
ســت نهاية حزيران 2011،  الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان، تأسَّ
غير حكومية، ُمســتقلة، اعتمدت عليها المفوضية الســامية لحقوق 
اإلنســان مصــدرًا أساســيًا فــي جميــع تحليالتهــا التــي أصدرتها عن 

حصيلة الضحايا في سوريا.

 والعدد في ازدياد.. 
ٍ

99 ألف مختف
حكاية االختفاء القسري في سوريا

فضل عبد الغني

رأي
 األحد 27 كانون األول 2020

P201219

ُتشــير التقديــرات إلــى أن نحــو 1.2 مليــون مواطــن ســوري قــد مــرَّ بتجربــة االعتقــال فــي مرحلــة مــا، منــذ 

آذار 2011، وتحــول خــال هــذه الحقبــة مــا يقــدر بـــ 99 ألــف شــخص إلــى مختفيــن قســرياً، فــي حيــن أن 

نظام األســد مســؤول عن نحو 84 ألف من هذه الحاالت. )تقرير الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 

ــخ 30 آب 2020 ص 8 و 9(. الصــادر بتاري

إنَّ جريمــة االختفــاء القســري، التــي غالبــًا مــا تكون مصحوبة بأعمال تعذيــب، تنتهك القانون الدولي. 

الجمهوريــة العربيــة الســورية ليســت طرفــًا فــي االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن 

االختفــاء القســري لعــام 2006. ومــع ذلــك، فــإن حظــر االختفــاء القســري ينبــع أيضــًا مــن القواعــد 

العرفيــة للقانــون اإلنســاني الدولــي، عندمــا يحــدث نــزاع مســلح، وكذلــك مــن العهــد الدولــي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 1966، الــذي صّدقــت عليه ســوريا.

فــي حيــن أن حــاالت االختفــاء القســري ليســت خاصــة بالنــزاع الســوري المســلح وهــي فــي الواقــع 

ســمة مشــتركة فــي العديــد مــن النزاعات المســلحة، إال أن العــدد الهائل لحــاالت االختفاء القســري 

يميــز ســوريا عــن غيرهــا، ال ســيما عنــد مقارنتهــا بإجمالــي عــدد ســكان ســوريا )21 مليــون فــي بدايــة 

 قســريًا خمســة أفــراد مــن 
ٍ

ــكل شــخص مختــف ــراض أن ل ــى افت الحــراك الشــعبي عــام 2011(. عل

العائلــة أو األصدقــاء علــى األقــل، فــإن مــا يقــارب نصــف مليــون شــخص هــم متأثــرون بشــكل 

مباشــر بجريمــة االختفــاء القســري، أي قرابــة 2.3 % مــن إجمالــي الســكان. هــذه النســبة العاليــة 

جــدًا لهــا تأثيــر مرعــب علــى المجتمــع الســوري ككل.

https://www.voanews.com/extremism-watch/syrian-activists-fear-covid-19-outbreak-syrias-underground-prisons
https://www.voanews.com/extremism-watch/syrian-activists-fear-covid-19-outbreak-syrias-underground-prisons
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/The_Ninth_Annual_Report_on_Enforced_Disappearance_in_Syria_on_the_International_Day_of_the_Victims_of_Enforced_Disappearances.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/The_Ninth_Annual_Report_on_Enforced_Disappearance_in_Syria_on_the_International_Day_of_the_Victims_of_Enforced_Disappearances.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/The_Ninth_Annual_Report_on_Enforced_Disappearance_in_Syria_on_the_International_Day_of_the_Victims_of_Enforced_Disappearances.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-16.en.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-16.en.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-16.en.pdf
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule98
https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-4.en.pdf
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.huffpost.com/entry/to-prevent-enforced-disappearances-rethink-the-justice_b_59a5c794e4b05fa16286bdd8
https://countryeconomy.com/demography/population/syria?year=2011
https://countryeconomy.com/demography/population/syria?year=2011


2

بصفتي مدير الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان، فقد كنت أعمل خال الســنوات العشــر السابقة 

ــزاع، تقــوم الشــبكة الســورية لحقــوق  ــة الن علــى قضيــة االختفــاء القســري فــي ســوريا. ومنــذ بداي

اإلنســان بجمــع معلومــات عــن حــاالت االختفــاء القســري. وقــد الحظنــا أن هــذه الجرائــم ُتســتخدم 

كســاح حــرب فــي الصــراع الســوري، بشــكل رئيــس، وإن لــم يكــن بصــورة حصريــة، مــن قبــل القــوات 

التابعــة للنظــام. مــن خــال عملنــا المســتمر، حددنــا بعــض الخصائــص الرئيســة لاختفــاء القســري 

فــي ســوريا، والتــي يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي:

 

أواًل: عمليات االعتقال نفسها تعسفية وهي أقرب ما تكون إلى االختطاف:

 معظــم حــوادث االعتقــال فــي ســوريا تتــمُّ مــن دون مذكــرة قضائيــة )تقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان الصــادر بتاريــخ 2  كانــون األول 2020، ص2(. وتعتبــر هــذه االعتقــاالت تعســفية، حيــث ال 

ُيعــّرف مــن يقومــون باالعتقــال عــن أنفســهم وال ُيخبــرون المواطــن عــن ســبب االعتقــال، كمــا ال يتــم 

إبــاغ المعتقــل بمــكان االعتقــال وال ُيســمح لــه باالتصــال بأســرته، وغالبــاً مــا تتــّم هــذه االعتقــاالت لــدى 

مــرور الضحايــا عبــر نقــاط التفتيــش أو فــي أثنــاء المداهمــات )المرجــع نفســه، ص2(. فــي الواقــع، غالبــًا 

مــا تكــون قــوات األمــن التابعــة ألجهــزة المخابــرات األربعــة الرئيســة التابعــة بدورهــا للنظــام مســؤولة 

عــن االعتقــاالت خــارج نطــاق القضــاء )تقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الصــادر بتاريــخ 30 

آب 2020، ص2(. تشــير تقديراتنــا إلــى أن قرابــة 131 ألــف شــخص ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء 

القســري لــدى النظــام )المرجــع نفســه، ص13(.

 

ثانيًا: النظام مسؤول عن النسبة األكبر من المختفين:

ُيعتبــر النظــام الســوري مســؤواًل عــن قرابــة 89% مــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالحتجــاز )تقريــر 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الصــادر بتاريــخ 2  كانــون األول 2020، ص2(، وبالتالــي فهــو 

يشــكل طــرف النــزاع الرائــد فــي ارتــكاب هــذا االنتهــاك الحقوقــي بشــكل ممنهــج )لجنــة التحقيــق 

الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، التقريــر الصــادر فــي 3 شــباط 2016(.

العشــر  الســنوات  خــال  تحقيــق  أي  يفتــح  لــم  الســوري  النظــام  ذلــك، ونظــرًا ألن  إلــى  إضافــة 

الماضيــة فــي هــذا النــوع مــن الحــوادث التــي ارتكبتهــا قواتــه المتحالفــة )بمــا فــي ذلــك الميليشــيات 

اإليرانيــة، وحــزب هللا اللبنانــي(، فــإن هــذا األمــر الــذي رّبمــا شــّجع هــذه الميليشــيات أيضــًا علــى القيــام 

بعمليــات االعتقــال والتعذيــب، وإخفــاء معتقليــن قســرًا، وذلــك علــى الحواجــز التــي أقاموهــا عبــر 

الحــدود الســورية اللبنانيــة )تقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الصــادر بتاريــخ 2  كانــون األول 

2020، ص19(. ويشــكل غيــاب التحقيقــات فــي الواقــع ضــوءًا أخضــر للميليشــيات لمواصلــة ارتكاب 

هــذه االنتهــاكات.

https://sn4hr.org/arabic/
https://sn4hr.org/arabic/%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%86%d9%8a/
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Enforced_disappearance_is_a_weapon_of_war_in_Syria.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_least_167_cases_of_arbitrary_arrests_in_Syria_in_November_2020.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_least_167_cases_of_arbitrary_arrests_in_Syria_in_November_2020.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_least_167_cases_of_arbitrary_arrests_in_Syria_in_November_2020.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_least_167_cases_of_arbitrary_arrests_in_Syria_in_November_2020.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/The_Ninth_Annual_Report_on_Enforced_Disappearance_in_Syria_on_the_International_Day_of_the_Victims_of_Enforced_Disappearances.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/The_Ninth_Annual_Report_on_Enforced_Disappearance_in_Syria_on_the_International_Day_of_the_Victims_of_Enforced_Disappearances.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/The_Ninth_Annual_Report_on_Enforced_Disappearance_in_Syria_on_the_International_Day_of_the_Victims_of_Enforced_Disappearances.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/The_Ninth_Annual_Report_on_Enforced_Disappearance_in_Syria_on_the_International_Day_of_the_Victims_of_Enforced_Disappearances.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/The_Ninth_Annual_Report_on_Enforced_Disappearance_in_Syria_on_the_International_Day_of_the_Victims_of_Enforced_Disappearances.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_least_167_cases_of_arbitrary_arrests_in_Syria_in_November_2020.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_least_167_cases_of_arbitrary_arrests_in_Syria_in_November_2020.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_least_167_cases_of_arbitrary_arrests_in_Syria_in_November_2020.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_least_167_cases_of_arbitrary_arrests_in_Syria_in_November_2020.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_least_167_cases_of_arbitrary_arrests_in_Syria_in_November_2020.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_least_167_cases_of_arbitrary_arrests_in_Syria_in_November_2020.pdf
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تقــوم بقيــة أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا مثــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات 

القيــادة الكرديــة، والتنظيمــات اإلســامية المتطرفــة، وفصائــل المعارضــة المســلحة بمختلــف 

تشــكياتها، باســتراتيجيات وممارســات مشــابهة لمــا يقــوم بــه النظــام الســوري وإن كان بوتيــرة 

ومنهجيــة أقــل ممــا تمارســه قــوات النظــام الســوري )لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن 

الجمهوريــة العربيــة الســورية، التقريــر الصــادر فــي 8 آذار 2018(.

ال يقــوم أحــد مــن أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة بإتاحــة أي ســجل عــام للمجتمــع ُيظهــر أماكــن 

وجــود المعتقليــن/ المحتجزيــن وأســباب اعتقالهــم، وال مــا هــي األحــكام القضائيــة التــي صــدرت 

بحقهــم، بمــا فــي ذلــك عقوبــة اإلعــدام )منظمــة العفــو الدوليــة، التقريــر الصــادر فــي 2017(، وال تعلم 

ــى ذلــك الشــبكة الســورية لحقــوق  ــر أبنائهــا، كمــا أشــارت إل ــي مصي ــة العظمــى مــن األهال الغالبي

اإلنســان فــي تقاريرهــا الشــهرية وتقاريرهــا المواضيعيــة حــول االعتقــال واإلخفــاء القســري.

 

ثالثًا: أكثر من 70% من المعتقلين يتحولون إلى مختفين قسريًا:

كمــا ذكرنــا ســابقًا، يتــم تنفيــذ االعتقــاالت مــن قبل أشــخاص مجهولــي الهوية، وفي كثير مــن الحاالت، 

ال يتمكــن المعتقلــون مــن التواصــل مــع أقربائهــم أو محاميهــم. عــاوة علــى ذلــك، ُتنكــر ســلطات 

ــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الصــادر بتاريــخ 2   ــة قيامهــا بعمليــات االعتقــال )تقري الدول

كانــون األول 2020، ص2(. نتيجــة هــذا الرفــض لاعتــراف بالحرمــان مــن الحريــة، ووفقــًا للمــادة 2 مــن 

االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري، تصنــف الشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان 70% مــن إجمالــي حصيلــة هــؤالء المعتقليــن علــى أنهــم مختفــون قســريًا.

كمــا أنَّ معظــم المعتقليــن، نحــو 85 %، هــم مــن المعتقليــن السياســيين، -بينمــا ُيشــّكل بقيــة 

المعتقليــن )15%( مــن مقاتلــي المعارضــة المســلحة- )تقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

الصــادر بتاريــخ 15 تشــرين األول 2020، ص9(، وقــد تــم اعتقالهــم علــى خلفيــة مشــاركتهم الســلمية 

فــي االحتجاجــات بصفتهــم “ناشــطين فــي مجــال حقوق اإلنســان، وإعاميين، وكــوادر طبية، وعمال 

إغاثــة، وأعضــاء أحــزاب معارضــة، وكتــاب رأي”، أو ناشــطين علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 

)المرجــع نفســه، ص9(.

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/AWayForward_DetentionInSyria_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/AWayForward_DetentionInSyria_AR.pdf
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/5415/2017/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/5415/2017/ar/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d8%a7/
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_least_167_cases_of_arbitrary_arrests_in_Syria_in_November_2020.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_least_167_cases_of_arbitrary_arrests_in_Syria_in_November_2020.pdf
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_least_167_cases_of_arbitrary_arrests_in_Syria_in_November_2020.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_least_167_cases_of_arbitrary_arrests_in_Syria_in_November_2020.pdf
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_Least_10767_Persons_Still_Face_Trial_in_Counter_Terrorism_Court_nearly_91000_Cases_Heard_by_the_Court_and_3970_Seizures_of_Property.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_Least_10767_Persons_Still_Face_Trial_in_Counter_Terrorism_Court_nearly_91000_Cases_Heard_by_the_Court_and_3970_Seizures_of_Property.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_Least_10767_Persons_Still_Face_Trial_in_Counter_Terrorism_Court_nearly_91000_Cases_Heard_by_the_Court_and_3970_Seizures_of_Property.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_Least_10767_Persons_Still_Face_Trial_in_Counter_Terrorism_Court_nearly_91000_Cases_Heard_by_the_Court_and_3970_Seizures_of_Property.pdf
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رابعًا: يتعرض المعتقلون للتعذيب الوحشي:

وفقــًا لتقريــر خــاص صــادر عــن لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة التابعــة لألمــم المتحــدة بشــأن 

ــة الســورية، يتعــرض المعتقلــون ألســاليب وحشــية مــن التعذيــب الجســدي  ــة العربي الجمهوري

والنفســي، وال يــكاد ينجــو أي معتقــل مــن هــذه المعاملــة الاإنســانية )لجنــة التحقيــق الدوليــة 

ــر الصــادر فــي 3 شــباط 2016، فقــرة 22(.  ــة الســورية، التقري ــة العربي المســتقلة بشــأن الجمهوري

يعتــرف المعتقلــون تحــت التعذيــب بارتــكاب جرائــم ال عاقــة لهــم بهــا، ويتــم تســجيل اعترافاتهــم 

واالحتفــاظ بهــا ضمــن ضبــوط فــي الفــروع األمنية التابعة للنظام )تقرير الشــبكة الســورية لحقوق 

اإلنســان الضــادر بتاريــخ 15 تشــرين األول 2020، ص9(. وتســتند المحاكــم الشــاذة التــي أنشــأها 

https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/documentation.aspx
https://sn4hr.org/arabic/2019/10/21/11639/
https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/documentation.aspx
https://sn4hr.org/arabic/2019/10/21/11639/
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_ar.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_Least_10767_Persons_Still_Face_Trial_in_Counter_Terrorism_Court_nearly_91000_Cases_Heard_by_the_Court_and_3970_Seizures_of_Property.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_Least_10767_Persons_Still_Face_Trial_in_Counter_Terrorism_Court_nearly_91000_Cases_Heard_by_the_Court_and_3970_Seizures_of_Property.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_Least_10767_Persons_Still_Face_Trial_in_Counter_Terrorism_Court_nearly_91000_Cases_Heard_by_the_Court_and_3970_Seizures_of_Property.pdf
https://drive.google.com/file/d/1QlQ1E4ESMfFoM2hbnNZ5WV7ZeCP4IdkB/view
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النظــام الســوري إلــى هــذه الضبــوط فــي محاكمــة مــن تتــم إحالتــه مــن المعتقليــن إليهــا. ومــع ذلــك، 

تمــت إحالــة 20% فقــط مــن العــدد اإلجمالــي للمعتقليــن فعليــًا إلــى هــذه المحاكــم الشــاذة، وقــد 

يتــم توجيــه تهــم إليهــم لمــدة تصــل مــن 8 إلــى 9 ســنوات كمعــدل وســطي )المرجــع نفســه، ص9(.

 

نحن في الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان نفترض أن أعمال التعذيب مســتمرة بحق المختفين 

قســريًا طيلــة مــدة احتجازهــم، وأن عمليــات التعذيــب لــم تتوقــف، ألننــا نتلقــى باســتمرار معلومــات 

عــن وفــاة ألشــخاص مســجلين ضمــن قاعــدة بياناتنــا علــى أنهــم مختفون قســريًا.

 

خامسًا: تحديات استثنائية في توثيق حاالت االعتقال أو االختفاء القسري:

غالبــًا مــا تحجــم عائــات المختفيــن عــن التعــاون أو تقديــم تفاصيــل عــن اعتقــال أقاربهــم )حتــى لــو 

كان بشــكل ســري(، ال ســيما إذا كان المعتقــل أنثــى )منهجيــة عمــل الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان، ص15(. ويعــود هــذا اإلحجــام إلــى الخــوف الســائد والمبــّرر فــي المجتمــع الســوري مــن أن 

اكتشــاف التعــاون قــد يــؤدي إلــى مزيــد مــن التعذيــب والخطــر علــى أحبائهــم وعلــى أنفســهم. بــداًل 

مــن ذلــك، تحــاول العائــات فــي كثيــر مــن األحيــان التفــاوض مــع قــوات األمــن التابعــة للنظــام. ومــع 

ذلــك، غالبــًا مــا يقــوم هــؤالء بابتــزاز األهالــي ويطلبــون فديــة، والتــي قــد تصــل فــي بعــض الحــاالت 

إلــى آالف الــدوالرات )ورقــة سياســة المركــز الدولــي للعدالــة االنتقاليــة، ص10(. ونتيجــة لذلــك، فــإن 

إحجــام األقــارب عــن التعــاون يضيــف تحديــات إضافيــة لتوثيــق الحــاالت )منهجيــة عمــل الشــبكة 

الســورية لحقــوق اإلنســان، ص15(.

كمــا أدى فشــل المجتمــع الدولــي فــي ممارســة أي ضغــط حقيقــي علــى ســلطات النظــام الســوري 

لإلفــراج عــن المعتقليــن )بمــن فيهــم أولئــك الذيــن انتهــت محكومياتهــم( إلــى اعتقــاد العديــد مــن 

الســوريين أّنــه ال جــدوى مــن التعــاون فــي عمليــة التوثيــق )منهجية عمل الشــبكة الســورية لحقوق 

اإلنسان، ص 15(.

ــق  ــة توثي ــي، ال تســتطيع الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مواصل لكــن مــن دون تعــاون األهال

هــذه الحــاالت، وإقنــاع األهالــي بالتعــاون أمــٌر غايــة فــي الصعوبــة، عندمــا ال نســتطيع أن نعطيهــم 

أي أمــل، أو أيــة معلومــة عــن مصيــر أبنائهــم.

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_Least_10767_Persons_Still_Face_Trial_in_Counter_Terrorism_Court_nearly_91000_Cases_Heard_by_the_Court_and_3970_Seizures_of_Property.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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بالرغــم مــن هــذه التحديــات، أنشــأت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان برامــج إلكترونيــة معقــدة 

مــن أجــل جمــع بيانــات المعتقليــن والتحقــق منهــا وتصنيفهــا وأرشــفتها )منهجيــة عمــل الشــبكة 

نــا بالتالــي مــن توزيــع حــاالت االعتقــال بحســب  الســورية لحقــوق اإلنســان، ص17(؛ األمــر الــذي مكنَّ

ــة االعتقــال، والمحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل، والجهــة التــي قامــت  الجنــس ومــكان حادث

بعمليــة االعتقــال. كمــا مّكنتنــا هــذه البرامــج مــن تحليــل البيانــات ومقارنتهــا، علــى ســبيل المثــال 

تحديــد المحافظــات التــي اعتقــل واختفــى النســبة األعظــم مــن أبنائهــا.

ولتوثيــق حــوادث االعتقــال واالختفــاء هــذه، قمنــا علــى مــدى ســنوات بعمليــات نشــر أخبــار دوريــة، 

وكذلــك إصــدار تقريــر شــهري، وغيــر ذلــك مــن التَّقاريــر الخاصــة المرتبطــة بشــؤون المعتقليــن، كمــا 

نرســُل بشــكل دوري اســتمارات خاصــة إلــى فريــق األمــم المتحــدة العامل المعني بحــاالت االختفاء 

القســري أو غيــر الطوعــي، وإلــى المقــرر الخــاص المعنــي باالحتجــاز التعســفي، والمقــرر الخــاص 

المعنــي بمســألة التعذيب.

 

استشراف:

نحــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نعتقــد أنــه فــي حــال اســتمرار النظــام الســوري الحالي 

فــي الســلطة، فلــن يكــون هنــاك كشــف حقيقــي عــن مصيــر المختفيــن قســريًا فــي ســوريا، وقــد 

ــا، فــإنَّ الحــل الوحيــد هــو تحقيــق انتقــال  تضاعفــت أعدادهــم عشــرات المــرات، ومــن وجهــة نظرن

سياســي وفقــًا لقــرارات مجلــس األمــن الدولــي، ونحــن مقتنعــون بــأّن ذلــك هــو الخيــار الوحيــد الــذي 

يضمــن للشــعب الســوري حصولــه علــى حكومــة وســلطة جديــدة تتمســك بالقيــم الديمقراطيــة 

وتحتــرم حقــوق اإلنســان، وفــي نهايــة المطــاف تخفــف معانــاة أســر المختفيــن، وآمــل شــخصيًا أن 

أرى ذلــك قريبــًا.

الورقــة نشــرت فــي voelkerrechtsblog المدونــة العلميــة المختصــة فــي مســائل القانــون الدولــي 

العــام، والفكــر القانونــي الدولــي 

نشرت الترجمة إلى العربية على موقع تلفزيون سوريا 

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://news.sn4hr.org/ar/category/daily_news-ar/detainees-ar/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d8%a7/
https://www.ohchr.org/en/issues/disappearances/pages/disappearancesindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/torture/srtorture/pages/srtortureindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/detention/pages/wgadindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/disappearances/pages/disappearancesindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/torture/srtorture/pages/srtortureindex.aspx
https://voelkerrechtsblog.org/articles/99000-disappeared-and-counting/?fbclid=IwAR3gNxhMx9t1lODigyCpJlr4-Ro2FmjINPlKkiJxEkQfoiOHEp68-KtOOIY
https://www.syria.tv/99-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%8D-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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