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جنيف: الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تشارك 
في حدث جانبي مشترك بين لجنة االختفاء القسري 
والفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري 

أو غير الطوعي

بــيــــــان صحفي

جنيــف 23/ أيلــول/ 2020: شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي حــدث جانبــي مشــترك عبــر اإلنترنــت 
تحــت عنــوان “البحــث عــن حــاالت االختفــاء القســري ٔاو غيــر الطوعــي والتحقيــق فيهــا”، انعقــد الحــدث بمناســبة 
مــرور 40 عــام علــى بــدء عمــل الفريــق العامــل المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري فــي األمــم المتحــدة، و10 

ــز التنفيــذ.  أعــوام علــى دخــول اتفاقيــة حمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري حيِّ

تــم تنظيــم الحــدث مــن قبــل لجنــة االختفــاء القســري والفريــق العامــل المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري أو 
غيــر الطوعــي علــى هامــش الجلســة الـــ 122 للفريــق العامــل المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري، والجلســة الـــ 
19 للجنــة االختفــاء القســري، بمشــاركة المقــرر الخــاص للفريــق المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري الســيد 
لوتشــيانو هــازان، وأعضــاء فــي لجنــة االختفــاء القســري، ومبعوثــي دولتــي فرنســا واليابــان فــي األمــم المتحــدة، 

وخبــراء فــي الطــب الشــرعي، وتــرأس الجلســة الســيد أولفييــه دو فروفيــل، عضــو لجنــة االختفــاء القســري. 

األحد 27 أيلول 2020
ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.
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ــة فــي حــاالت االختفــاء  ــَد التزامــات الــدول بإجــراء أبحــاث وتحقيقــات فعال وتضمنــت أهــداف الحــدث، تحدي
ــادة  ــك، ودعــم زي ــة شــاملة مــن أجــل ذل ــة وسياســية محلي ــى اعتمــاد ُأطــر قانوني القســري، والتشــجيع عل
التصديــق العالمــي علــى االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري، إضافــة إلــى 
التأكيــد علــى أهميــة تكامــل التحقيــق والبحــث عــن ضحايــا االختفــاء القســري، وتحديــد العوائــق المتكــررة فــي 

القانــون والسياســة والممارســات المتعلقــة بالبحــث والتحقيــق.

كمــا هــدَف إلــى تعزيــز وتوضيــح الــدور المركــزي فــي تمكين المشــاركة الفعالة لألقارب ومنظمــات المجتمع 
ــة االختفــاء القســري فــي  ــة للجن ــادئ التوجيهي ــذ المب ــز تنفي ــات البحــث والتحقيــق، وتعزي ــي فــي عملي المدن
البحــث عــن األشــخاص المختفيــن وتوصيــات الفريــق العامــل المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري أو غيــر 
للتصــدي  األطــراف وحشــد جهودهــم  التــزام  تعزيــز  إلــى  الفعالــة. إضافــة  التحقيقــات  الطوعــي بشــأن 

لإلفــات مــن العقــاب فيمــا يتعلــق بمرتكبــي اإلخفــاء القســري أو غيــر الطوعــي. 

تحــدث الســادة راينــر هوليــه وماريــا كارا وغالفيــس باتينــو، وهــم أعضــاء ســابقون فــي لجنــة االختفــاء 
القســري، عــن مبــادئ اللجنــة فــي البحــث عــن األشــخاص المختفيــن، فيمــا تحــدث الســيد لوتشــيانو هــازان 
عــن تقريــر الفريــق الخــاص بالمعاييــر والسياســات العامــة لتحقيــق فعــال فيمــا يتعلــق باالختفــاء القســري. 
وكانــت مداخلــة الســيدة اســتيا كارلوتــو رئيســة منظمــة َجــّدات ميــدان مايــو )األرجنتيــن( عــن تجربتهــا 

الشــخصية وخبرتهــا فــي التحقيقــات والبحــث للكشــف عــن مصيــر مختفيــن قســريًا. 
ومــن ثــم تحــدث الســيد المفــوض نيمالــكا فيرنانــدو مــن مكتــب األشــخاص المختفيــن فــي ســريانكا، 
ــق  ــة الطــب الشــرعي )فري ــراء الطــب الشــرعي فــي لجن والســادة اليســيا لوســياردو وكارمــن اوســورنو خب
أنثروبولوجيــا الطــب الشــرعي األرجنتينــي EAAF – المكســيك(، واختتــم الجلســة الســيد بيرنــارد دوهايــم 

عضــو الفريــق العامــل المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري.

ــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، كلمتــه باإلضــاءة علــى ثاثــة  افتتــح الســيد فضــل عبــد الغنــي، مدي
أســباب رئيســة تجعــل مــن الحالــة فــي ســوريا حالــة معقــدة، أولهــا ارتفــاع حصيلــة المختفيــن قســريًا فــي 
ســوريا، والتــي بلغــت قرابــة 99 ألــف شــخص، مشــيرًا إلــى ضخامــة هــذه الحصيلــة مقارنــة بعــدد الســكان، 

وموضحــًا أن 84 ألــف منهــم لــدى النظــام الســوري. 

وثانيهــا: الفشــل المســتمر طيلــة تســع ســنوات علــى المســتوى الدولــي والمحلــي فــي الكشــف عــن مصيــر 
هــؤالء، وتــوازي ذلــك مــع توثيــق حــاالت وفيــات بســبب التعذيــب وســوء ظــروف االحتجــاز. 

والســبب الثالــث: هــو اســتمرار حــاالت االعتقــال التعســفي فــي ســوريا حتــى اآلن والتــي بحســب قاعــدة 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان يتحــول قرابــة 80 % منهــا إلــى حــاالت اختفــاء قســري. مشــيرًا إلــى أنَّ 
عمليــات االعتقــال فــي ســوريا هــي أقــرب إلــى عمليــات خطــف حيــث تتــم بــدون مذكــرة قضائيــة، ومــن دون 
أن يعــرف العناصــر عــن أنفســهم أو الجهــة التــي يتبعــون إليهــا، ويمنــع المعتقــل مــن التواصــل مــع ذويــه 

 .
ٍ

أو توكيــل محــام
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وتحــدث عبــد العنــي عــن الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه عمليــات توثيــق حــاالت االختفــاء القســري، 
وألمــَح إلــى أنَّ أعظمهــا علــى اإلطــاق هــو الخــذالن وحالــة فقــدان األمــل التــي يشــعر بهــا ذوو المختفيــن، 

ــى عزوفهــم عــن التعــاون فــي تســجيل اختفــاء أحبائهــم. والتــي أدت إل
جــاء فــي حديــث مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن بقيــة أطــراف النــزاع مارســت أيضــًا االختفــاء 
القســري بشــكل مشــابه للنظــام الســوري، وتســاءل عبــد الغنــي عــن مصيــر أزيــد مــن 8600 مواطــن 
ســوري كان قــد اعتقلهــم/ تنظيــم داعــش ومــا زالــوا مختفيــن قســريًا علــى الرغــم مــن انتهــاء التنظيــم منــذ 

آذار 2019، مشــيرًا إلــى غيــاب أي عمــل جــدي للكشــف عــن مصيرهــم. 

ونــوه عبــد الغنــي إلــى التعــاون والتنســيق المســتمر منــذ عــام 2011 بيــن فريــق األمــم المتحــدة المعنــي 
بحــاالت االختفــاء القســري والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان. 

واختتــم عبــد الغنــي كلمتــه بالتأكيــد علــى غيــاب أي حــل سياســي واســتقرار بــدون حــل جــذري لمعضلــة 
االختفــاء القســري، وعلــى أهميــة دعــم عائــات المختفيــن قســريا لوجســتيا ومعنويــا وماديــا مــن أجــل 

االســتمرار فــي نضالهــم للكشــف عــن مصيــر أحبتهــم ومحاســبة المتورطيــن باخفائهــم وتعذيبهــم.

وفيما يلي نص الكلمة كاملة:

جنيــف: الكلمــة التــي ألقاهــا فضــل عبــد الغنــي مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي حــدث جانبــي 
مشــترك بين لجنة االختفاء القســري والفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القســري أو غير الطوعي

شكرًا على الدعوة إلى هذا الحدث المهم،
فــي بدايــة حديثــي أود أن أؤكــد علــى أننــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نقــدر عاليــًا عمــل فريــق األمــم 
المتحــدة المعنــي باالختفــاء القســري، وإن بيننــا وبيــن هــذا الفريــق عاقــة تعــاون ممتدة منذ عــام 2011، ولدينا 
حاليــًا قرابــة 650 حالــة اختفــاء قســري جديــدة تــم توثيقهــا، وســوف نقــوم فــي األســابيع القادمــة بتزويــد فريــق 
األمــم المتحــدة ببياناتهــا، كمــا نقــدر عاليــًا أيضــًا قيــام الفريــق بإطاعنــا علــى رد الحكومــة الســورية وتطــورات 

الحــاالت، ونحــن نقــوم بدورنــا بإطــاع ذوي تلــك الحــاالت علــى هــذا الــرد.

ر أنَّ سوريا حالة معقدة جدًا بين دول العالم وذلك لثاثة أسباب رئيسة: في هذا المناسبة أود أن أذكِّ
أواًل: الحصيلــة الضخمــة للمختفيــن قســريًا، فبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
فــإن قرابــة 99 ألــف شــخص ال يزالــون قيــد االختفــاء القســري فــي ســوريا، منــذ آذار/ 2011 حتــى أيلــول/ 2020، 
بينهــم قرابــة 84 ألــف مختفــون لــدى النظــام الســوري، وهــذا عــدد مخيــف ومرعــب مقارنــة بعــدد الســكان 

فــي ســوريا، ويؤثــر علــى ماييــن الســوريين، ويحطــم المجتمــع.

ثانيــًا: الفشــل التــام طيلــة تســع ســنوات فــي الكشــف عــن مصيــر هــؤالء، بالتــوازي مــع توثيــق حــاالت مــوت 
بســبب التعذيــب، وســوء ظــروف االحتجــاز.

ثالثــًا: إن عمليــات االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري ال تــزال مســتمرة حتــى اآلن، وإنَّ أزيــد مــن 80 % من 
حــاالت االعتقــال فــي ســوريا تتحــول إلــى حــاالت اختفــاء قســري. ونحــن نقــول مصطلــح كلمــة اعتقــال تجــاوزًا، 
وفــي الحقيقــة فــإن االعتقــال فــي ســوريا هــو أقــرب إلى عمليات الخطــف، حيث ال يعرف العناصر المســلحون 
الذيــن يقومــون بعمليــة المداهمــة عــن أنفســهم أو الجهــة التــي يتبعــون لهــا، وتتــم عمليــة االعتقال مــن دون 
إبــراز مذكــرة قضائيــة أو قــرار إلقــاء القبــض، وبعــد االعتقــال يعــزل المعتقــل عــن العالــم الخارجــي ويمنــع مــن 

 .
ٍ

التواصــل مــع ذويــه أو توكيــل محــام
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ونتيجــة لــكل مــا ســبق، فقــَد األهالــي األمــل فــي جــدوى توثيــق حــاالت أبنائهــم وأحبائهــم، وهــذا مــن أعظــم 
التحديــات التــي تواجهنــا علــى اإلطــاق بمــا فيهــا التحديــات األمنيــة. فمــن دون تعــاون األهالــي ال نســتطيع 
االســتمرار فــي عملنــا، وإن إقنــاع األهالــي فــي ســوريا بالتعــاون معنــا، أمــر غايــة فــي الصعوبــة، ال نســتطيع 

أن نعطيهــم أي أمــل، أو أيــة معلومــة عــن مصيــر أبنائهــم.

مارســت بقيــة أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا مثــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة 
الكرديــة، وتنظيــم داعــش والمعارضــة المســلحة بمختلــف تشــكياتها، وهيئــة تحرير الشــام، مارســت جميعًا 
االختفــاء القســري بشــكل مشــابه للنظــام الســوري، وإن كان بوتيــرة ومنهجيــة أقــل ممــا تمارســه قــوات 

النظــام الســوري. 

علــى ســبيل المثــال، مــا هــو مصيــر أزيــد مــن 8600 مواطــن ســوري مختفيــن قســريًا لــدى تنظيــم داعــش؟، 

وكلنــا يعلــم أن تنظيــم داعــش قــد انتهــى تقريبــًا منــذ آذار/ 2019، إال أنَّ أحــدًا ال يعلــم عــن هــؤالء المختفيــن 
شــيئًا، وليــس هنــاك أي عمــل جــدي للكشــف عــن مصيرهــم فــي تلــك المناطــق.

إضافــة إلــى كل ماســبق، فــإن األهالــي يعانــون مــن شــبكات مــن النصــب واالحتيــال التــي تعتــاش علــى 

معانــاة المختفيــن قســريًا، وتوهــم األهالــي بقدرتهــا علــى إعطائهــم معلومــات، وفــي الحقيقــة هــي تقــوم 
بســتغال األهالــي وغالبــًا مــا تكــون معلوماتهــا مغلوطــة.

 
ــل  ــة، مث ــر قانوني ــر محاكــم غي ــم محاكمتهــم تعســفيًا عب ــن قســريًا تت ــا نخشــى أن بعــض المختفي كمــا أنن
محكمــة مكافحــة اإلرهــاب، وهــي محكمــة اســتثنائية، ال تتمــع بــأي مــن معاييــر المحاكمــة العادلــة، ال تنشــر 
أحكامهــا، ويظــل المعتقــل أو المختفــي لســنوات قبــل أن يخضــع للمحاكمــة، وتتــم اإلحالــة إليهــا مــن األفرع 
ــى 30 ســنة أو باإلعــدام  ــن 20 إل ــى الحكــم بالســجن لمــا بي ــة، إنهــا فــي الحقيقــة فــرع أمــن، تهــدف إل األمني

للتخلــص مــن المختفيــن قســريًا الذيــن طالبــوا بتغييــر حكــم عائلــة األســد.

ضمــن الســياق ذاتــه، فقــد قتــل حتــى اآلن فــي ســوريا أزيــد مــن 14400 شــخص بســبب التعذيــب، قرابــة 98 % 
منهــم علــى يــد النظــام الســوري، بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، ومــا زلنــا نتلقــى 

حــاالت وفيــات بســبب التعذيــب حتــى اآلن.
إن التعذيــب واالختفــاء القســري فــي ســوريا تشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية، إنهــا سياســة دولــة، ويعمــل بهــا 

عــدد مــن المؤسســات معــًا بشــكل متناســق، األجهــزة األمنيــة، المستشــفيات، الجيش.

بناء على ذلك، فإنني أوصي بالتالي:
إن الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية تقتضــي تحــركًا عاجــًا، يجــب أن يكــون هنــاك دخــول فــوري إلــى كافــة مراكــز 	 

االحتجــاز فــي ســوريا، والضغــط علــى النظــام الســوري لنشــر قوائــم المحتجزيــن لديــه، وإال فنحــن أمــام 
مــوت المزيــد مــن المختفيــن قســريًا، واعتقــال واختفــاء المزيــد مــن المواطنييــن الســوريين.

لــن يكــون هنــاك أي نجــاح لحــل سياســي واســتقرار بــدون حــلٍّ جــذري لمعضلــة االختفــاء القســري 	 
فــي ســوريا؛ ألنهــا ممتــدة علــى جميــع المحافظــات، وذنــب أغلــب المختفيــن قســريًا هــو المطالبــة 
حــرة ومســتقلة،  انتخابــات  وإجــراء  الحكومــة  بتغييــر  المطالبــة  فــي  األساســية متمثلــة  بحقوقهــم 
واالنتقــال مــن الدكتاتوريــة نحــو التعدديــة، ال بــدَّ مــن حــلٍّ وفــَق جــدول زمنــي صــارم ُينهــي معاناتهــم مــن 

ــوع مــن االســتقرار فــي المجتمــع. ــق ن أجــل تحقي
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أخيــرًا، هنــاك العديــد مــن روابــط عائــات المختفيــن قســريًا ومنظمــات حقــوق اإلنســان المحليــة 	 
العاملــة فــي هــذا الموضــوع الخطيــر، ال بــدَّ مــن دعــم روابــط عائــات المختفيــن قســريًا لوجســتيًا 
ومعنويــًا وماديــًا مــن أجــل االســتمرار فــي نضالهــم للكشــف عــن مصيــر أحبتهــم ومحاســبة المتورطيــن 

بإخفائهــم وتعذيبهــم.

لاطاع على الجلسة كاملة يمكنكم زيارة الرابط.

لاطاع على مداخلة األستاذ فضل عبد الغني يمكنكم زيارة الرابط.
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https://www.youtube.com/watch?v=XJrZF29U1zg&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=m354OE5XwE8&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights

