بيـ ــان صحفي

جنيف:الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
تشارك يف حدث جانيب عايل املستوى
يف مقر األمم املتحدة عن قضية
شهادات وفيات خمتفني قسرايً

األربعاء  27شباط 2019
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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

جنيف  /25شباط :2019 /شاركت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف حدث جانيب رفيع املستوى يف مقر األمم املتحدة
يف جنيــف حتــت عنـوان:

“إشعارات الوفاة وغياب العدالة – ” Death Notifications and Negation of Justice in Syria

ضمــن افتتاحيــات االجتمــاع األربعــن جمللــس حقــوق اإلنســان ،وبرعايــة كل مــن الدمنــارك والســويد وبلجيــكا وكنــدا وليشتنشــتاين
وهولنــدا وفلنــدا ،ومبشــاركة وزيــر خارجيــة الدمنــارك ،وحضــور عــدد كبــر مــن الســفراء ،واملفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان وجلنــة
التحقيــق الدوليــة املســتقلة ،وإدارة منظمــة ال ســام بــا عدالــة.
وكانــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قــد أصــدرت تقريريــن عــن هــذا املوضــوع اخلطــر ،وشــاركت يف فعاليــات دوليــة عــدة يف
هــذا اخلصــوص ،كمــا قامــت  41دولــة مــن دول العــامل بتوجيــه رســالة إىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة مطالبــة النظــام الســوري
ابلكشــف عــن مصــر عش ـرات آالف الســوريني ،وأييت هــذا احلــدث الرفيــع املســتوى كرســالة واضحــة عــن مركزيــة وأمهيــة قضيــة
املعتقلــن ،ومتابعــة لضــرورة حتقيــق تقــدُّم يف القضيــة احلساســة ،وأتكيــداً دوليـاً علــى مســار احملاســبة ومنــع اإلفــات مــن العقــاب.
حتــدَّث مديــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الســيد “فضــل عبــد الغــي” يف كلمتــه َّ
أبن النظــام الســوري قــد بــدأ يف نيســان
 2018وألول مــرة منــذ بدايــة احلـراك الشــعيب يصــدر شــهادات وفــاة يُقـُّـر عربهــا مبصــر عشـرات مــن املختفــن قسـرايً لديــه علــى
أهنــم أمـوات ،وأوضـ َـح عبــد الغــي َّ
أن حصيلــة احلــاالت املوثَّقــة يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بلغــت حاليـاً
 878حالــة .ونـ َّـوه عبــد الغــي إىل سـؤال عــن كيفيــة ُّ
متكــن النظــام الســوري مــن معرفــة مصــر هــؤالء أبهنــم أمـوات؟ هــذا دليــل كبــر

علــى تــورط النظــام الســوري يف هــذه العمليــة ،مثَّ نـ َّـوه إىل َّ
أن النظــام الســوري مل يســلم جثــة أيــة حالــة مــن هــذه احلــاالت ،وابلتــايل
ويتحمــل النظــام الســوري مســؤولية ذلــك ،وهــي تشــكل
فإنــه ومبوجــب القانــون الــدويل مجيــع هــؤالء ال يزالــون خمتفــن قس ـرايً،
َّ

جرائــم ضـ َّـد اإلنســانية.
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و َّ
أكــد عبــد الغــي َّ
أن النظــام الســوري قــد اســتخدم اإلخفــاء القســري كســاح حــرب ،وهــذا خلَّــف حالــة مــن الذعــر والرعــب يف
أوســاط اجملتمــع الســوري ،حيــث يتحــول  % 85مــن احملتجزيــن لــدى النظــام الســوري إىل خمتفــن قسـراً ،وال يـزال قرابــة  82ألــف

مواطــن ســوري حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــداد املختفــن قسـرايً لــدى النظــام الســوري ،كمــا
َّ
أن قرابــة  14ألــف ضحيــة قــد قضـوا بســبب التَّعذيــب يف مراكــز احتجــاز اتبعــة للنظــام الســوري.

أوصــى عبــد الغــي املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان إبصــدار بيــان ومتابعــة جديــة عــن هــذه القضيــة اخلطــرة ،وطالــب بعقــد
جلســة طارئــة جمللــس األمــن ملعرفــة مصــر قرابــة  82ألــف مواطــن ســوري ،ومعرفــة أيــن خيفــي النظــام الســوري جثــث القتلــى .كمــا
أوصــى الــدول اجملتمعــة أبنـَّـه ال بـ َّـد مــن أن حتمــل دولــة أو عــدة دول ملــف املعتقلــن واملختفــن قسـرايً يف ســوراي ،وتدعــم املنظمــات

العاملــة يف هــذا اجملــال ،وتعمــل علــى تنســيق فعاليــات املناصــرة ،وختليــد الذكــرى وتقــدمي الدعــم املــادي واللوجســي؛ األمــر الــذي
يُســاهم يف إقامــة نشــطات ميدانيــة وشــعبية وزايرات للربملــاانت وصنــاع القـرار.
وابإلمكان االطالع على نص الكلمة مكتوابً عرب الرابط.
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