بيـ ــان صحفي

نيويورك :على هامش اجتماع اجلمعية
العامة لألمم املتحدة الشبكة السورية
حلقوق اإلنسان تشارك يف حدث جانيب
عن قضية شهادات وفيات خمتفني قسرايً

األحد  14تشرين األول 2018

1

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

P181013
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.

نيويــورك  /27أيلــول :2018 /شــاركت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف حــدث جانــي علــى هامــش اجتماعــات اجلمعيــة
العامــة لألمــم املتحــدة ،عــن قضيــة إقـرار النظــام الســوري َّ
أبن مئــات مــن املواطنــن الســوريني املختفــن قسـرايً قــد توفـوا ،وكانــت

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قــد أصــدرت تقريريــن عــن هــذا املوضــوع اخلطــر ،كمــا قامــت  41دولــة مــن دول العــامل
بتوجيــه رســالة إىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة يف هــذا اخلصــوص ،وأييت هــذا احلــدث كمتابعــة واهتمــام دوليــن ونتيجــة تنســيق

وتعــاون مــع مكتــب الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان يف اخلارجيــة األمريكيــة ،وبرعايــة كل مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة واململكــة
الربيطانيــة ،واجلمهوريــة الفرنســية ،وحبضــور عــدة ممثلــن مــن دول العــامل ،إضافــة إىل منظمــات دوليــة خمتصــة.
افتتح احلدث ســعادة الســفري “مايكل جي كوزاك” كبري مســؤويل مكتب شــؤون الدميقراطية وحقوق اإلنســان والعمل يف وزارة
اخلارجيــة األمريكيــة ،ونقــل احلديــث إىل املنظمــات الســورية املشــاركة ،بــدأ مديــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الســيد “فضــل
عبــد الغــي” كلمتــه َّ
أبن النظــام الســوري وألول مــرة منــذ بدايــة احلـراك الشــعيب يُقـ ُّـر مبصــر عشـرات مــن املختفــن قسـرايً لديــه،

علــى أهنــم أمـوات ،وقــد بلغــت احلصيلــة الــي متكنــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن تســجيلها  836حالــة حبســب التقريــر
الــذي مت توزيعــه علــى احلاضريــن ،ونـ َّـوه عبــد الغــي إىل سـؤال عــن كيفيــة ُّ
متكــن النظــام الســوري مــن معرفــة مصــر هــؤالء وهــو الــذي
لطاملــا أنكــر وجــود مواطنــن ســوريني خمتفــن قسـرايً لديــه ،وملــاذا يكشــف عــن مصــر هــؤالء اآلن؟ وأشــار إىل فرضيتــن :أوهلمــا:
َّ
أن النظــام الســوري يُريــد أن يُظهــر أنــه قــد انتصــر ميدانيـاً واآلن يُنهــي ملــف املعتقلــن كــي يعــود األهــايل واجملتمــع راضخــن مــرة

أخــرى ويقبل ـوا أن يكــون هــذا خيارهــم الوحيــد ،واثنيهمــا َّ
أن النظــام الروســي هــو مــن طالبــه بذلــك؛ هبــدف إهنــاء امللــف الــذي
يُعرقــل مللمــة الكارثــة الســورية مــن وجهــة النَّظــر الروســية.
َّ
أكــد عبــد الغــي َّ
أن النظــام الســوري قــد اســتخدم االختفــاء القســري كســاح حــرب ،وهــذا خلَّــف حالــة مــن الذعــر والرعــب يف
أوســاط اجملتمــع الســوري ،حيــث يتحــول  % 85مــن احملتجزيــن لــدى النظــام الســوري إىل خمتفــن قس ـراً ،وقــد بلغــت حصيلــة

املختفــن قسـراً لديــه منــذ آذار  2011قرابــة  82ألــف مواطــن ســوري حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان،
وأوضـ َـح عبــد الغــي َّ
أن قرابــة  14ألــف ضحيــة قــد قضـوا بســبب التَّعذيــب يف مراكــز احتجــاز اتبعــة للنظــام الســوري.
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أن إقـرار النظــام الســوري َّ
مثَّ نـ َّـوه أخـراً إىل َّ
أن عــدداً مــن املختفــن قسـرايً قــد تــويف دو َن الكشــف عــن كيفيــة الوفــاة ،ودون تســليم
اجلثــث ،ال يُعتــر كشــفاً حقيقي ـاً مبوجــب القانــون الــدويل ،وابلتــايل فـ َّ
ـإن مصــر هــؤالء ال ي ـزال جمهــوالً ويتحمــل النظــام الســوري
مســؤولية إخفائهــم قسـرايً.

أوصــى عبــد الغــي الــدول اجملتمعــة يف هــذا احلــدث أن تعمــل علــى مطالبــة جملــس األمــن ابالنعقــاد ،والطلــب مــن اجلمعيــة العامــة
لألمــم املتحــدة أن تصــدر بيــاانً حــول هــذه القضيــة احلرجــة .كمــا أوصاهــا بتشــكيل حتالــف يتعــاون مــع منظمــات اجملتمــع املــدين
والســوري وأيخــذ علــى عاتقــه إدارة قضيــة املختفــن قسـراً.
وابإلمكان االطالع على نص الكلمة مكتوابً عرب الرابط.

مث حتــدَّث الزمــاء “حممــد العبــد هللا” مديــر املركــز الســوري للعدالــة واحملاســبة ،والزميلــة “رجــاء التلــي” مديــرة مركــز اجملتمــع املــدين
والدميقراطيــة ،والناجيــات الدكتــورة “هــا غــاوي” والســيدة “آمنــة خــوالين” مــن منظمــة عائــات مــن أجــل احلريــة عــن جتربتهــم
يف االعتقــال ويف اعتقــال أهلهــم واختفــاء بعضهــم ومقتــل البعــض اآلخــر بســبب التَّعذيــب.
انتقــل احلديــث بعــد ذلــك إىل احلاضريــن وتـرأس احلـوار ســعادة الســفري الفرنســي “فرانسـوا ســينيمو” املمثــل الشــخصي للرئيــس
الفرنســي يف ســوراي ،وحتــدث الســيد “ســتافان دميســتورا” املبعــوث األممــي إىل ســوراي ،والســيد “نيــل كرومبتــون” مديــر دائــرة
الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا يف اخلارجيــة الربيطانيــة ،إضافــة إىل عــدة مداخــات مــن ممثلــي دول ومنظمــات دوليــة خمتصــة يف
قضيــة االعتقــال وامل ـرأة واالختفــاء القســري.
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