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قرابة 3 آالف شخص ال يزالون قيد 
االعتقال أو االختفاء القسري لدى 

قوات سوراي الدميقراطية

التضييق على منظمات اجملتمع املدين 
عرب ممارسات قمعية تشبه ممارسات 

التنظيمات املتطرفة

الثالاثء 10 أيلول 2019
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احملتوى:
أواًل: التضييق على مجيع املخالفني لقوات سوراي الدميقراطية بذريعة حماربة تنظيم داعش سياسة تشبه سياسة النظام السوري
اثنياً: حصيلة املعتقلني واملختفني قسراي لدى قوات سوراي الدميقراطية حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

اثلثاً: التضييق على منظمات اجملتمع املدين، اعتقال وإخفاء ستة عاملني يف منظمات إنسانية
رابعاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: التضييــق علــى مجيــع املخالفــن لقــوات ســوراي الدميقراطيــة بذريعــة حماربــة تنظيــم داعــش سياســة 
تشــبه سياســة النظــام الســوري:

تقــوم قــوات ســوراي الدميقراطيــة مبحاولــة تشــريع مجيــع عمليــات القمــع واالعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري واخلطــف هبــدف 
التَّجنيــد اإلجبــاري وغــر ذلــك مــن انتهــاكات واســعة حلقــوق اإلنســان يف املناطــق الــي تســيطر عليهــا حتــت ذريعــة حماربــة اإلرهــاب 
واإلرهابيــني، وهــذا التكتيــك ُيشــبه إىل حــد بعيــد مــا قــام بــه النظــام الســوري الــذي اعتــرب كل مــن يعــارض سياســته ويطالــب بتغيــر 
حكــم العائلــة احلاكمــة واحلكومــة الــي عينهــا النظــام الســوري، أبنــه إرهــايب جيــب اعتقالــه وإخفــاء صوتــه وجعلــه عــربة لبقيــة أفــراد 
ــع قــوات ســوراي الدميقراطيــة )املكوَّنــة  اجملتمــع، وقــد الحــظ فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2019 توسُّ
بشــكل أساســي مــن قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي( يف عمليــات دهــم واعتقــال مشلــت كاًل مــن حمافظــات الرقــة 
واحلســكة وديــر الــزور، وحتــوَّل أكثــر مــن نصــف املعتقلــني لديهــا إىل عــداد املختفــني قســرايً يف ظــلِّ إنــكار تلــك القــوات وجودهــم 
لديها، وجهِل أهلهم مكان وجودهم، ومنعهم من االتصال بعائالهتم أو توكيل حماٍم، وقد الحظنا أن املنهج املتبع يف عمليات 
االعتقــال يشــبه إىل حــد كبــر مــا يقــوم بــه النظــام الســوري، حيــث ال تتــم أيضــاً عمليــات االعتقــال مــن قبــل أشــخاص مفوضــني 
قانونيــاً، وال تتــم مبذكــرة اعتقــال، وال يعلــم الشــخص املعتقــل اجلهــة الــي تقــوم بعمليــة االعتقــال وســببه وإىل أيــن يتــم اعتقالــه، وال 

يتــاح ألغلبهــم الدفــاع عــن نفســه، وحيــرم مــن االتصــال ابلعــامل اخلارجــي وال يعلــم أهلــه عــن مصــره شــيئاً.

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.

R190904
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منــذ مطلــع العــام اجلــاري 2019 اســتهدفت قــوات ســوراي الدميقراطيــة بعمليــات االعتقــال النازحــني الذيــن تشــردوا إىل مناطــق 
ختضــع لســيطرهتا، وبشــكل رئيــس املوجوديــن يف املخيمــات، ويف معظــم عمليــات االحتجــاز الــي مل تكــن هبــدف جتنيــد احملتجزيــن، 
قالــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة أنَّ هنــاك صــالت بــني هــؤالء احملتجزيــن وتنظيــم داعــش، لكنهــا يف مجيــع احلــاالت مل تعــرض 
أي أدلــة، كمــا أنــه ال توجــد جهــة قضائيــة مســتقلة عــن القــوات املســلحة تعــاجل هــذه القضــااي، وقــد ســجَّلنا إفــراَج قــوات ســوراي 
الدميقراطية عن عدد من احلاالت إما لقاء مبالغ مالية دفعها ذوو احملتجزين أو بعد وســاطات قام هبا الوجهاء وشــيوخ العشــائر 
يف املناطــق الــي طالتهــا االعتقــاالت، فيمــا حتوَّلــت بقيــة حــاالت االعتقــال إىل ِعــداد املختفــني قســرايً يف ظــل إنــكار قــوات ســوراي 

الدميقراطيــة وجوَدهــم لديهــا وعــدم معرفــة ذويهــم أماكــَن احتجازهــم ومنعهــم مــن التواصــل معهــم وزايرهتــم.

يُعتــرب االختفــاء القســري جرميــة حبــدِّ ذاتــه، كمــا أنَّــه ينطــوي أيضــاً علــى كــمٍّ مرعــب مــن االنتهــاكات الــي يتعــرض هلــا الشــخص 
املختفــي كالتعذيــب واحلرمــان مــن الرعايــة الصحيــة، والعــرض علــى احملاكــم الســرية، الــي تفتقــر إىل مبــادئ التقاضــي العادلــة، أو 

احملاكمــة إبجــراءات موجــزة، واملــوت بســبب التعذيــب أو اإلعــدام. 
وقــد حظــر القانــون الــدويل اســتخدام اإلخفــاء القســري حتــت أي ظــرف مــن الظــروف وال جيــوز التَّــذرع ابحلــاالت الطارئــة 
كالنزاعــات واحلــروب ملمارســته، وتعــدَّدت املواثيــق واألعــراف الدوليــة الــي تطرقــت إىل جرميــة االختفــاء القســري كنظــام رومــا 
األساســي، الــذي وصفــت املــادة الســابعة منــه اإلخفــاء القســري ابجلرميــة ضــدَّ اإلنســانية إذا مــا ارتكــب يف إطــار هجــوم واســع 
أو سياســة عامــة، وأكــدت ذلــك أيضــاً املــادة اخلامســة مــن االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري، 
ونصَّــت املــادة الســابعة مــن العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية علــى عــدم جــواز تعــرض أحــد للتعذيــب أو ألي 
ضــرب مــن ضــروب املعاملــة القاســية أو املهينــة أو الالإنســانية، واملــادة 14 مــن العهــد ذاتــه علــى جتــرمي إكــراه أي شــخص علــى 
االعــراف ضــد نفســه أو االعــراف جبــرم مل يرتكبــه، وينتهــك اإلخفــاء القســري جمموعــة مــن احلقــوق األخــرى كحــق الفــرد يف 
االعــراف بشــخصيته القانونيــة ويف احلريــة واألمــن علــى شــخصه، واحلصــول علــى ضمــاانت قضائيــة وحماكمــة عادلــة، وكذلــك 
حــق أســر الضحــااي يف معرفــة حقيقــة مصــر املختفــي وظــروف االختفــاء، وأخــراً ينتهــك االختفــاء القســري حقوقــاً أساســية كفلهــا 

اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان.

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf
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اثنيــاً: حصيلــة املعتقلــن واملختفــن قســرايً لــدى قــوات ســوراي الدميقراطيــة حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة 
الســورية حلقوق اإلنســان:

لــدى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قاعــدة بيــاانت خاصــة بتســجيل املعتقلــني واملختفــني قســراً وفــق معايــر دقيقــة ومنهجيــة 
صارمــة مســتمدة مــن أحــكام القوانــني الدوليــة وجمموعــة املبــادئ املتعلقــة بتحديــد حــوادث االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري، 
ونقــوم بتســجيل احلــوادث الــي حنصــل عليهــا مــن مصــادر متعــددة كأعضــاء الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وعائــالت الضحــااي، 
والشــهود، والناجني من مراكز االحتجاز، وجنري حتديثات مســتمرة على قاعدة البياانت هبدف تتبع حاالت االعتقال وحتديثها 

بشــكل مســتمر ملعرفــة مصــر املعتقــل وظــروف اعتقالــه واإلجــراءات الــي متكَّنــت عائلتــه مــن اختاذهــا جتــاه الســلطات املعتِقلــة.

وثَّــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ بــداايت ســيطرة قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي علــى بعــض املناطــق 
الســورية يف متــوز/ 2012 حــى أيلــول/ 2019 مــا ال يقــل عــن 2907 أشــخاص بينهــم 631 طفــاًل و172 ســيدة )أنثــى 
ابلغــة( ال يزالــون قيــد االعتقــال التعســفي لــدى قــوات ســوراي الدميقراطيــة الــي ورثَــت مــا كان موجــوداً لــدى قــوات حــزب االحتــاد 

الدميقراطــي، وقــد حتــوَّل مــا ال يقــل عــن 1877 شــخصاً منهــم، بينهــم 52 طفــاًل و78 ســيدة إىل خمتفــني قســرايً.

اثلثًا: التضييق على منظمات اجملتمع املدين، اعتقال وإخفاء ستة عاملن يف منظمات إنسانية:
منــذ مطلــع آب املنصــرم 2019 ســجَّل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حــوادث اعتقــال عــدة اســتهدفت هبــا قــوات 
ســني وعاملــني يف منظمــات حمليــة إنســانية مســتقلة يف حمافظــة الرقــة، وكانــت قــد عملــت قــوات ســوراي  ســوراي الدميقراطيــة مؤسِّ
الدميقراطيــة علــى نشــر وإشــاعة أنبــاء يف صفــوف اجملتمــع احمللــي ابرتبــاط هــذه املنظمــات بتنظيــم داعــش وابإلرهــاب واإلرهابيــني؛ 

ذلــك متهيــداً العتقاهلــم وإخفائهــم.
مل يصــدر حــى اآلن أي بيــان رمســي عــن قــوات ســوراي الدميقراطيــة أو اجلهــات القضائيــة واإلداريــة يف مدينــة الرقــة حــول عمليــات 
االعتقــال هــذه، وهــذه ســابقة خطــرة توحــي بفكــر قريــب ممــا قامــت بــه التنظميــات املتطرفــة يف مشــال غــرب ســوراي مــن قمــع 
وتضييــق وإرهــاب ملنظمــات اجملتمــع املــدين العاملــة يف مناطــق ســيطرهتا؛ هبــدف إخضاعهــا هليمنتهــا وابتزازهــا، وجعلهــا عــربة لغرهــا 
فــال يتجــرأ أحــد علــى بنــاء منظمــات جمتمــع مــدين مــن أجــل تركيــز كل مصــادر التمويــل والدعــم يف يــد قــوات ســوراي الدميقراطيــة 

املســيطرة، الــي مل تفلــح حــى اآلن يف حتقيــق إجنــازات ملموســة علــى خمتلــف األصعــدة املدنيــة.
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تفاصيل حوادث االعتقال:
تواصلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مع عدد من العاملني يف املنظمات احمللية واألهلية يف حمافظة الرقة ومع شــهود عيان 
علــى حــوادث عمليــات الدهــم واالعتقــال الــواردة يف هــذا التقريــر، عــرب وســائط اتصــال عــدة مثــل: اهلاتــف أو تطبيقــات اهلواتــف 
الذكيــة ومنصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا تواصلنــا مــع عــدد مــن أقــرابء الضحــااي، وقــد تشــاهبت املعلومــات الــي أدلــوا هبــا 
حــول تفاصيــل عمليــات االعتقــال، ونــورد يف هــذا التقريــر ثــالث رواايت حصلنــا عليهــا عــرب حديــث مباشــر مــع الشــهود وليســت 
مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد اســتخدمنا معهــا أمســاء مســتعارة بنــاء علــى رغبــة الشــهود؛ خشــية تعرضهــم للمالحقــة األمنيــة 

مــن قبــل قــوات ســوراي الدميقراطيــة.

بــني 10 و17/ آب/ 2019 ســجَّلنا اعتقــال قــوات ســوراي الدميقراطيــة تعســفياً ســتة مــن العاملــني يف منظمــات إنســانية حمليــة 
تعمــل يف جمــال االســتجابة اإلنســانية واخلدميــة يف مدينــة الرقــة، ومجيــع تلــك املنظمــات لديهــا رخصــة مــن الســلطات احملليــة الــي 

تتبــع كاًل مــن جملــس ســوراي الدميقراطيــة وقــوات ســوراي الدميقراطيــة، وتســمح هلــا تلــك الرخصــة مبزاولــة العمــل يف مدينــة الرقــة. 
نفَّــذت قــوات ســوراي الدميقراطيــة عمليــات االعتقــال هــذه مــن دون إبــراز مذكــرة اعتقــال أو توجيــه هتــم واضحــة أو التعريــف عــن 
نفســها مــن حيــث تبعيتهــا أليِّ املراكــز أو اإلدارات األمنيــة، يف أســلوب أقــرب إىل عمليــات اخلطــف، ومل يُظهــر األمــن العــام يف 
مدينــة الرقــة وهــو اجلهــة املخولــة حبفــظ أمــن املدينــة وتنفيــذ عمليــات التوقيــف واالســتجواب، مل يُظِهــر أيَّ تعــاون مــع عائــالت 
املعتقلني ومل يُقدِّم إجاابت لتســاؤالهتم حول أســباب االعتقال، أو مصر املعتقلني وأماكن احتجازهم. مث ســجَّلنا إطالق ســراح 

أربعــة مــن النشــطاء يــوم اإلثنــني 9/ أيلــول/ 2019.

احلادثة األوىل:
دامهــت دوريــة عســكرية تتبــع قــوات ســوراي الدميقراطيــة عنــد الســاعة 21:50 مــن 
يــوم الســبت 10 آب مطعــَم البيــت اليــوانين جنــوب مدينــة الرقــة وطلبــت البطاقــات 
الشخصية جلميع العاملني واملوجودين يف املطعم، مث اعتقلت كاًل من صالح الكاطع، 
وأنــس العبــو وشــقيقه إايس، وخالــد الســالمة، ومجيعهــم عاملــون يف منظمــات إنســانية 
حمليــة، كمــا اعتقلــت أحــد موظفــي املطعــم واقتادهتــم مجيعــاً إىل جهــة جمهولــة، مث أفــرج 

عنهــم يــوم اإلثنــني 9/ أيلــول/ 2019.
صــالح الديــن العبــد الكاطــع، مديــر املكتــب اإلعالمــي وعضــو جملــس إدارة يف منظمــة 

صنــاع املســتقبل، مــن أبنــاء حــي النهضــة مبدينــة الرقــة، مــن مواليــد عــام 1985.

صالح الدين العبد الكاطع

https://drive.google.com/file/d/1yFKyZvE3UU7_clxfRRKiCIn5Z8p5VE06/view
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أنــس حســن العبــو، مســؤول مراقبــة وتقييــم يف منظمــة صنــاع املســتقبل العاملــة يف جمــال اخلدمــات التنمويــة واملشــاريع اخلدميــة، مــن 
مواليــد عــام 1993، مــن ســكان قريــة عفنــان بريــف حمافظــة الرقــة اجلنــويب.

إايس حســن العبــو، شــقيق أنــس، يعمــل إعالميــاً لصــاحل منظمــة آفــاق جديــدة، مــن مواليــد عــام 1992، مــن ســكان قريــة عفنــان 
أيضاً.

خالــد ســعود الســالمة مديــر مشــروع الســالمة املروريــة يف منظمــة صنــاع املســتقبل، مــن 
أبنــاء حــي النهضــة غــرب مدينــة الرقــة، مــن مواليــد عــام 1992.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع خالــد العثمــان أحــد شــهود العيــان علــى احلادثــة مــع أحــد أصدقــاء املعتقلــني 
األربعــة وأخــربان بتفاصيــل عمليــة االعتقــال: “دامهــت الدوريــة املطعــم وحبوزهتــا قائمــة أبمســاء مطلوبــن، وعندمــا طالبــت 
املوجوديــن يف املطعــم ببطاقاهتــم الشــخصية تدخَّــل أنــس وإايس وصــالح وخالــد بصفتهــم مالكــي املطعــم، وعندهــا أخربهــم 

ــم املطلوبــون ومت اعتقــال األربعــة إضافــة إىل مســؤول قســم الشــواء يف املطعــم”.  العناصــر أنَّ
علمنــا مــن خالــد العثمــان أنَّ الدوريــة املســؤولة عــن عمليــة االعتقــال كانــت تضــم 15 عنصــراً جــاؤوا مــع ثــالث ســيارات بيضــاء 
اللــون مــن نــوع بيــك آب وســيارتني مــن نــوع فــان “ســبعة مــن أصــل 15 عنصــراً مــن قامــوا بعمليــة املدامهــة ودخلــوا املطعــم 
وفتشــوه، وكان عــدد مــن عناصــر الدوريــة يرتــدون الــزي العســكري اخلــاص بقــوات ســوراي الدميقراطيــة وآخــرون يرتــدون 

مالبــس مدنيــة، وكان مجيــع العناصــر مدججــون ابلســالح”.

إايس حسن العبوأنس حسن العبو

خالد سعود السالمة

https://drive.google.com/file/d/1Rl3wElrHXLzaxt0kCDW13MrMvXafNpMO/view
https://drive.google.com/file/d/1-vDEQt3uRJdVEeXEttFB-BkwWuuiIVZW/view
https://drive.google.com/file/d/1QyAtH5MhDu5RT-WzWeNNbZ012m4nBRUU/view
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أخــربان خالــد املقــرب مــن ذوي املعتقلــني األربعــة أنَّ عائالهتــم بذلــت جهــوداً ملعرفــة اجلهــة الــي قامــت ابعتقــال أبنائهــا وســبب 
االعتقــال، لكــن دون جــدوى “راجــع والــد أنــس وإايس األمــن العــام يف مدينــة الرقــة لكنــه مل حيصــل وعائــالت بقيــة املعتقلــن 

علــى أيــة معلومــات عــن أبنائهــم”. 

احلادثة الثانية:
دامهــت دوريــة عســكرية اتبعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة يف متــام الســاعة 18:00 مــن 
يوم اجلمعة 16/ آب منزَل الناشــط حســن اخلليل املعروف ابســم )حســن القصاب( يف 
مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب، وفتشــت املنــزل وصــادرت عــدداً مــن مقتنيــات 

حســن الشــخصية، مث اقتادتــه إىل جهــة جمهولــة وال يــزال مصــره جمهــوالً حــى اآلن.
حســن فــواز إبراهيــم اخلليــل، مــن أبنــاء مدينــة الرقــة، مــن مواليــد عــام 1992، يعمــل منــذ 
هنايــة عــام 2017 منســقاً ومســؤول االتصــال يف برانمــج الفــرات، الــذي يقــدم منحــاً 
 Creative Associates( ملنظمات اجملتمع املدين يف مدينة الرقة، وتدعمه منظمة
International(، اعتقل حسن يف وقت سابق من ِقَبِل تنظيم داعش وغادر الرقة 

هنايــة عــام 2014 وعــاد إليهــا مطلــع آب 2019.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع حممــد األمحــد أحــد أقــرابء حســن وأخــربان عــن تفاصيــل حادثــة اعتقالــه “جــاءت 
ســياراتن إحدامهــا مــن نــوع بيــك آب بيضــاء اللــون وأخــرى مــن نــوع جيــب بيضــاء اللــون أيضــاً، واقتحــم العناصــر منــزل 
حســن ابلقــوة، مث زجــوا بــه يف الســيارة وقامــوا بعدهــا بتفتيــش املنــزل وصــادروا بعــض حاجيــات حســن، مث ذهبــوا بــه إىل 
مــكان جمهــول ابلنســبة لنــا” أضــاف حممــد أنَّ حســن كان مقيمــاً يف صربيــا وميــارس عملــه فيهــا إىل جانــب دراســته الطــب 

البشــري، وكان قــد قــِدَم إىل الطبقــة بدايــة آب 2019 هبــدف الــزواج وزايرة العائلــة.
علمنــا مــن حممــد أيضــاً أن عائلتــه راجعــت مقــرات لقــوات ســوراي الدميقراطيــة مــراراً ملعرفــة ســبب اعتقــال حســن ومــكان احتجــازه، 

كمــا تواصلــت العائلــة مــع مســؤولني يف قــوات ســوراي الدميقراطيــة يف خصــوص ذلــك أيضــاً، إال أهنــا مل حتصــل علــى أي رد. 

احلادثة الثالثة:
دامهــت دوريــة عســكرية تتبــع قــوات ســوراي الدميقراطيــة عنــد الســاعة 16:45 مــن يــوم الســبت 17/ آب مقــرَّ منظمــة “إمنــاء” 
يف مدينــة الرقــة واعتقلــت أمحــد اهلشــلوم املديــر التنفيــذي للمنظمــة أمــام مــرأى العاملــني فيهــا، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة وال يــزال 

مصــره جمهــواًل حــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر.

حسن فواز اخلليل

https://drive.google.com/file/d/17qKyjoG5ssKmwA74n6Q8QZdP9c6mNLog/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع رايض اجلاســم أحــد شــهود العيــان علــى عمليــة االعتقــال -نتحفــظ علــى ذكــر 
امســه لــدواٍع أمنيــة- وروى لنــا تفاصيــل احلادثــة: “توقفــت ثــالث ســيارات بيضــاء اللــون مــن نــوع فــان H1 وترجَّــل منهــا ثالثــة 
عناصــر مســلحن، اثنــان منهــم يرتــدون الــزي العســكري اخلــاص بقــوات قســد وآخــر يرتــدي مالبــس مدنيــة وطلــب أحــد 
العناصــر مــن أحــد املوظفــن أن ينــادي علــى أمحــد، ولــدى حضــوره أدخلــه العناصــر إىل ســيارة يقودهــا ســائق ملثّــم وانطلقــوا 
بــه إىل مــكان جمهــول” علمنــا مــن رايض أن العاملــني يف منظمــة إمنــاء حاولــوا منــع عمليــة االعتقــال وطلبــوا مــن العناصــر اإلفصــاح 
عــن هويتهــم وإبــراز أمــر االعتقــال أو توضيــح أســبابه، لكــن حبســب رايض فقــط ابءت حماوالهتــم ابلفشــل. وأضــاف رايض أنَّ 
عائلــة أمحــد راجعــت يف اليــوم التــايل لالعتقــال عــدداً مــن مقــرات األمــن العــام يف مدينــة الرقــة ملعرفــة مصــر أمحــد، لكنهــم مل حيصلــوا 

علــى أيــة إجابــة كمــا مل ُيســمح هلــم بتوكيــل حمــاٍم. 

أمحــد موســى اهلشــلوم، مــن أبنــاء مدينــة الرقــة، مــن مواليــد عــام 1985، مديــر تنفيــذي 
ورئيــس جملــس إدارة منظمــة إمنــاء )ENMAA( اإلنســانية الــي أتسســت يف عــام 

2017 وتقــدم خدماهتــا يف مدينــة الرقــة وريفهــا الشــرقي.

رابعاً: االستنتاجات القانونية والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

تعتقــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ قــوات ســوراي الدميقراطيــة قــد انتهكــت القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان عــرب جرميــة 
اإلخفــاء القســري، وإن اإلخفــاء القســري حمظــور مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف فبحســب القاعــدة 98 فــإن االختفــاء 
القســري حمظــور يف النِّزاعــات املســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة، وتنــصُّ القاعــدة 117 منــه علــى أنــه “يتخــذ كل طــرف يف النــزاع 
اإلجــراءات املســتطاعة لإلفــادة عــن األشــخاص الذيــن يبلــغ عــن فقدهــم نتيجــة لنــزاع مســلح، ويــزود أفــراد عائالهتــم أبيــة معلومــات 

لديــه عــن مصرهــم”.
وأيضــاً مبوجــب القانــون اجلنائــي الــدويل، فبحســب النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة ُتشــكِّل املمارســة املنهجيــة 

لإلخفــاء القســري جرميــة ضــدَّ اإلنســانية )املــادة 7 1.ط(.
كما انتهكت بشكل صارخ عدداً كبراً من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من 

أشكال االحتجاز أو السجن، مثل املبادئ: 17/15/12/11/9/6/4/3/2/1

أمحد اهلشلوم

-

.

https://drive.google.com/file/d/1rR5-7brRo8hLiTTAnVtjoASLjJjgJ408/view
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التوصيات:
إىل الدول الداعمة لقوات سوراي الدميقراطية:

• جيــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة الضغــط عليهــا مــن أجــل إيقــاف عمليــات االعتقــال التعســفي واإلخفــاء 
القســري واحــرام قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين ومبــادئ القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان يف املناطــق الــي تســيطر عليهــا.

• دعــم مســار عمليــة ترســيخ إدارة حمليــة حقيقيــة يف مناطــق مشــال شــرق ســوراي يشــارك فيهــا مجيــع ســكان املنطقــة دون متييــز علــى 
أســاس العــرق والقوميــة ودون تدخــل ســلطات األمــر الواقــع؛ للوصــول إىل االســتقرار والعدالــة.

• دعــم بنــاء وأتســيس قضــاء مســتقل حيظــر علــى اجلهــات العســكرية القيــام بعمليــات االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري 
دون رادع.

إىل قوات سوراي الدميقراطية:
إيقــاف أشــكال االعتقــال التعســفي كافــة والكشــف عــن مصــر املختفــني قســرايً، والســماح لعائالهتــم بزايرهتــم والتواصــل معهــم 

وإخضاعهــم حملاكمــات عادلــة ومســتقلة.
•  الكف عن سياسة التضييق على املنظمات اإلنسانية احمللية واألهلية والسماح هلا ابلعمل.

إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة COI واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
• التحقيق يف احلوادث الواردة يف هذا التقرير، والشبكة السورية حلقوق اإلنسان مستعدة للتعاون دائماً.

إىل جملس حقوق اإلنسان:
• متابعــة قضيــة املعتقلــني واملختفــني قســرايً يف ســوراي وتســليط الضــوء عليهــا ضمــن مجيــع االجتماعــات الســنوية الدوريــة، 

الرهيــب. التَّهديــد  للنَّظــر يف هــذا  وختصيــص جلســة خاصــة 

شكر وتضامن
كل التضامــن مــع الضحــااي وذويهــم وكل الشــكر والتقديــر لألهــايل والنشــطاء احملليــني الذيــن لــوال جهودهــم ملــا خــرج هــذا التقريــر 

علــى هــذا النحــو.
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