
 
 

 مختفين قسريا سوريينسلميين  نشطاءالمجهول ل عن المصيرنداء حقوقي مشترك من اجل الكشف 

 حمادي ناظم-حمادة وائل-الخليل سميرة-زيتونةرزان 

 

ان إنه عندما يرتكب أو يضطلع في ارتكاب أي هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السك" 

 التقادم.المدنيين، وحاالت "االختفاء القسري" فإنه يوصف كجريمة ضد اإلنسانية، بالتالي ال يخضع لقانون 

باإلضافة إلى إنه يعطي ألسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة حول اختفاء أحبائهم. 

 ".شخص مسؤول عن جرائم ضد اإلنسانية وللمحكمة الجنائية الدولية اختصاص التحقيق مع ومقاضاة أي

 .االتفاقية الدولية لحماية األشخاص من االختفاء القسري

 

السيدات والسادة  بحق مستمرة االختفاء القسرياالختطاف و جريمة مازالتحتى االن، و ،1102\01\01منذ تاريخ 

 التالية أسماؤهم:

   الناشطة الحقوقية واإلعالميّة المحامية رزان زيتونة 

  سميرة الخليل واالعالمية السيدةالناشطة السياسية 

 الناشط االعالمي والحقوقي االستاذ وائل حمادة 

  حمادي االستاذ ناظمالناشط االعالمي. 

-قامت مجموعة من المسلحين المجهولين باقتحام "مبنى مركز توثيق االنتهاكات في سورية"، في مدينة دوما ثحي

في  مازالوا مجهولي المصير. مجهولة،الى جهة  واقتادوهم السلميين المذكورين اعالهالنشطاء  واختطفوا ريف دمشق،

ظاهرة أن ولحق الحياة، عالوة على  والتعبير،حق حرية الرأي لو السلمي،حق حرية العمل السياسي ل سافرانتهاك 

يرافقها من انتهاكات  ماوأخطرها، بسبب  االنتهاكات للحقوق اإلنسانية بشعأهي من اإلخفاء القسري االختطاف و

عة تمس القيم والكرامة اإلنسانية للفرد وتعود بنتائجها السلبية السيئة على الضحايا وعلى أسرهم وذويهم بشكل فظي

وإلحاق األذى بهم وبأسرهم وبالمجتمع، فالمخفيون ليس هم وحدهم الضحايا بل هم  عام.خاص وعلى المجتمع بشكل 

  والنساء.الذين يتجرعون عذاب ومرارة هذه الجريمة لتشمل األسر واألطفال  حلقة أولى في سلسلة طويلة من

 

 وبضمان القسري لالختفاء التعرض ضد بالحماية المتعلقة اإلنسان لحقوق الدولي القانون مقتضياتونشير الى ان 

 الصلة ذات لعالميةا األدوات من مجموعة بين، تتوزع  عائالتهم أو الممارسة لهذه يتعرضون الذين األشخاص حقوق

 التي األساسية الحقوق من مجموعة والمدنية السياسية بالحقوق الخاص الدولي العهد يضمن ، حيث اإلنسان بحقوق

 للتعذيب التعرض عدم في الحق الحياة، في الحق أساسا، بينها ومن القسري، لالختفاء الشخص يتعرض عندما تنتهك

 اللجنة اجتهادوان  األساسية. والحريات الحقوق وسائر القانونية، خصيةبالش االعتراف في الحق المعاملة، وسوء

 وفق للتصرف القابلة غير المقتضيات أن على واضح، بشكل فيه تؤكد عام، تعليق إطار في اإلنسان بحقوق المعنية

 القانون ومعايير نسانياإل الدولي للقانون األساسية المبادئ تشمل يجعلها بشكل تأويلها يجب العهد، من الرابعة المادة

 من التعسفي الحرمان ضد الحماية في والحق السرية واالعتقاالت الرهائن وحجز االختطاف منع فيها بما الدولي،

 اإلنساني الدولي القانون فمقتضيات اإلنسان. في المتأصلة للكرامة تام احترام وفي إنسانية معاملة في والحق الحرية

 الذين األشخاص تشمل حيث المسؤولة، الجهة كانت كيفما مسلح نزاع حالة في تفاءاالخ أشكال كافة علىتنطبق 

 وتعنى. مسلح نزاع لحالة المرافقة المؤسسات في الفوضى أو الحرب حالة نتيجة العائالت عن أخبارهم انقطعت

 وواجبات حقوق ىعل تنص مقتضيات من تتضمنه ما خالل من باالختفاء بها الملحقة والبروتوكوالت جنيف اتفاقيات

 .أسرية حياة في والحق األشخاص حرية وحماية التعذيب ومنع الحياة في بالحق أساسا تتعلق

 وإخبار االختفاء حاالت حول والتحقيق البحث واجب في اإلنساني الدولي القانون نظر في الدول التزامات تتمثلو

 المختفين عن بالبحث النزاع أطراف األول روتوكولالب من 43 و 23و 22 و 21 المواد وتلزم. ذلك بنتائج العائالت

. المسلح النزاع بسبب المشتتة العائالت تجميع وتسهيل لذويهم معلومات وتقديم مصيرهم عن وبالكشف عنهم المعلن

 تلك وتسجيل البحث مجال في أيضا والعاملة اإلنسانية للمنظمات الدعم تقديم النزاع أطراف واجب من أن كما

 .األسر تجميع وتسهيل المعلومات



 المتواصلة السياسية المجهودات وكذلك بالموضوع، الصلة ذات اإلنسان بحقوق المعنية للجنة الفقهية االجتهادات إنو

 االختفاء ضد بالحماية تعنى خاصة دولية اتفاقية وتبني إنشاء إلى أفضت اإلنسان، حقوق لجنة قبل من المبذولة

 ألي أو األشكال من شكل بأي حريته من ما شخص حرمان هو القسري االختفاء أن ورةالمذك االتفاقية تعتبر. القسري

 يعقبه منها، قبول أو بدعم أو الدولة من بإذن يتصرفون مجموعات أو أشخاص أيدي على يحصل األسباب، من سبب

 مصير اءإخف أو المعلومات، تقديم رفض أو حريته، من الشخص بحرمان االعتراف رفض أو المعلومات غياب

 على المذكورة االتفاقية من الرابعة المادة وتنص).  االتفاقية من األولى .( المادةوجوده مكان أو المختفي الشخص

 :بينها من للدول بالنسبة االلتزامات من جملة

 عنه التغاضي أو به السماح أو القسري االختفاء ممارسة عدم. 

 أو بمصيره المختفي أسرة وإبالغ القسري لالختفاء رضالتع حول شكوى أية في والسريع الفوري التحقيق 

 .وجوده بمكان

 القسري االختفاء جريمة على عقوبات فرض. 

 والمعاقبة فيه والتحقيق القسري االختفاء منع في للمساهمة المتحدة األمم ومع المعنية الدولة بين فيما التعاون 

 .عليه والقضاء عليه

 القسري االختفاء بضحية الالحق ررللض جبرا وسريع مناسب تعويض توفير. 

 

 الموقعين على هذا النداء الحقوقي المشترك  سورية في اإلنسان وحقوق المرأة حقوق عن المدافعة الهيئاتإننا في 

االختطاف واالختفاء القسري بحق المواطنين  اإلدانة والشجب لكل حوادثنتوجه بومن موقفنا المبدئي واالنساني، ،

أننا نرى في استمرار  المصير، حيثالذين تم اإلفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي  السوريين، سواء

حياتهم، تهديدا واضحا على   مصيرهم، يشكلاختفاءهم وانقطاع االتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن 

كانوا محتجزين لدى أية جهة   شرط، إذابالكشف عن مصيرهم ،وكذلك اإلفراج الفوري عنهم دون قيد أو  ونطالب

إذ نعتبر إن جميع  عمليات االختطاف واالختفاء القسري واالعتقال التعسفي بحق المواطنين .حكومية أو غير حكومية

 إنناومستنكرة، وسلوكيات ال إنسانية ومدانة  السلميين، هيالناشطين الحقوقيين والسياسيين  عموما، وبحقالسوريين 

التي تقوم باالحتجاز القسري  -الحكومية وغير الحكومية-على مصيرهم، ونطالب جميع الجهاتنبدي قلقنا البالغ 

واالختطاف وباإلخفاء القسري، بالكف عن هذه الممارسات الالإنسانية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً 

القانون  بذلك. وخاصةت الدولية المعنية صارخاً للحقوق والحريات األساسية التي كفلتها جميع المواثيق واالتفاقيا

حيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون  اإلنسان،الدولي العام والقانون الدولي لحقوق 

 كما أنها تعتبر حقوق طبيعية منها،ومن القواعد اآلمرة فيه، فال يجوز االنتقاص منها أو الحد  اإلنسان،الدولي لحقوق 

 القسري، هيتلتصق باإلنسان، وال يجوز االتفاق علي مخالفتها، ألنها قاعدة عامة،، لذلك فإن االختطاف واإلخفاء 

 .تستوجب المساءلة والمحاكمة ضد االنسانية، دوليةجنائية جرائم 

 :التالية بالمطالب-الحكوميةالحكومية وغير -ولذلك فإننا نتوجه الى جميع األطراف السورية

 مادية، أو غير  مادية ذلك،تكن مبررات  أيا القسري،لفوري لكل أنواع االحتجاز والخطف واالختفاء الوقف ا

 سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط وإطالق

  كف أيدي األجهزة األمنية الحكومية وأيدي جميع الجهات المسلحة غير الحكومية عن التدخل في حياة

مالحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ،واختطافهم واحتجازهم وإخفاؤهم دون الكف عن  المواطنين عبر

من اجل التفاوض عليهم مقابل مبلغ مادي أو مقابل مختطفين أو محتجزين آخرين لدى الجهات  اثر، أوأي 

 المتصارعة المختلفة

 م قتله وتصفيته تمن عمن بقي حيا أو  واإلعالن المفقودين،الفوري عن مصير  اجل الكشفمن  العمل

 .غير سياسية أو سياسية،ألسباب 

من  سنوات طويلةالبشعة وارتباطها بممارسات قمعية على مدى القسري  جريمة االختفاء على الرغم من قدم وجسامة

إال أنها لم تأخذ حقها في الطرح بسبب منع وحرمة الحديث والتطرق إليها خصوصا مع  سورية،االستبدادي في الحكم 

لخناق على حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل والعمل على ترهيب الناس والضحايا من الحديث عن هكذا تضييق ا

 .قضية لذا ظل هذا الملف حبيس األدراج ومحظور التداول

شهدنا  العقدين الماضيين  الموقعة ادناه، تؤكد انه خالل المدافعة عن حقوق االنسان في سورية الهيئات والمنظمات أن

بكثير من الشك والريبة نتيجة للتعبئة  نامحط تقدير الكثير من فئات المجتمع بعد أن كان ينظر إلي هورا ملحوظا وتطو

نشطت المنظمات الحقوقية في كثير من القضايا واألمور التي تالمس  السورية، وقدالخاطئة عليها من قبل السلطات 

لعمل المنظمات الحقوقية في سورية  أنها استطاعت  يابع اليومأوجاع الناس وهمومهم وتلبي تطلعاتهم ولذا يجد المت



أن تخلق جواً من الثقة بينها وبين المجتمع بمختلف تكويناته ، لتؤكد على مبدأ الشراكة والتكامل من أجل تحقيق التنمية 

 . للمجتمع

كون لها دورا مميزا في قضية وان تبني كافة القضايا الحقوقية واإلنسانية في عمل المنظمات الحقوقية ،تطلب ان ي

، ألن هذه المنظمات تعد بمثابة الحامل االجتماعي والقانوني لهذه  ة، وغيرهاالقسري ات االخفاءالنضال بوجه جرائم 

القضية الهامة خاصة وأن البلد شهد خالل فترات زمنية متعددة حاالت اختفاء للعديد من الناشطين وللعديد من 

الوطنية والسياسية، كما أن هذه الجريمة ال زالت تمارس حتى اآلن ،وبأيدي  الفاعليات المواطنين السوريين ومن

 .حكومية وغير حكومية، والتي امتدت لتطال مختلف فئات المجتمع وصنوفه، ودون أي وازع او ضمير

ي أحدثت جراحاً عميقة من آثار هذه الجريمة البشعة الت تعاني،ومازالت  الماضية،لقد عانت بالدنا وعلى امتداد العقود 

مما يوجب البحث والتقصي والكشف عن مصير كل المخفيين والمحاسبة باعتبار هذه الجريمة  السوريين،في نفوس 

من الجرائم التي ال تسقط بالتقادم، وسيظل هذا الملف مفتوحا حتى يتم الكشف عن مصير كل مخفي وينال المتسببون 

 عمل من الصعوبات التي تعترض وبالرغم الجرائم.ان عدم تكرار تلك جزاءهم وتعويض الضحايا أو ذويهم وضم

كشف لهوية الخاطفين أو مكان الضحية أو  :القسري، مناإلخفاء  خيوط جريمةمتابعة  الحقوقية فيالمنظمات 

من  اآلالف مصيران المنظمات الحقوقية مازالت تشدد على عدم تآكل الذاكرة فالبحث عن الحقيقة وعن  إال مصيرها،

تحمل همها عائالت  وتنموية،وطنية وديمقراطية انسانية وسيظل قضية  تغييبهم قسرياً الذين تم  السوريين،الموطنين 

 المنظمات الحقوقية .والمخفيين وأسرهم والنشطاء والمهتمون 

ين قسريا وعائالت والهيئات المعنية بملف العدالة االنتقالية والمختفالمنظمات المدافعة عن حقوق اإلنسان ، يذكر أن

-بيانات موثقة ون متلك،يمن االعضاء المؤسسين للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق االنسان  وهم المفقودين،

وحتى  1100بأسماء ممن تعرضوا لالختفاء القسري من عسكريين ومدنيين منذ أوائل عام  -شبه دقيقة وشبه كاملة

إضافة لمن هم مجهولي المصير  نهم أو تم مبادلتهم بمقابل مادي وغير مادي،متضمنة ممن تم اإلفراج ع هذه اللحظة،

 .سنوات ما يقارب الستمنذ 
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 الهيئات المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق اإلنسان في سورية
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