
www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

اخلميس 20 أيلول 2018

جنيف: الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
ُتشارك يف حدث جانيب على هامش الدورة 

39 جمللس حقوق اإلنسان

قضية املختفني قسرايً يف سوراي ال جيب أن 
تغيب عن احملافل الدولية

بيان صحفي
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جنيــف 17/ أيلــول/ 2018: أقامــت ثــاث منظمــات ســورية “الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان” و “املركــز الســوري حلريــة 
اإلعــام والتعبــر” و”منظمــة مــع العدالــة” حــداثً جانبيــاً داخــل جملــس حقــوق اإلنســان يف جنيــف علــى هامــش انعقــاد دورتــه 
التاســعة والثاثــني عــن قضيــة إقــرار النظــام الســوري أبنَّ مئــات مــن املواطنــني الســوريني املختفــني قســرايً قــد توفــوا، حبضــور عــدد 

مــن املنظمــات الســورية والدوليــة، وســفر دولــة ليشتنشــتاين.

وكانــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قــد أصــدرت تقريَريــن تنــاوال هــذه القضيــة احلساســة، ونُظمَّــت اجللســة هبــدف تســليط 
ــجل املــدين، الــي  الضــوء علــى قضيــة كشــف النظــام الســوري عــن مصــر خمتفــني قســرايً لديــه وتســجيلهم متوفيــني يف دوائــر السِّ
بــدأت تظهــر منــذ نيســان/ 2018، وأداَر اجللســة الســيد وائــل ســواح مديــر “منظمــة مــع العدالــة”، وحتــدَّث أواًل  الســيد فضــل 
ــر بدايــة أبنَّ النظــام  ــز يف كلمتــه علــى ثــاث نقــاط رئيســة، حيــث ذكَّ عبــد الغــي مديــر “الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان” وركَّ
الســوري مل أيُل جهــداً يف اعتقــال الناشــطني واألهــايل منــذ األســابيع األوىل للحــراك الشــعيب وال يــزال حيتجــز يف ســجونه ومراكــز 
احتجــازه قرابــة 127 ألــف معتقــل، مــن بينهــم قرابــة 85 ألــف مواطــن حتــوَّل إىل خمتــٍف قســرايً، وهــؤالء يتعرَّضــون ألســاليب 
تعذيــب غايــة يف الوحشــية والســادية، وأشــار إىل أنَّ قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حتــوي تفاصيــل قرابــة 13 
ألــف ضحيــة قضــوا بســبب التَّعذيــب يف مراكــز احتجــاز اتبعــة للنظــام الســوري. مثَّ أوضــَح أنَّ النظــام الســوري قــد كشــف عــن 
ــجل املــدين، وأكَّــد أنَّ قيــام النظــام الســوري ابإلقــرار أبنَّ قســماً منهــم قــد تــويف دوَن الكشــف عــن  836 حالــة وفــاة عــر دوائــر السِّ
كيفيــة الوفــاة، ودون تســليم اجلثــث، ال يُعتــر كشــفاً حقيقيــاً مبوجــب القانــون الــدويل، وابلتــايل فــإنَّ مصــر هــؤالء ال يــزال جمهــواًل، 

ــم قــد ماتــوا. ــن مــن معرفــة أنَّ ونــوَّه إىل أنَّ النظــام الســوري لطاملــا أنكــَر وجــود خمتفــني قســرايً لديــه فكيــف متكَّ

وعــزا عبــد الغــي حتــرَُّك النظــام الســوري للكشــف عــن مصــر خمتفــني قســرايً كان يُنكــُر وجودهــم لديــه أصــًا إىل أحــد أمريــن، 
أوهلمــا: أنَّ النظــام الســوري يُريــد أن يُظهــر أنــه قــد انتصــر ميدانيــاً واآلن يُنهــي ملــف املعتقلــني كــي يعــود األهــايل واجملتمــع راضخــني 
مــرة أخــرى ويقبلــوا أن يكــون هــذا خيارهــم الوحيــد، واثنيهمــا أنَّ النظــام الروســي هــو مــن طالبــه بذلــك؛ هبــدف إنــاء امللــف الــذي 
يُعرقــل مللمــة الكارثــة الســورية مــن وجهــة النَّظــر الروســية، وأوصــى عبــد الغــي بضــرورة عقــد جلســة طارئــة جمللــس األمــن ملناقشــة 

هــذه القضيــة احلرجــة الــي متــسُّ مئــات اآلالف مــن املواطنــني الســوريني.

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.
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مث حتــدَّث الســيد يوســف وهــيب مديــر “مركــز توثيــق االنتهــاكات” عــن ضــرورة حماســبة املتورطــني يف هــذه الــدورة اخلطــرة مــن 
االنتهــاكات، وأكَّــد علــى أمهيــة إنشــاء حمكمــة خاصــة عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، وأخــراً حتــدَّث الســيد وائــل ســوَّاح مديــر 
“منظمــة مــع العدالــة” عــن انعــكاس قضيــة املعتقلــني علــى املســار السياســي، وأشــار إىل أنَّــه ال ميكــن أن حيــدث تقــدم يف مســار 

املفاوضــات دون وجــود حــلٍّ عــادل لقضيــة املختفــني قســراً.

وهــذه املبــادرة املهمــة أتيت مثــرة تعــاون وتنســيق منظمــات ســورية، وأتيت مشــاركة الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف تنظيــم هــذه 
الفعاليــة يف إطــار عمليــات املناصــرة والتشــبيك وتســليط الضــوء علــى مركزيــة قضيــة املختفــني يف وجــدان اجملتمــع الســوري.
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