
فعالية على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة لألمم المتحدة

بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى بدايــة قيــام نظــام األســد بممارســة القمــع الوحشــي ضــد االحتجاجــات 
الســلمية المطالبــة باإلصــاح، يواصــل النظــام ممارســة االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري 
بحــق المدنييــن، إلرهــاب الشــعب الســوري وســحق المعارضــة. وعلــى الرغــم مــن أن الجماعــات 
المســلحة والتنظيمــات اإلرهابيــة مثــل داعــش اســتخدمت أيضــًا االحتجــاز واإلخفــاء القســري لترهيب 
وإكــراه المجتمعــات الخاضعــة لســيطرتها، فــإن النظــام الســوري مســؤول عــن الغالبيــة العظمــى 
مــن الحــاالت، حيــث ال يــزال مــا ال يقــل عــن 149 ألــف شــخص معتقليــن أو مفقوديــن، وفقــًا لقاعــدة 

بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.
وعلــى الرغــم مــن حمــات االعتقــال التعســفي والتعذيــب المســتمرة التــي يقــوم بهــا النظام الســوري، 
وعرقلتــه العمليــة السياســية ووصــول المســاعدات اإلنســانية، فقــد اتخــذت بعــض الــدول خطــوات 
إلضفــاء الشــرعية علــى نظــام األســد علــى الرغــم مــن عــدم إحــراز أي تقــدم نحــو التوصــل إلــى حــلٍّ 
سياســي للنــزاع أو فــي إيجــاد حــل للقضايــا الرئيســة مثــل تأميــن اإلفــراج عــن الســوريين المعتقليــن 

تعســفيًا وتوفيــر المعلومــات حــول وضــع المفقوديــن.

ال تقتصــر تداعيــات االختفــاء القســري علــى الضحايــا أنفســهم فحســب، بــل تمتــد إلــى عائاتهــم، الذين 
ــة لهــم للوصــول  ــون مــن فقــدان أحبائهــم، وعــدم معرفــة مصيرهــم، وعــدم توفــر ســبل قانوني يعان
ــاة أطلقــت مجموعــة مــن  ــر أبنائهــم. وانطاقــًا مــن رحــم هــذه المعان ــة معلومــات عــن مصي ــى أي إل
ذوي الضحايــا وعائاتهــم فــي شــباط 2021 “ميثــاق الحقيقــة والعدالــة”، الــذي يســعى إلــى تقديــم رؤيــة 
شــاملة تركــز علــى الضحايــا، إضافــة إلــى مجموعــة مــن المطالــب للحصــول علــى إجابــات عــن مصيــر 

أحبائهــم، ومســاءلة المســؤولين عــن إخفائهــم. 

يجــب علــى المجتمــع الدولــي أن يظــلَّ متحــدًا فــي المطالبــة بإحــراز تقــدم بشــأن قضيــة المعتقليــن، 
وهــو عنصــر أساســي فــي الجهــود المبذولــة لتأميــن حــلٍّ سياســي وســام دائــم فــي ســوريا.

ز الفعالية على األسئلة التالية:  ستركِّ

كيــف باإلمــكان ربــط التقــدم بشــأن قضيــة المعتقليــن والمفقوديــن مــع آفــاق الســام فــي 	 
ســوريا والعمليــة السياســية بموجــب قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2254؟

كيــف يمكــن للمجتمــع الدولــي زيــادة الضغــط علــى النظــام الســوري وحلفائــه للكشــف عــن 	 
مصيــر المختفيــن قســريًا واإلفــراج عــن المعتقليــن؟

مــا هــو الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه الــدول واألمــم المتحــدة فــي دعــم الناجيــن مــن االعتقــال، 	 
والمعتقليــن؟ المفقوديــن  وأهالــي 

والســماح 	  المعتقليــن،  عــن  لإلفــراج  األســد  نظــام  قبــل  مــن  تنــازالت  وجــود  عــدم  فــي ظــل 
للمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة بالوصــول إلــى مراكــز االحتجــاز، وتقديــم معلومــات عــن حالــة 
المختفيــن قســريًا، مــا هــي الخطــوات التــي يمكــن أن يتخذهــا المجتمــع الدولــي إلحــراز تقــدم 

وإحــداث زخــم بشــأن هــذه القضايــا؟

المتحدثون:

مديرة الجلسة:

عزرا زيا
وكيلة وزارة الخارجية لألمن المدني والديمقراطية 

وحقوق اإلنسان، وزارة الخارجية األمريكية

فرنسوا سينيمو
الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية 

بشأن سوريا، سفير سوريا

جوناثان هارجريفز
الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا

ياسمين المشعان
عضو مؤسس في رابطة عائات قيصر، مسؤولة 

التواصل والتنسيق.

خليل الحاج صالح
منظمة مسار )تحالف أسر األشخاص المختطفين 

لدى تنظيم الدولة اإلسامية “داعش”(

فضل عبد الغني
المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق اإلنسان

)Zoom فعالية عبر اإلنترنت )زووم

5 تشرين األول 2021، من الساعة 10.00 صباحًا إلى 11.30 
صباحًا بتوقيت واشنطن )من 2.00 مساًء إلى 3.30 مساًء 

بتوقيت غرينتش/ من 5.00 مساًء إلى 6.30 مساًء
 بتوقيت سوريا(

للمشاركة المباشرة عبر برنامج )زووم Zoom(، يرجى 
التسجيل باستخدام الرابط

ستتلقون بعد التسجيل رسالة تأكيد عبر البريد اإللكتروني 
تحتوي على معلومات حول االنضمام إلى الحدث.

   الفعالية باللغة اإلنكليزية – ستتوفر الترجمة الفورية إلى 
اللغة العربية

نعومي كيكولر
 مديرة مركز سيمون سكجوت لمنع اإلبادة 
الجماعية، التابع لـمتحف الواليات المتحدة 

إلحياء ذكرى المحرقة

للحصول على أية معلومات إضافية، يرجى التواصل
مع السيد عبد هللا بسام

)abdullah@sn4hr.org ;+905312502092(

100 ألف وعداد االختفاء القسري في ازدياد: 
السعي لتحقيق العدالة للمفقودين في 

سوريا 

دعوة

تنظيم

بالمشاركة مع

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_xKlFRXi-QNmlSr8LavWayg

