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اجلمعة 15 أاير 2020

بيان تسجيل شكوى حول حالة 
اختفاء قسري لدى الفريق املعين 

يف األمم املتحدة
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أطلعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الفريــق العامــل املعــي حبــاالت االختفــاء 
القســري أو غــر الطوعــي يف األمــم املتحــدة، بقضيــة املواطــن “ســليمان علــي 
الزيــد”، مــن أبنــاء قريــة البصــرة بريــف حمافظــة ديــر الــزور، يُقيــم هبــدف العمــل يف 
قريــة البــاردة يف حمافظــة ريــف دمشــق، مــن مواليــد عــام 1965، اعتقلــت عناصــر 
حاجــز الفــان -قــرب قريــة البــاردة- التابــع للنظــام الســوري يف 5/ آذار/ 2013 
ســليمان مــع بناتــه الثــالث )مــروى، ســوزان، عــال( -تواريــخ ميالدهــم علــى الرتتيــب 
1994، 1998، -2000 بعد أن أجربهتم على الرتَّجل من احلافلة اليت كانوا 
يســتقلوهنا يف طريقهــم إىل مــكان عملهــم -أحــد معامــل مــواد التنظيــف- بذريعــة 
عــدم حيازتــه هــوايت شــخصية لبناتــه، ومت اقتيــاده مــع البنــات الثــالث إىل جهــة 
جمهولة، وأخفوا قسرايً من ذلك احلني، وال يزال مصرهم جمهوالً ابلنسبة للشبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــم أيضــاً.

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن سليمان الزيد وبناته الثالث، 
ومل تتمكن الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان من معرفة مصرهم حىت اآلن، كما 
عجــز أهلهــم عــن ذلــك أيضــاً، وهــم يتخوفــون مــن اعتقاهلــم وتعذيبهــم يف حــال 

تكــرار الســؤال عنهــم كمــا حصــل مــع العديــد مــن احلــاالت املشــاهبة.

طالبــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جلنــة األمــم املتحــدة املعنيــة ابالختفــاء 
القســري التدخــل لــدى الســلطات الســورية مــن أجــل مطالبتهــا العاجلــة ابإلفــراج 
عنهــم، واإلفــراج عــن آالف حــاالت االختفــاء القســري، وضــرورة معرفــة مصرهــم.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

املواطن ســليمان الزيد خمتف قســراي
مع ثالث من بناته بينهم طفلتان منذ عام 2013

U200511-12-13-14

سليمان الزيد

مروة الزيد

https://drive.google.com/file/d/1uTKnFUB1rsEaY5DEcpPX8_LTKhCt0A6i/view?fbclid=IwAR2-bU7shw-m5xWwrCsLr9-G91Y_hY3VbVGBTVKml2y82ua7pvThN1GYfBI
https://drive.google.com/file/d/1H0LcF8MykkDGcYG3CYQ-wl-RJANO8tk_/view?fbclid=IwAR2Vz802knylw4L8xPiKRIPHED91X9qm8nSzwkw3cKbNelc_AXG_eFLu7rY
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احلكومــة الســورية ليســت طرفــاً يف االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن 
االختفــاء القســري، لكنهــا علــى الرغــم مــن ذلــك طــرف يف العهــد الــدويل اخلــاص 
ابحلقــوق املدنيــة والسياســية، وامليثــاق العــريب حلقــوق اإلنســان، الَلذيــن ينتهــك 

االختفــاء القســري أحــكام كل منهمــا.

كما أكدت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ختوُّفها من عمليات التعذيب ورمبا 
املــوت بســبب التعذيــب حبــق املختفــني قســرايً منــذ عــام 2011 وال يــزال عــداد 

االختفــاء القســري يف تصاعــد مســتمر.

كما أكدت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ختوُّفها من عمليات التعذيب ورمبا 
املــوت بســبب التعذيــب حبــق املختفــني قســرايً منــذ عــام 2011 وال يــزال عــداد 

االختفــاء القســري يف تصاعــد مســتمر.

سوزان الزيد

عال الزيد

https://drive.google.com/file/d/136dz-hdwn-KRN1j5EpRjVDxjBUohjlor/view?fbclid=IwAR1uX4Qwe-0fFv2KxEyBJnBRx12bkdWwZBLV8bSNat8f39iYTyMK-5DHHOY
https://drive.google.com/file/d/1UBZ9BXDQpdrTlvff8_6typ371_w07DNT/view?fbclid=IwAR2aKnQcCyNWdhJHQ1wKoLptHRM33uDt8ugea5h8QeouWR6-QUo1w4w-wtU
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