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األربعاء 24  كانون األول 2014

الشاب املسعف عبد العزيز احلصين خمتٍف قسراًي بيــــــــــــــــــــــــــــان 

حباالت  املعين  العامل  الفريق  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  أطلعت 
االختفاء القسري أو غري الطوعي ابألمم املتحدة، بقضية املواطن السوري 
العمر حينها 28 عاماً، ودعته  البالغ من  العزيز احلصين،  املسعف عبد 
للطلب من السلطات السورية اإلفراج عن املواطن عبد العزيز، حيث مت 
اعتقاله تعسفياً من منزله يف حي جورة الشياح مبحافظة محص، من قبل 
عناصر اتبعة للجيش السوري، بتاريخ 25/ أاير/ 2012، وكانت عناصر 
اجليش ترتدي الزي العسكري، دون إظهار أمر قضائي يبيح هلم ذلك، 
وقد أطلقت عناصر اجليش السوري الرصاص على قدمه عند اقتحام منزله 
ملنعه من اهلرب، مث قاموا بتعذيبه، وبعدها مت اقتياده من قبل العناصر ذاهتم 

إىل جهة جمهولة.
منذ اتريخ اعتقاله مل حتصل عائلته على أي خرب يدل على مكان وجوده، 
املتحدة  املعين يف األمم  املقرر  تبليغ  حيث مت إخفاؤه قسرايً حىت اتريخ 

23/ كانون األول/ 2014، وال يزال مصريه جمهواًل. 
السلطات السورية تنفي اعتقاهلا للمواطن املسعف عبد العزيز احلصين، ومل تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من معرفة مصريه 
حىت اآلن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقاهلم وتعذيبهم يف حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من 

احلاالت املشاهبة.

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 مصريهم.

وعلى الرغم من أن احلكومة السورية ليست طرفاً يف االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، لكنها يف املقابل 
طرف يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان اللذين ينتهك االختفاء القسري أحكام كل 

منهما.
كما أكدت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن ختوفها من عمليات التعذيب ورمبا املوت بسبب التعذيب حبق املختفني قسرايً منذ عام 

2011، ومازال عداد االختفاء القسري يف تصاعد مستمر.

الشبكة السورية هي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، 
معتمدة من قبل االمم املتحدة كمصدر اساسي يف مجع اإلحصائيات
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