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سـت نهايـة حزيـران 2011،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق 
اإلنســان مصـدرًا أساسيـًا في جميــع تحليالتهــا التي أصدرتها عن 

حصيلة الضحايا في سوريا.

أطلعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الفريــق العامــل المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي فــي 

األمــم المتحــدة، بقضيــة الطفــل “محمــد أحمــد ياســر الحجــي” والــذي كان طالبــًا فــي الصــف الحــادي عشــر فــي الثانويــة 

الصناعيــة قبيــل اعتقالــه، وهــو مــن أبنــاء مدينــة حلــب ويقيــم فــي مدينــة ســلقين بريــف محافظــة إدلــب الغربــي، مــن 

ــة  ــى مدين ــي إل ــزوح الطفــل محمــد مــع عائلتــه مــن مدينــة ســلقين بريــف محافظــة إدلــب الغرب ــد عــام 1995، ن موالي

الالذقيــة “هربــًا مــن القصــف الــذي تعرضــت لــه مدينــة ســلقين مــن قبــل قــوات النظــام الســوري” وفــي أثنــاء رحلــة 

نزوحــه ولــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي مدينــة الالذقيــة فــي 7/ نيســان/ 

2012 اعتقلتــه عناصــر مســلحة تابعــة لقــوات النظــام الســوري، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة، ومنــذ ذلــك التاريــخ أخفــي 

قســريًا، وال يــزال مصيــره مجهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــًا.

كمــا قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بإطــالع المقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي بالتعذيــب وغيــره 

مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة، والمقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة 

حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، والمقــرر الخــاص المعنــي بحــق كل إنســان 

ــة الطفــل محمــد. ــة، بقضي ــة والعقلي ــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدني ــع بأعل بالتمت
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https://drive.google.com/file/d/1gjyLRk8TvLEzllwCdhWQUZzXK5elde3U/view


الســلطات الســورية تنفــي إخفاءهــا القســري للطالــب محمــد أحمــد ياســر الحجــي، ولــم تتمكــن الشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان مــن معرفــة مصيــره حتــى اآلن، كمــا عجــز أهلــه عــن ذلــك أيضــًا، وهــم يتخوفــون مــن اعتقالهــم 

ــد مــن الحــاالت المشــابهة. ــه كمــا حصــل مــع العدي وتعذيبهــم فــي حــال تكــرار الســؤال عن

طالبــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة باالختفــاء القســري، والمقــرر الخــاص 

ــة،  ــة القاســية أو الالإنســانية أو المهين ــة أو العقوب ــره مــن ضــروب المعامل ــي بالتعذيــب وغي لألمــم المتحــدة المعن

والمقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، 

والمقــرر الخــاص المعنــي بحــق كل إنســان بالتمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة، طالبتهــم 

بالتدخــل لــدى الســلطات الســورية مــن أجــل مطالبتهــا العاجلــة باإلفــراج عنــه، واإلفــراج عــن آالف حــاالت االختفــاء 

القســري، وضــرورة معرفــة مصيرهــم.

ــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري، لكنهــا  ــة الدوليــة لحماي الحكومــة الســورية ليســت طرفــًا فــي االتفاقي

علــى الرغــم مــن ذلــك طــرف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والميثــاق العربــي لحقــوق 

ــن ينتهــك االختفــاء القســري أحــكام كل منهمــا. اإلنســان، اَللذي

فهــا مــن عمليــات التعذيــب وربمــا المــوت بســبب التعذيــب بحــق  كمــا أكــدت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تخوُّ

المختفيــن قســريًا منــذ عــام 2011 وال يــزال عــداد االختفــاء القســري فــي تصاعــد مســتمر.

 www.snhr.org - info@sn4hr.org


