمر.

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.

املواطــن طــارق الرهوان 
خمتٍف قسرايً منذ عام 2015

 U190605

http://https://drive.google.com/file/d/1C8Y81Y6rfJ5kV2Ret_hyPpi9tyi7ZD3U/view
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