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الثالاثء 18 أيلول 2018

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 يف األمــم املتحــدة، بقضيــة الطالــب “صــاحل اخلضــر”، 
من أبناء مدينة الرقة، واملقيم يف حي اجلبيلة جنوب مدينة دير الزور، طالب يف 
الصــف الثالــث اثنــوي، يبلــغ مــن العمــر حــن اعتقالــه 19 عامــاً، ودعتــه للطلــب 
من السلطات السورية اإلفراج عنه، حيث مت اعتقاله تعسفياً بتاريخ 18/ متوز/ 
2014، لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة لقــوى األمــن العســكري التابــع 
لقــوات النظــام الســوري يف حــي اجلــورة يف مدينــة ديــر الــزور، وال يــزال مصــره 

جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

الســلطات الســورية تنفــي إخفاءهــا القســري للطالــب اجلامعــي صــاحل اخلضــر، 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 العاجلة ابإلفراج عنه، واإلفراج عن آالف حاالت االختفاء القسري، وضرورة معرفة مصرهم.

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

القســري أحــكام كل منهمــا.

كمــا أكَّــدت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ختوُّفهــا مــن عمليــات التَّعذيــب ورمبــا املــوت بســبب التَّعذيــب 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.

الطالــب اجلامعــي صــاحل اخلضر 
خمتٍف قسرايً منذ عام 2014

https://drive.google.com/file/d/1jSFl8JUBMeEhOXlVngn3U5asiYn8rmWi/view
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