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بيان تسجيل شكوى حول حالة 
اختفاء قسري لدى الفريق املعين 

يف األمم املتحدة
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أطلعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان الفريق العامل املعين حباالت االختفاء 
القســري أو غــر الطوعــي ابألمــم املتحــدة، بقضيــة الطالــب اجلامعــي “حــازم 
حريــري”، مــن حــي امليــدان يف مدينــة حلــب، طالــب جامعــي يف كليــة احلقــوق 
جبامعة حلب، تولد عام 1992، ودعته للطلب من السلطات السورية اإلفراج 
عنه، حيث مت اعتقاله تعسفياً بتاريخ 24/ نيسان/ 2013، إثر مدامهة مكان 
إقامتــه يف حــي مســاكن بــرزة مبدينــة دمشــق، مــن قبــل عناصــر مســلحة تتبــع فــرَع 
األمن السياسي التابع لقوات النظام السوري، واقتادوه إىل فرع األمن السياسي 
مبدينة دمشق، شوهد يف أيلول/ 2013 عرب مقطع فيديو بثته القناة اإلخبارية 
الســورية وهــي قنــاة فضائيــة اتبعــة للنظــام الســوري، ويُظهــر الفيديــو مقابلــة مــع 
الطالــب اجلامعــي حــازم حريــري وهــو يعــرف ابنتمائــه إىل تنظيــم جبهــة النصــرة 
وتنفيــذه عمليــات عســكرية وتدريــب وزرع عبــوات انســفة يف مدينــة حلــب، ومل 
يشــاهد بعــد ذلــك التاريــخ يف أي ســجن أو فــرع أمــين، ومايــزال مصــره جمهــواَل 

ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً. 

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن حازم حريري، ومل تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من معرفة مصره 
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.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

الطالــب اجلامعــي حــازم حريري 
خمتٍف قسرايً منذ عام 2013

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OEYtSmFNUGtlVXc/view
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طالبت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان جلنة األمم املتحدة املعنية ابالختفاء القســري التدخل لدى الســلطات الســورية من أجل 
مطالبتهــا العاجلــة ابإلفــراج عنــه، واإلفــراج عــن آالف حــاالت االختفــاء القســري، وضــرورة معرفــة مصرهــم.

وعلــى الرغــم مــن أن احلكومــة الســورية ليســت طرفــاً يف االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري، إالَّ أهنــا 
يف املقابــل طــرف يف العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية، وامليثــاق العــريب حلقــوق اإلنســان، الَلذيــن ينتهــك االختفــاء 

القســري أحــكام كل منهمــا.

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