
 
 14من  1 الصفحة 

 لمفقودیناسور�ا : نحو معالجة قضیة 
 

 لجمهور�ة العر�یة السور�ةلاالستعراض الدوري الشامل �شأن ألمم المتحدة اتقر�ر مقّدم إلى 
 2021تموز/یولیو  - األر�عون الدورة 

 
 

I. المقدمة 
 
انتهاكات جسیمة لحقوق اإلنسان. مع ذلك، تبقى  ارتكاب النزاع في سور�ا، خالل العشر سنوات األخیرة، فيتورطت جمیع أطراف  .1

، ُتعّد قضیة المفقودین 2ألف شخص مفقود 100. مع عدد ُ�قّدر بنحو 1السور�ة المسؤول الرئیسي عن حاالت فقدان األشخاص سلطاتال
العفو، �ما في  مراسیمعلى الرغم من إصدار العدید من والمختفین في سور�ا من القضا�ا األكثر إلحاًحا وصعو�ة التي تواجه البالد. 

هذه  ها�مراسیم �التقّیدالسور�ة  السلطات، فشلت "المجرمین"�اإلفراج عن آالف  �قضيالذي  2021لعام  13ذلك المرسوم األخیر رقم 
 .همللكشف عن مصیر  مغزى ذات  مساعيواإلفراج عن غالبیة المعتقلین السیاسیین أو حتى االنخراط في 

 
من هذه جرائمها " شّرعت، وقد "�حق المحتجز�ناإلعدام الجماعي التعذیب و ممارسة االختفاء القسري و تنفیذ السور�ة ب السلطاتتستمر  .2

 معالجة ال تتمأ �ما البدّ ضمانات المحاكمة العادلة. �لى إلجراءات القانونیة الواجبة و لخالل القوانین والمحاكم العسكر�ة التي تفتقر حتى 
 .للتفاوضغیر قابلة إنسانیة  مسألة�ورقة مساومة، بل �اعتبارها قضیة المفقودین والمختفین 

 
 

II.  التزامات سور�ا �مقتضى القانون الدولي والتعاون مع آلیات حقوق االنسان 
 

  2016االستعراض الدوري الشامل السابق لعام  متا�عة .2.1
 
. فلم تتقید 2016االستعراض الدوري الشامل السابق لعام المفقودین منذ لمعالجة ملف  موسالسور�ة بتحقیق أي تقدم مل السلطاتفشلت  .3

 المقبولة التي اّدعت �أّن "عملیة تنفیذها مستمرة"، ومنها �أّنه "�جري اإلبالغ عن أماكن توقیف �غالبیة التوصیات
. الیزال أغلب المعتقلین لدیها قید االختفاء القسري في ظّل 3المحتجز�ن من قبل الجهات المعنیة والوضع القانوني والتهم الموجهة إلیهم"

رهم. �ذلك األمر �النسبة للتوصیات "المقبولة وقید التنفیذ"، ومنها انضمام سور�ا للبروتو�والت عدم تزو�د عائالتهم �أ�ة معلومات عن مصی
و�نشاء جهاز �عنى �حقوق االنسان وفقًا لمبادئ  واالتفاقیة الدولیة لحما�ة جمیع األشخاص من االختفاء القسري االختیار�ة لالتفاقیات 

 ، فلم یتحقق �ل هذا حتى تار�خ الیوم.4�ار�س
                                                      

آذار/مارس  1تقریر لألمم المتحدة"،  -المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان، "اإلخفاء واالحتجاز لقمع المعارضة سمة ممیزة لعقد من الصراع في سوریا  1
 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26811&LangID=E، متوفر على: 2021

2 tional Commission Andreas Kleiser (Editor), Global Report on Missing persons 2021, The Interna
on Missing Persons, 2021, p. 14.  

 Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, Human Rightsأنظر أیضاً: 
Council - Forty-sixth session, 22 February–19 March 2021, A/HRC/46/54, p. 19.  

السوریة،  العربیة الشامل، الجمھوریة الدوري األعمال، االستعراض جدول من  6والثالثون، البند الرابعة اإلنسان، الدورة وقحق مجلس 3
A/HRC/34/5/Add.1 ،13  6، ص 2017آذار/مارس . 

 . 3ص المرجع السابق،  4

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26811&LangID=E
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السور�ة أثناء االستعراض السابق �أّن القوانین السور�ة تكفل "مبدأ علنیة الجلسات والحق في الطعن والحق في محاكمة  السلطاتإّدعت  .4
قع �ما سیتبین أدناه. وقد تجاهلت الرّد على مجموعة من التوصیات التي طالبت ا، غیر أّن ذلك غیر مطّبق على أرض الو 5عادلة"

التعذیب ومعالجة ملف االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والقتل خارج إطار القضاء، �ما في ذلك الكشف عن بوضع حّد لممارسات 
مصیر المختفین وتقد�م جبر الضرر في �عض حاالت االختفاء القسري واإلعدام �إجراءات موجزة والتحقیق مع األشخاص المتورطین 

سمبرغ التي طالبت بها ب"وضع حد لالختفاء القسري والتعذیب في جمیع أماكن . أّما �خصوص توصیة لك6�إرتكاب هكذا انتهاكات
قد  2013لعام  20السور�ة �أّن القانون رقم  السلطاتالحرمان من الحر�ة، و�ذلك لعملیات اإلعدام خارج إطار القضاء"، فقد جاء رّد 

على غیر  20القانون رقم هذا ، بینما ینطبق نفسها تالسلطاعاقَب مرتكبي الخطف، مع العلم �أّن التوصیة موجهة إلى ممارسات 
 . 7األجهزة الحكومیة

 
التتعاون مع آلیات حقوق اإلنسان ونظام  على أغلب االتفاقیات الدولیة لحقوق االنسان، فإّنهاأ�ضًا على الرغم من مصادقة سور�ا  .5

ال تتعاون مع لجنة التحقیق �ما . 8القسري أو غیر الطوعياإلجراءات الخاصة، �ما في ذلك الفر�ق العامل المعني �حاالت االختفاء 
 .9الدولیة المستقلة �شأن الجمهور�ة العر�یة السور�ة، حیث "لم تسمح السلطات السور�ة �عد للجنة �إجراء تحقیقات داخل البلد"

 
 

 قرارات مجلس األمن الخاصة �سور�ا  .2.2
 
الخاص �التوصل إلى تسو�ة سیاسیة للوضع في سور�ا على أّن تتحمل  225410الرقم  يتنّص مقدمة قرار مجلس األمن الدولي ذ .6

ون السلطات السور�ة "المسؤولیة الرئیسیة عن حما�ة سكانها". طالَب القرار أ�ضَا "�أن تتقید جمیع األطراف فورا �التزاماتها �موجب القان
. یدعو هذا القرار أ�ضًا، في بنده رقم 11نسان، حسب االقتضاء"الدولي، �ما في ذلك القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإل

، جمیع األطراف في سور�ا إلى "اإلفراج عن أي محتجز�ن �شكل تعسفي، ال سیما النساء واألطفال"، األمر الذي لم یتحقق حتى 12
 اآلن.

  
تحت اشراف األمم المتحدة وتحقیق انتقال �أّنه یتوجب إجراء انتخا�ات حرة ونز�هة، في ظّل دستور جدید،  2254�ضیف القرار  .7

عن فوز �شار األسد لوال�ة رئاسیة  2021أ�ار/مایو لعام  السور�ة في نها�ة شهر السلطات. وفي مخالفة لهذا القرار، أعلنت 12سیاسي

                                                      
 . 7 صالمرجع السابق،  5
، A/HRC/34/5السوریة،  العربیة الشامل، الجمھوریة الدوري األعمال، االستعراض جدول من  6والثالثون، البند الرابعة اإلنسان، الدورة حقوق مجلس 6

 . 29ص ، 2016كانون األول/دیسمبر  27
lawyer.club/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-https://www.syrian-المرسوم متوفر على:  نصّ  7

%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5/  

8 Syrian Network for Human Rights, Brief reports, SNHR Enforced on Group Working UN the That Disappearances 
Involuntary or Provided, Cases Eight Submitted It Syrian the to, Year This SNHR by Regime, 29 June 2020, 7 p, 
available at: https://sn4hr.org/wp-
content/pdf/english/The_Syrian_Network_for_Human_Rights_receives_a_message_from_the_United_Nations_Gro

up_on_Enforced_Disappearances_en.pdf  
 لجنة التحقیق الدولیة المستقلة بشأن الجمھوریة العربیة السوریة، الموقع الرسمي:  9

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/AboutCoI.aspx  
 في إطار السعي إلى التوصل إلى تسویة سیاسیة للوضع في سوریا.  2015كانون األول/ دیسمبر  18قرار أُعتمدَ بتاریخ  10
 . 13المرجع السابق، فقرة  11
 من ھذا القرار.  4لبند ا 12

https://www.syrian-lawyer.club/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5/
https://www.syrian-lawyer.club/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5/
https://www.syrian-lawyer.club/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5/
https://www.syrian-lawyer.club/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5/
https://www.syrian-lawyer.club/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5/
https://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/The_Syrian_Network_for_Human_Rights_receives_a_message_from_the_United_Nations_Group_on_Enforced_Disappearances_en.pdf
https://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/The_Syrian_Network_for_Human_Rights_receives_a_message_from_the_United_Nations_Group_on_Enforced_Disappearances_en.pdf
https://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/The_Syrian_Network_for_Human_Rights_receives_a_message_from_the_United_Nations_Group_on_Enforced_Disappearances_en.pdf
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/AboutCoI.aspx
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عائالت المختفین قسر�ًا جدیدة في ظّل انتخا�ات صور�ة غیر معترف بها دولیًا، مما شّكل خیبة أمل �بیرة للكثیر من السور�ین، خاصة 
و�طالق  تطبیق معاییر العدالة االنتقالیة التي تضمن الكشف عن مصیر المفقودین الذین �سعون إلى تحقیق تغییر سیاسي یؤدي إلى

 وتعو�ض الضحا�ا.  ومحاسبة الجناة سراح المعتقلین السیاسیین
 
، "االحتجاز التعسفي للمدنیین وتعذیبـهم 2014شباط/فبرایر  22بتار�خ ، الصادر 2139أداَن �شدة أ�ضًا قرار مجلس األمن الدولي رقم  .8

. �ما طالَب �اإلنهاء 13في سـور�ة، وال سـیما في السجون ومرافق االحتجاز، فضال عـن عملیـات الخطف، واالختطـاف، واالختفاء القسري"
سفیة بدءا �النساء واألطفال، و�ذلك المرضى والجرحى الفوري لهذه الممارسات، و�طالق سراح جمیع األشـخاص المحتجز�ن بـصورة تع

. على الرغم من ذلك، ال توجد أ�ة مؤشرات على معالجة ملف المفقودین، 14و�بـار الـسن، �مـا یـشمل مـوظفي األمم المتحدة والصحفیین"
 السور�ة �الممارسة الممنهجة لالعتقال ولالختفاء القسري. السلطاتبل وتستمر 

 
 

III. ین والمختفین وضع المفقود  
 

وغیرها من جماعات المعارضة المسلحة، �اخفاء  قوات سور�ا الد�مقراطیةقامت جمیع أطراف النزاع، وال سیما داعش وجبهة النصرة و  .9
في حین تتعّدد األسباب الكامنة خلف فقدان األشخاص. ومع ذلك، ال تزال السلطات السور�ة هي المرتكب الرئیسي لهذه الممارسة. و 

) االختفاء القسري واالحتجاز 1(: �مكن توز�عها على أر�ع فئات عامةإال أنه ، ألف 100 قرا�ة ال بالغ عددهماألشخاص الواخفاء 
�اإلضافة  النزاع الدائر. آثار )4والتهجیر القسري؛ (" ات"التسو�) 3) القتل تحت التعذیب وعملیات اإلعدام الجماعیة؛ (2التعسفي؛ (

 ةلمعرف هشاشة الحما�ة القانونیة والمؤسسات�سبب  الوصول إلى المساعدةأمام العائالت سوى القلیل من سبل عادًة  تتوفرإلى ذلك، ال 
 المعلومات. من ولو على قدر ضئیلللحصول  �بیرةخیار دفع رشاوى غیر  ُیترك لهاوغالًبا ما ال  ،المفقودین مصیر
 
 
 االختفاء القسري واالحتجاز التعسفي .3.1

 
التي  جرائمللالسور�ة قوانین وأجهزة قضائیة لتوفیر الغطاء القانوني  السلطاتوضعت  ،الرا�ع قسمال�مز�د من التفصیل في  كما وردَ  .10

اإلنسان والصحفیین ترتكبها من إخفاء واحتجاز �صورة تعسفیة لعشرات اآلالف من المعارضین السیاسیین والمدافعین عن حقوق 
. ن هم من أقر�اء المطلو�ینم، وحتى المنتمین إلى مناطق معارضة خارجة عن سیطرتها أو موالنشطاء والعاملین في المجال اإلنساني

تصرفت بل و . الحقوقیةالمبادئ أ�سط  ضمنید�ة التي تلومع ذلك، فإن العدید من هذه القوانین تتعارض مع القواعد اآلمرة غیر التق
تقد�م  االمتناع عنإخفاء واحتجاز األفراد �شكل تعسفي مع  من خاللالتشر�عات خارج نطاق في �ثیر من األحیان السور�ة  سلطاتال

 .15ذو�ها عن مصیر لعائالتإلى اأي معلومات 
 

، وشّكل سجن 2013و 2012 عاَمي واالختفاء القسري ذروتها في االعتقالوفًقا لرا�طة معتقلي ومفقودي سجن صیدنا�ا، بلغت حاالت  .11
شعبة األمن  تلته، حاالت االعتقالصیدنا�ا الموقع الرئیسي الذي اختفى فیه المعتقلون. و�ان الجیش العر�ي السوري مسؤوًال عن ثلث 

                                                      
 من ھذا القرار.  11البند  13
 المرجع السابق نفسھ.  14
 . 2332و  2258، 2191، 2165المرجع السابق نفسھ. أنظر أیضاً القرارت  15
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 نصف المعتقلین أما). %5األمن السیاسي (�إجمالي شعبة المخابرات الجو�ة و  ةر ثم إدامن الحاالت)،  %18العسكري (المسؤولة عن 
 .16الفرارحاولون �انوا � عندماأو أثناء المعارك،  السلطاتداخل المناطق التي تسیطر علیها  على الحواجز ى توقیفهمفجر 

 
أو االختفاء، ولم یتم تزو�دها �معلومات عن مكان  االعتقالوفي �ثیر من األحیان، فقدت العائالت االتصال بذو�ها �مجرد وقوع  .12

�الز�ارات، بینما أبلغت الجهة المسؤولة عن االعتقال أكثر من ثلث العائالت  المحتجز�نفقط من  %4 نسبةوجودهم. وفي الواقع، ُسمح ل
الوفاة في  إخطارات. وفي �عض الحاالت، علمت العائالت �مصیر ذو�ها من خالل 17حتجزأنها ال تملك أي سجل عن الشخص المُ 

 �اً ال یزال مصیر الغالبیة العظمى من المختفین قسر و . 18شهادة الوفاةعند استالم  هم�مصیر منها  %3 ت نسبةالسجل المدني، بینما علم
 .في ظل استخدام السلطات السور�ة لهذا الملف لتحطیم المجتمع من أجل الحفاظ على النظام السیاسي مجهوًال حتى تار�خه

 
 

 القتل تحت التعذیب وعملیات اإلعدام الجماعیة .3.2
 

رت منظمة العفو الدولیة . قدّ غیر الرسمیةالجماعیة أمًرا شائًعا في �ل من مراكز االحتجاز الرسمیة و ُ�عتبر التعذیب وعملیات اإلعدام  .13
، سلطاتفي سجون ال محتجز ألف 17 ، ُقتل أكثر من2016وعام  2011أنه في الفترة ما بین بدا�ة االنتفاضة الشعبیة في مارس/آذار 

غیر الغالبیة العظمى من الذین أُعدموا أثناء احتجازهم مصیر  الیزال .19العدد أعلى من ذلك السور�ة أن المجموعات�عض ر بینما تقدّ 
 .محسوم

 
التي تحمل االسم الرمزي "صور  �عد نشر أكثر من نصف الصور الرقمیةذو�ها سوى الذي لحق بلم تعلم العائالت �المصیر المأساوي  .14

قضت العدید من هذه  .20تشو�ه بوحشیةالو تعرضت للتعذیب  ضحیةألف  11 يحوال قتوثّ التي و ، 53 275البالغ عددها قیصر" و 
 .ذلكعلى في سبیل الحصول  ، ودفعت رشاوى �بیرة للوسطاء والموظفین الحكومیینتبحث عن ذو�ها وحتى سنواتالعائالت شهورًا 

�أن سبب الوفاة  انوفاة تفید شهادتيفي نها�ة المطاف استلمتا فقط  ینعائلت فإن، معهم ووفًقا للذین أجرت هیومن رایتس ووتش مقابالت
  .21ذو�ها جثة عائلةأي  تلقَ تولم  ،فشل تنفسيأو  أزمة قلبیةهو 

 
األفراد الذین �انوا محتجز�ن أو مختفین قسًرا في السابق في السجل �عض أسماء �إدارج في السنوات األخیرة السور�ة  السلطاتبدأت  .15

مصیر ذو�ها من خالل السجل المدني  عرفتقة عن عائالت عدد الحاالت الموثّ  ، بلغَ 2020آب/أغسطس المدني �متوفین. اعتباًرا من 

                                                      
 ،رابطة معتقلي ومفقودي سجن صیدنایا، "مختفون قسًرا في مراكز االحتجاز السوریة: بحث في تفاصیل عملیة االختفاء القسري ومصیر الضحایا" 16

-https://admsp.org/wp-content/uploads/2020/12/Forcibly-Disappeared-in-Syrian، متوفر على 2020كانون األول/دیسمبر 
AR.pdf  

 المرجع السابق نفسھ. 17
 المرجع السابق نفسھ. 18
ر على ، متوف2016أغسطس/آب  18شخص في مراكز االعتقال السوریة"، اإلذاعة الوطنیة العامة،  17 000"منظمة العفو الدولیة: وفاة أكثر من  19

https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/08/18/490475772/amnesty-international-over-17-000-people-have-
died-in-syrian-detention-centers 

ثة. وكان ج 6 786صورة ھي ألشخاص قُتلوا وھم رھن االعتقال لدى السلطات السوریة، وھي تخص حوالى  28 707رت ھیومن رایتس ووتش أن قدّ  20
 والتعذیب في المعتقالت السوریة"،"لو تكلم الموتى: الوفیات الجماعیة  ،ھیومن رایتس ووتشما تبقى من صور یخص جنود الجیش أو عناصر األمن. 

-https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and، متوفر على 2015دیسمبر/كانون األول  16
torture-syrias-detention-facilities 

، متوفر 2015كانون األول /دیسمبر 16"سوریا: قصص وراء صور بعض المعتقلین القتلى" التعرف على ضحایا صور قیصر،  ،ھیومن رایتس ووتش 21
 https://www.hrw.org/news/2015/12/16/syria-stories-behind-photos-killed-detainees :على

https://admsp.org/wp-content/uploads/2020/12/Forcibly-Disappeared-in-Syrian-AR.pdf
https://admsp.org/wp-content/uploads/2020/12/Forcibly-Disappeared-in-Syrian-AR.pdf
https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/08/18/490475772/amnesty-international-over-17-000-people-have-died-in-syrian-detention-centers
https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/08/18/490475772/amnesty-international-over-17-000-people-have-died-in-syrian-detention-centers
https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-detention-facilities
https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-detention-facilities
https://www.hrw.org/news/2015/12/16/syria-stories-behind-photos-killed-detainees
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أن عدد سور�ون من أجل الحقیقة والعدالة  ، قّدرت منظمة2020وتشر�ن الثاني/نوفمبر  2019. بین تشر�ن األول/أكتو�ر 22حالة 991
وتشر�ن  2018أغسطس /آب . بین23معتقالً  370 الذین وردت إخطارات �أسمائهم إلى دائرة السجل المدني في دیر الزور �متوفین بلغَ 

فبرایر وشباط/ 2018 د�سمبر/من درعا والقنیطرة في السجل المدني، و�ین �انون األول محتجًزا 54 وفاة ُسّجلَ ، 2020 أكتو�راألول/
 .24المحتجز�ن لذو�هاعائلة من حماة و�دلب شهادات وفاة  700 حوالى تسّلمت، 2019

 
السجل المدني.  من قعندما �انت تتحقّ  �ن سوى بهذا التسجیل ولم تعرف مصیر ذو�ها المحتجز  راً �شكل عام، لم تتلَق العائالت إخطا .16

 لعدید من المحتجز�ن المتوفینا لقيَ . غیر محسوممصیر الضحا�ا  لیبقى أو التفاصیل حیال مكان الدفن الجثثكما لم یتم تسلیمها 
قلبیة أو فشل تنفسي، فإن الحقیقة هي  أزمةعلى أنه  اً ین أن سبب الوفاة �ان ُیدرج دائمفي حو . توقیفهم �عد وقت قصیر من مصرعهم

ن ومنظمات حقوق اإلنسان وحتى المنشقین مثل و الناجوّثقه  حسبما ،والمعاملة الالإنسانیة لتعذیب واإلعداماأن وفاتهم �انت نتیجة 
 ار القبور".ا "حفّ قیصر ومؤخرً 

 
امتدت لساعات �شأن آالف المعتقلین السا�قین الذین دفنهم في مقابر مروعة �شهادة  ،"حفار القبور"أسم ُ�طلق علیه  ،أدلى شاهدفقد  .17

. أمام محكمة �و�لنز �ألمایناخالل محاكمة ضا�ط مخابرات سوري  2020في شهر أیلول/سبتمبر  ، وذلكجماعیة في دمشق ومحیطها
 یرافقوارجًال اعتادوا أن  15إلى  10، شّكل "حفار القبور" فر�ًقا من 2011العام في  هأحد أفراد المخابرات السور�ة بتوظیف �عد أن قامَ 

جثة إلى مقابر جماعیة  700و 300محّملة �ما یتراوح بین  -ن أو مر�ز احتجاز �ل منها مخصص لفرع أمني معیّ  -شاحنات متعددة 
إال من خالل األرقام  ممكًنا ف على الجثثالتعرّ  م �كنلو ا. أسبوعیً  ، �معدل أر�ع نقالتهافي جنو�ا هفي شمال دمشق ونج القطیفةفي 
. "قیصر"في صور  التي تظهرعلى غرار الجثث  شدید، تعذیبو  تشو�ه عالمات ى الجثثوظهرت عل ،أو الجبینالصدر على كتو�ة الم

 150 قرا�ة یلزم، و�ان متر 100 هاأمتار وطول 6 یبلغ عمقهاالجثث في حفر ُ�فّرغوا  اعتادوا أنعند الوصول إلى المقابر الجماعیة، 
  .26أكثر من ملیون جثة  حوت المقابر الجماعیة أن "حفار القبور"ر ، قدّ مرحلة مافي و . 25لملء �ل حفرة  نقلة

                                                      
سیاسي دون  الشبكة السوریة لحقوق اإلنسان، التقریر السنوي التاسع عن االختفاء القسري في سوریا في الیوم الدولي لضحایا االختفاء القسري، ال حل 22

-https://sn4hr.org/public_html/wpمتوفر على:  ،11، ص 2020آب/أغسطس  30المختفین، 
content/pdf/arabic/The_Ninth_Annual_Report_on_Enforced_Disappearance_in_Syria_on_the_International_Day_o

f_the_Victims_of_Enforced_Disappearances.pdf  
فبرایر  /شباط 1ة األمنیة، زسوریون من أجل الحقیقة والعدالة، "سوریا: موجة غیر معلنة من إخطارات الوفاة لعشرات المحتجزین في عھدة األجھ 23

-https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7 :، متوفر على2021
%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%86%d8%a9-

%d9%85%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-
%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%81%d8%a7/  

، متوفر 2019حزیران/یونیو  18 سوریون من أجل الحقیقة والعدالة، "إخطارات جدیدة بوفاة مئات المحتجزین داخل سجون األجھزة األمنیة السوریة"، 24
-https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d8%a5%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa على:

%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%a6%d8%a7%d8%aa-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d9%86-

%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/ 
، متوفر على: 2020سبتمبر /أیلول 14"، "شھادة حفار القبور السوري في ألمانیا تستعید صور جرائم النازیة الشرق األوسط، 25

https://aawsat.com/home/article/2506426/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
%C2%AB%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1%C2%BB-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-
%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%B1-

%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9 

 ، متوفر على: 2021ینایر/كانون الثاني  12 القبور، لیفانت، تحدیثات صادمة.. محقّق من الشرطة الجنائیة ال یستبعد صحة شھادة حفّار 26

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/The_Ninth_Annual_Report_on_Enforced_Disappearance_in_Syria_on_the_International_Day_of_the_Victims_of_Enforced_Disappearances.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/The_Ninth_Annual_Report_on_Enforced_Disappearance_in_Syria_on_the_International_Day_of_the_Victims_of_Enforced_Disappearances.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/The_Ninth_Annual_Report_on_Enforced_Disappearance_in_Syria_on_the_International_Day_of_the_Victims_of_Enforced_Disappearances.pdf
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%81%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%81%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%81%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%81%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%81%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%81%d8%a7/
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، لكنه أّكد أن الجرائم التي �ان شاهًدا علیها ال تزال ُترتكب في المعتقالت 2017و  2011واصَل "حفار القبور" عمله هذا بین عامي  .18
  .27السور�ة
 
 
 " والتهجیر القسري التسو�ات" .3.3

 
فقدان األشخاص خلف  ا�امنً  اأمًرا شائًعا أ�ًضا وسبًبا آخرً أو "المصالحات"  "التسو�ات مناطق "عتبر احتجاز واخفاء األشخاص في �ُ  .19

�عد التدخل العسكري الروسي السور�ة جهودها الستعادة المناطق الواقعة تحت سیطرة المعارضة، وذلك  السلطات�ّثفت فقد في سور�ا. 
�عد شهور وأحیاًنا سنوات من الحصار الوحشي والحمالت العسكر�ة المدمرة �استخدام الجیش السوري،  فكانَ . 2015عام منذ في سور�ا 

 وتشابهت" أو اتفاق استسالم. تسو�ة" �شأن، یتفاوض �شكل مباشر أو من خالل محاور�ن عشوائيالالقصف تقلید�ة و السلحة غیر األ
النزوح قسًرا إلى المناطق التي ال تزال تحت سیطرة المعارضة  بینّیر السكان خُ ف؛ بین المناطق المختلفة�شكل عام "التسو�ات" شروط هذه 

 السور�ة. السلطات" مع تسو�ةالتوقیع على اتفاق "البقاء و إدلب) أو  مثل(
 

التجنید  وألالعتقال  فعلًیا" تعّرضوا التسو�ةالسور�ة تأكیدات �العفو، إال أن العدید من الذین �قوا في مناطق " السلطاتفي حین قّدمت و  .20
الخوف من اقتحام المنازل واالعتقاالت واالحتجاز  وفي الواقع، أّدىالعسكري القسري واالحتجاز التعسفي واالغتیال واالختفاء القسري. 

 .28" الحًقا إلى أجزاء أخرى من سور�ا أو مغادرة البالدالتسو�ةإلى فرار العدید ممن وقعوا اتفاقات "
 

عبر  أثناء مرور األشخاصعتقال االحاالت  ازدادت، 2018 عام في درعا منتصف"التسو�ة" �عد توقیع اتفاق على سبیل المثال،  .21
شخص �عد اتفاق التسو�ة، من بینهم أطباء  660فوّثقت منظمة أورنمو اعتقال المدن والبلدات.  في محیطالحواجز العسكر�ة المنتشرة 

  .30إلى عائالتهمامینهم آخرون وأُعیدت جث ، أُعدمَ ال یزال مصیر �عض المعتقلین مجهوًال و�ینما  .29عادوا من أماكن عملهم في دول الخلیج
 

وتشر�ن یولیو تموز/بین  تعسفي اعتقالحالة  160في ر�ف حمص، سّجلت منظمة سور�ون من أجل الحقیقة والعدالة ما �صل إلى  .22
 األخرى في سور�ا." ات"التسو� . والحال مشا�ه في معظم مناطق31ابهالمعمول "التسو�ة"  ، وهو ما یتعارض مع2018نوفمبر الثاني/

 
                                                      

https://thelevantnews.com/2021/01/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d8%aa-
%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%91%d9%82%d9%8c-

%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6/ 

 لمركز السوري للعدالة والمساءلة، مراقبة المحكمة، متوفر على: للمزید عن ھذه المحاكمة، أنظر ا 27
https://ar.syriaaccountability.org/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9/  
أیار/ مایو  21 ھیومن رایتس ووتش، "سوریا: اعتقاالت ومضایقات في المناطق المستعادة: استھداف اإلعالمین وعمال اإلغاثة والنشطاء واألسر"، 28

  https://www.hrw.org/ar/news/2019/05/21/330231، متوفر على 2019
 .urnammu.orgwwwللمزید، أنظر الموقع الرسمي للمنظمة :  29
، متوفر 2020أكتوبر/تشرین األول  7الرابطة السوریة لكرامة المواطن، "اتفاق المصالحة في درعا: انعدام األمن واستمرار القمع والعقاب الجماعي"،  30

-https://syacd.org/ar/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82 على:
%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d9%81%d9%8a-
%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-

%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d9%88/  
 /كانون األول 7، "2018حالة اعتقال في ریف حمص الشمالي منذ حزیران/یولیو  160"تسجیل ما ال یقل عن  ،سوریون من أجل الحقیقة والعدالة 31

  https://stj-sy.org/ar/1059: ، متوفر على2018دیسمبر 

https://thelevantnews.com/2021/01/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%91%d9%82%d9%8c-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6/
https://thelevantnews.com/2021/01/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%91%d9%82%d9%8c-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6/
https://thelevantnews.com/2021/01/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%91%d9%82%d9%8c-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6/
https://thelevantnews.com/2021/01/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%91%d9%82%d9%8c-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6/
https://ar.syriaaccountability.org/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9/
https://ar.syriaaccountability.org/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9/
https://ar.syriaaccountability.org/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9/
https://ar.syriaaccountability.org/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9/
https://www.hrw.org/ar/news/2019/05/21/330231
https://stj-sy.org/ar/1059/


 14من  7 الصفحة 

 
 النزاع الدائرآثار  .3.4

 
مجاعة واسعة ظهور مخاوف من  إثارة بت فيتسبّ  ضخمةنقص الوقود والخبز إلى أزمة االنقطاع المتكرر للمیاه والكهر�اء، و ى أدّ  .23

 أسعار المواد الغذائیة األساسیة. �شّدة ، وارتفعت2011منذ عام  قیمتها �المئة من 99فقدت اللیرة السور�ة و النطاق. 
 

تكون  شهًرا وغالًبا ما 21في الجیش لمدة  أن �خدمواعاًما  42 و 18عالوة على ذلك، ُ�طلب من الرجال الذین تتراوح أعمارهم بین  .24
الغالبیة العظمى  وفرارب من الخدمة العسكر�ة والتهرّ  واالنشقاق�سبب نقص المجندین نتیجة اإلصا�ات الجماعیة �كثیر  لهذه المدة أطو 

. 32)2011 �العدد قبل عام مقارنةً المجندین من  %25-20(لم یبَق في الوقت الحالي سوى  للخدمة العسكر�ة من الشباب المؤهلین
من  �أتون أو  ،"ةالواسط"ال سیما إذا �انوا �فتقرون إلى  فهم ُیرسلون إلى الخطوط األمامیة صفوف العسكر�ین،في  فادحة لخسائراو 

دوالر  8 000 یبلغ عفاء من التجنید العسكري اإلرسم  �ما أنو على القائمة السوداء. ُیدرجهم منطقة �عتبرها النظام متمردة و�التالي 
  المتاح. �كون الهرب هو الخیار الوحیدغالًبا ما فلغالبیة العظمى من السور�ین، إلى االمنال �النسبة  صعب مبلغأمر�كي، وهو 

 
. ومع ذلك، مع قیام سور�ا لمغادرة، أكثر من أي وقت مضى، �حاجة ماسة في سور�ا حًدا ال �حتمل، �شعر السور�ون  بلوغ العیشمع  .25

وتترافق خطورة  أشد �اتتسور�ا  لمغادرة، فإن أي محاولة أراضیها ىإل رسمًیا لسور�ینادخول  بز�ادة صعو�ةالدول اإلقلیمیة واألورو�یة 
أعداد السور�ین ال تزال خرى. األدول الالسلطات السور�ة أو  على یداالعتقال  الفقدان أو الهجرة أوطرق على  �الوفاةاحتمال أكبر  مع

القلیلة الماضیة على مدى السنوات غالًبا شّكلوا لكن العدد مرتفع ألن السور�ین و ، غیر معروفةسور�ا ترك أثناء محاولتهم  المفقودین
 .33المهاجر�ن غیر الشرعیین في البحر األبیض المتوسط الشر�حة األكبر من

 
 

 المخصصة للمفقودینالحما�ة القانونیة والمؤسسات  هشاشة .3.5
 

ز  من ذلك، تر�ّ بدًال فلمفقودین وعائالتهم. المخصصة ل أو المؤسسات القانونیة الحما�ة أشكال سوى عدد قلیل من سور�اال یتوفر في  .26
ن ممثلین قانونیین لإلشراف على تعیّ التي أو  ،نةالقوانین على المحاكم التي تصدر أحكاًما �إعالن وفاة المفقود �عد مرور فترة زمنیة معیّ 

وتعتمد على التجر�ة والخطأ �شو�ها الغموض وعدم الوضوح شؤون المفقود. �اإلضافة إلى ذلك، فإن إجراءات تحدید مكان المفقودین 
في و  .34وعلى دفع الرشاوى الكبیرةالوزارات والسجون والسجل المدني (لمعرفة ما إذا �ان الشخص مدرًجا على أنه متوفى)  مختلف مع

 دون إجا�ات.من وُتترك العائالت طر�ق مسدود ي هذه الجهود إلى أعاله، تؤدّ  كرذُ أغلب األحیان، �ما 
. دفعت عملیات النزوح واسعة النطاق مالیین السور�ین  هم�النسبة إلى عائالتالبحث عن المفقودین في سور�ا خطیر للغا�ة ُ�عتبر حتى  .27

�عیًدا عن منازلهم ومناطق إقامتهم األصلیة وحّدت من إمكانیة وصولهم إلى المؤسسات الحكومیة، �ما في ذلك السجون ومراكز 
في �ثیر من األحیان تقد�م الدعم إلى عائالت المحتجز�ن خوًفا  األمنرفض القضاة وموظفو المحاكم و یاالحتجاز. �اإلضافة إلى ذلك، 

                                                      
، متوفر على 2019آب/أغسطس  22موجز معھد التحریر لسیاسات الشرق األوسط: قانون التجنید"، " ،معھد التحریر لسیاسات الشرق األوسط 32

https://timep.org/reports-briefings/timep-brief-conscription-law/ 
 ، متوفر على:Mediterranean Irregular Migrants: Syria Now Top Sending Countryالمنظمة الدولیة للھجرة،  33

https://missingmigrants.iom.int/mediterranean-irregular-migrants-syria-now-top-sending-country 
، متوفر على: 2020مارس /آذار 25شرق سوریا: عملیة تقییم"،  "المفقودون في شمال اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین، 34

https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2020/05/icmp-gr-mena-065-6-w-doc-stocktaking-missing-persons-in-
north-east-syria.pdf 

https://timep.org/reports-briefings/timep-brief-conscription-law/
https://missingmigrants.iom.int/mediterranean-irregular-migrants-syria-now-top-sending-country
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2020/05/icmp-gr-mena-065-6-w-doc-stocktaking-missing-persons-in-north-east-syria.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2020/05/icmp-gr-mena-065-6-w-doc-stocktaking-missing-persons-in-north-east-syria.pdf
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ت عائالت فقدو . ذو�هاعن  ا�حثه أثناءواالبتزاز  لالعتقالمن تداعیات القیام ذلك. تعّرضت عائالت المفقودین لمضا�قات شدیدة وحتى 
العمل اإلرهابي �أنه ) الذي �عّرف 19/2012نتیجة لقانون مكافحة اإلرهاب (رقم وممتلكاتهم أصول المفقودین � التصرف حقأخرى 

الممتلكات على  �الحجز الذي �سمح لوزارة المالیة 63/2012 التشر�عي المرسوم�ذلك و  ،�شمل أنشطة حقوق اإلنسان والمعارضة
 .35غیر المنقولة لألشخاص الخاضعین لقانون مكافحة اإلرهابالمنقولة و 

 
�شكل  المعتقلینعائالت فتضطر  .من خالل المتاجرة �الضحا�ا لكسب المال �سیاسة ممنهجة االعتقال استخدمت السلطات السور�ة .28

ولكن لحصول على معلومات عنهم أو ز�ارتهم أو اإلفراج عنهم. رجال األمن والقضاة وأفراد الجیش، ل ، منرشوة المسؤولینإلى روتیني 
 .أي معلومات مُتقّدم إلیهیتم تزو�د العائالت �معلومات خاطئة أو ال ، مبالغ مالیة ضخمةحتى �عد دفع المؤسف أنه 

 
 

IV.   اإلطار التشر�عي السوري المكّرس لالختفاء القسري 
 

 مراسیم مكّرسة النتهاكات األجهزة األمنیة .4.1
  

. تتبع هذه 36وجرائم حربأجهزتها األمنیة المتفرعة والمتشعبة، لجرائم ضد االنسانیة جیشها و السور�ة، �شكل خاص  السلطاتارتكبت  .29
األجهزة ألطراف متعددة منها الجیش والقوات المسلحة (المخابرات الجو�ة والعسكر�ة)، ولوزارة الداخلیة (األمن السیاسي)، ولرئیس 

السور�ة �مقتضى القانون الدولي وأ�ضًا �مقتضى  السلطات. تتنهك بذلك هذه األجهزة التزامات 37)الجمهور�ة (إدارة المخابرات العامة
  .195039أصول المحاكمات الجزائیة لعام وقانون  201238�عض التشر�عات السور�ة النافذة ومنها الدستور السوري الحالي لعام 

 
فالت من العقاب و�التالي ألجهزة األمنیة �حصانة ضد المالحقات القضائیة، وهذا من خالل اعتماد مراسیم تكّرس من ثقافة اإلتتمتع ا .30

الحصانة ألتباع هذا  40الخاص �إحداث إدارة أمن الدولة 14. فیضمن المرسوم التشر�عي رقم فظیعةجرائم من االستمرار في ارتكاب 
صراحًة على أّنه : "ال �جوز مالحقة أي من العاملین في  16الجهاز، وذلك عن الجرائم المرتكبة أثناء تأدیتهم الخدمة. فتنّص مادته 

حقة �صدر اإلدارة عن الجرائم التي یرتكبونها أثناء تنفیذ المهمات المحددة المو�لة إلیهم أو في معرض قیامهم بها إال �موجب أمر مال
ضباط وصف ضباط وأفراد قوى مالحقة مرتكبي الجرائم من " 2008لعام  64رقم  التشر�عي عن مدیر اإلدارة". �حظر بدوره المرسوم

األمن الداخلي وعناصر شعبة األمن السیاسي، وعناصر الضا�طة الجمر�یة، �سبب تأد�ة المهام المو�لة إلیهم"، ما لم تصدر أوامر 
 . 41من القیادة العامة للجیش والقوات المسلحةالمالحقة �قرار 

 

                                                      
 المرجع السابق نفسھ. 35
 AHRC/46/55 ،11تقریر لجنة التحقیق الدولیة المستقلة بشأن الجمھوریة العربیة السوریة، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة السادسة واألربعون،  36

 . 26، ص 2021آذار/مارس 
 14، تركیا، عمران للدراسات االستراتیجیة ألجھزة األمنیة السوریة وضرورات التغییر البنیوي والوظیفي،التفاصیل، أنظر معن طّالع، المزید من  37

 وما بعدھا. 9ص ، 2014تموز/ یولیو 
 .54و 53، 51، 50لمواد أنظر على سبیل المثال ا 38
 . 105و  104، 49، 25، 17أنظر على سبیل المثال المواد  39
 . 1969كانون الثاني/ینایر لعام  25صادر بتاریخ  40
ظیفتھم قبل المادة األولى من ھذا المرسوم. كما ال تتم مالحقة الضباط والعسكریین أمام القضاء العسكري بسبب الجرائم المرتكبة في معرض قیامھم بو 41

من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكري الصادر بالمرسوم  55و 54، 53، 52الحصول من قیادة الجیش على أمر مالحقة. للمزید أنظر المواد 
 . 1950لعام  61التشریعي رقم 
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من قانون أصول المحاكمات الجزائیة  17، فقرة إلى المادة 2011نیسان/أبر�ل  21، الصادر في 55رقم التشر�عي أضاَف المرسوم  .31
المشتبه �ه "لمدة قد تصل الى ستین لتخو�ل "الضا�طة العدلیة أو المفوضون �مهامها"، �من فیهم األجهزة األمنیة، �إمكانیة التحفظ على 

. وعلى الرغم من أّن هذا 42یومُا"، �كون خاللها الموقوف في عزلة عن العالم الخارجي، و�التالي معرضًا النتهاك حقوقه األساسیة
لى السالمة ، السیما الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي وع43المرسوم قد حصَر هذا التفو�ض �مجموعة محدودة من الجرائم

 العامة، فإّن األجهزة األمنیة تحتفظ �المعتقلین مددًا طو�لة حتى لو �انت جر�متهم جنائیة �تهر�ب المخدرات. 
 
 

  عقو�ة اإلعدام في التشر�عات السور�ة .4.2
 

دسة من العهد تتوسع التشر�عات السور�ة في التنصیص على عقو�ة اإلعدام، وذلك في مخالفة للشروط المفروضة �مقتضى المادة السا .32
. ووفقًا لهذا التفسیر، ال �حق للدول التي لم 44الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة، �حسب تفسیر اللجنة المعنیة �حقوق اإلنسان

خدامت هذه وقد است. 45تلِغ �عد هذه العقو�ة الالإنسانیة �أّن تطّبقها إّال جزاًء على أشِد الجرائِم خطورًة والتي تنطوي على القتل العمد
 القوانین لتبر�ر إعدام آالف السور�ین المفقودین، �من فیهم المعارضین السیاسیین.

 
على اإلعدام في حاالت �ثیرة ال تقتصر فقط على القتل العمد، إنما أ�ضًا إشعال الحر�ق إذا نجَم عنه  46ینّص قانون العقو�ات السوري  .33

وفي جرائم الخیانة التي لها تفسیر فضفاض للغا�ة حیث تطّبق لیس فقط على من حمَل ، 47وفاة إنسان أو إتالفًا للمال العام أو الخاص
السالح على سور�ة في صفوف العدو، و�نما أ�ضًا على من دسَّ الدسائس لدى دولة أجنبیة في إطار عدوانها على سور�ة، واالعتداء 

هذه العبارات مفاهیم فضفاضة وتتضمن . 48في "جمعیات األشرار"الذي �ستهدف إثارة الحرب األهلیة أو االقتتال الطائفي، ومن �شترك 
 ُتطّبق �حق معارضي نظام الحكم السوري في ظل جهاز قضائي مسیس وغیر مستقل. 

 
یتوسع قانون العقو�ات العسكري السوري �التنصیص على عقو�ة اإلعدام في حاالت �ثیرة منها على العسكري الذي ارتكَب جر�مة الفرار  .34

من أبى إطاعة األمر �الهجوم على العدو  )،103لذي �فر �مؤامرة أمام العدو في حالة الحرب (المادة )، أو ا102و (المادة إلى العد
)، وضّد من یتصل في العدو أو 113)، وفي حالة العصیان والتحر�ض علیه إذا حصـل أمام العدو (المادة 112أو المتمردین (المادة 

 . 49)155و سر األعمال العسكر�ة ومن �شترك في المؤامرات (المادة من �قوم بتسلیمه �لمة السر أ
 

لعام  52تنّص قوانین أخرى على عقو�ة اإلعدام لجرائم سیاسیة �ما في القانون الخاص �أمن حزب البعث العر�ي االشتراكي ذو الرقم  .35
على االعتقال وفي �عض الحاالت اإلعدام �سبب �ل فعل �قصد منه منع حزب البعث من ممارسة  9والذي نّصت مادته  1979

                                                      
  https://groups.google.com/g/syrianlaw/c/XjhkLTJEqgY نّص ھذا المرسوم متوفر على الرابط التالي: 42
 من قانون العقوبات السوري.  339حتى  260من ھي المواد  43
  gc6.html-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc، متوفر على: 1982من العھد، الدورة السادسة عشرة،  6المادة  على 36التعلیق العام رقم  44
 بق نفسھ. المرجع السا 45
. متوفر على الرابط: 2011لعام  1 معدّل بمقتضى المرسوم التشریعي رقم، 1949لعام  148رقم صادر بالمرسوم التشریعي  46

https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Syria-Penal-Cade-1949-Arabic.pdf  
 من قانون العقوبات السوري. 577و  574للمزید، أنظر المادتین  47
 من قانون العقوبات السوري.  305، 298، 266، 264للمزید، أنظر المواد  48
التي أصدرتھا السلطات  ھذا القانون على عقوبة اإلعدام. ھذا وقد استثنت غالبیة مراسیم العفومن  160و  159، 158، 156، 154تنّص أیضاً المواد  49

 السوریة ھذه المواد. 

https://groups.google.com/g/syrianlaw/c/XjhkLTJEqgY
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc6.html
https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Syria-Penal-Cade-1949-Arabic.pdf
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السور�ة �شكل خاص لقمع المعارضین،  السلطاتالخاص �مكافحة اإلرهاب، والذي تستخدمه  2012م لعا 19مهامه. وجاَء القانون رقم 
 مكرسًا لعقو�ة االعدام المنصوص علیها في العدید من مواده ومنها الخامسة والسادسة اللتان ُتستثنیا من �افة مراسیم العفو.

 
، حیث تعّرض آالف السور�ین لالعدام والتصفیة �سبب رفضهم 2011عام  منذ وقد ترّتب عن ذلك آثارًا جّمًة على السور�ین، السیما .36

مامهم إلى صفوف الكتائب العسكر�ة المعارضة. ومن المدنیین أو �سبب إنشقاقهم أو انضمشار�ة النظام في حمالته العسكر�ة على 
  .الضمیريّ المعروف �أّنه الیوجد في سور�ا، وذلك �خالف الكثیر من دول العالم، حّق االستنكاف 

 
 

 تشر�عات منتهكة للحق في حر�ة التعبیر والتجمع  .4.3
 

تعّرض مئات آالف السور�ین لالعتقال التعسفي متبوعا �االختفاء القسري ألسباب سیاسیة تتعلق �شكل خاص �ممارسة الحق في حر�ة  .37
الخاص �مكافحة  2012لعام  19رقم القانون التعبیر والتجمع. فتنتهك التشر�عات السور�ة النافذة هذا الحق �شكل ممنهج. صدَر 

إلنشاء محكمة تختص �النظر في قضا�ا اإلرهاب لتعمل �شكل خاص على قمع  22رقم القانون اإلرهاب والذي مّهد الستصدار 
 ، في ظّل غیاب ضمانات المحاكمة العادلة. 50معارضي النظام الحاكم �من فیهم السلمیین

 
مصطلحات سیاسیة ومفاهیم فضفاضة تطال حتى من �مارس حقوقه السیاسیة المشروعة �ما فیها حر�ة على  19�حوي القانون رقم  .38

الرأي والتعبیر. و�ظهر �شكل خاص تسییس القانون من خالل نّص المادة الثانیة التي أشارت إلى مصطلح "المؤامرة"، دون تعر�فها أو 
ة الثالثة من المادة الثالثة صراحة على تشدید العقو�ة "إذا �ان القصد من إنشاء تفسیر معناها في أي من بنود القانون. �ما نّصت الفقر 

�مة المنظمة اإلرهابیة تغییر نظام الحكم في الدولة أو �یان الدولة".أّما المادة الثامنة، فتمتد لتطال غیر المشار�ین �أي ر�ن مادي للجر 
المخزنة مهما �ان شكلها �قصد الترو�ج لوسائل اإلرهاب أو األعمال اإلرهابیة حیث تعاقب "كل من قام بتوز�ع المطبوعات أو المعلومات 

 وتنزل العقو�ة نفسها �كل من أدار أو استعمل موقعًا الكترونیًا لهذ الغرض".
 

 
 
 
 

 محاكم المیدان العسكر�ة  .4.4
  

من أبرز األجهزة الرسمیة المسّببة النتشار حاالت االختفاء القسري وتفاقم ظاهرة المفقودین في سور�ا،  51تعّد محاكم المیدان العسكر�ة .39
وذلك �سبب تنفیذها ألحكام اإلعدام �حق آالف السور�ین في ظّل محاكمات سر�ة تفتقر لإلجراءات القانونیة ولشروط المحاكمة العادلة، 

أحكام اإلعدام الصادرة عنها �شكل سّري، وال یتم في الغالب تسلیم جثث  . �ما ُتنّفذ52نالسیما علنیة الجلسات وحق الدفاع والطع

                                                      
 ، متوفر على: 2013استخدام محكمة مكافحة اإلرھاب لخنق المعارضة، حزیران/یونیو  -أنظر ھیومن رایتس ووتش، سوریا 50

https://www.hrw.org/ar/news/2013/06/25/250229  
 .12542، ص 38العدد  1968، منشور في الجریدة الرسمیة لعام 1968آب/أغسطس  17الصادر بتاریخ  109تشّكلت بموجب المرسوم التشریعي رقم  51
بأنّھ ال یُقبل الطعن باألحكام التي تصدرھا. مع ذلك، ال تنفذ أحكامھا إال بعد تصدیق وزیر الدفاع  109رقم  التشریعي ن المرسومفتنص المادة السادسة م 52

 ،أ من ھذا المرسوم. 8علیھا عدا حكم اإلعدام الذي یحتاج لتصدیق رئیس الدولة، وذلك بحسب المادة 

https://www.hrw.org/ar/news/2013/06/25/250229
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لم �سلم حتى األطفال من أحكام اإلعدام التي أصدرتها المحكمة، ومنهم الیزال مجهول الضحا�ا لذو�هم أو الكشف عن مصیرهم. 
 . 53المصیر

 
�جوز للمحكمة أال تتقید �األصول واإلجراءات ". �ما 54إجازة في الحقوق  تتألف �ل محكمة من ثالثة ضباط دون اشتراط حیازتهم على .40

. تختص هذه 56النیا�ة العامة لدى هذه المحكمة. وعدم التقید بهذه اإلجراءات �شمل أ�ضًا 55"المنصوص علیها في التشر�عات النافذة
والمدنیین سواء أكانوا فاعلي الجر�مة أو شر�اء أو متدخلین المحاكم العسكر�ة �النظر �طیف واسع من الجرائم، وُ�حاكم أمامها العسكر�ین 

، �ما �شمل الجرائم التي تدخل أصالً �اختصاص القضاء العسكري والمرتكبة زمن الحرب أو خالل العملیات الحر�یة واالضطرا�ات 57فیها
ر الدفاع ولرئیس الدولة إلغاء األحكام �عد �ما �حق لوز� .59أو التي �قرر وز�ر الدفاع �سلطته التقدیر�ة إحالتها إلیها 58الداخلیة
 ، في اعتداء صارخ على مبدأ فصل السلطات. 60تصد�قها
 

 
V.  وضع المرأةالتأثیر على 

  
السور�ة نساًء، سواء لنشاطهن أو �رهائن لعالقة قر�ى بناشطین أو  السلطاتاحتجزت في حین �شّكل الرجال غالبیة المفقودین، فقد  .41

. وقد �ان من بین المعتقالت 61مسلحین معارضین، تعرضن على إثرها لالختفاء القسري وألشد أنواع االنتهاكات �ما فیها العنف الجنسي
الصحیة وتنخفض النظافة ألدنى المستو�ات، ما  نساء حوامل ولدن في مراكز االحتجاز أو في المشافي العسكر�ة حیث تنعدم الرعا�ة

ة حاالت لفقد الموالید �عد والدتهم �أ�ام، وحاالت إجهاض �سبب سوء الظروف الصحیة الموالید والنساء للخطر. هذا وتّم توثیق عدّ  عّرَض 
األفرع األمنیة �المخابرات الجو�ة  فیتم نقل الموالید وفصلهم عن أمهاتهم في �عض .62ألماكن االعتقال ونقص الدواء والغذاء المالئم

ال تنتهي معاناة النساء ساعة اإلفراج عنهن اذ أن األثر االجتماعي . 63فرج عن األموغالبا ما یبقون في عداد المختفین قسرا الى أن �ُ 
مؤسسة التعلیمیة، والطالق، واالقتصادي والنفسي الذي یتر�ه االحتجاز �بیر للغا�ة، �ما في ذلك التسر�ح من العمل أو اإلقصاء من ال

 والنبذ من قبل األسرة والمجتمع المحلي.
 

                                                      
53 -https://www.urnammu.org/wpMay 24, 2018, p. 11, available at: , Forgotten ChildrenUrnammu, 
 2.pdf-EN-July-CHILDREN-content/uploads/2018/05/FORGOTTEN 

 . 109شریعي رقم المرسوم التمن  4و  3أنظر المادتین  54
 . 109من المرسوم رقم  5المادة  55
 والذي أجرى أول تعدیل على نظام ھذه المحكمة.  1969كانون الثاني/ینایر  15الصادر في  12/30المرسوم التشریعي رقم /وذلك بموجب  56
 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكري.  50عمالً بأحكام المادة  وذلك 57
ت اختصاصات ھذه المحاكم بموجب التعدیل الثالث لنظامھا األساسي لیشمل الجرائم المرتكبة "عند وقوع اضطرابات داخلیة"، وذلك بمقتضى فقد توّسعَ  58

 . 1980تموز/یولیو  1الصادر في  32المرسوم التشریعي رقم 
اختصاص المحاكم  1950شباط  27تاریخ  61من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكري الصادر بالمرسوم التشریعي رقم  47تحدد المادة  59

 العسكریة. 
 المذكور أعاله.  109، ب من المرسوم رقم 8بحسب المادة  60
 25، المرأة: التقریر السنوي التاسع عن االنتھاكات بحق اإلناث في سوریا الشبكة السوریة لحقوق اإلنسان، في الیوم الدولي للقضاء على العنف ضد 61

 وما بعدھا، متوفر على:  9، ص 2020تشرین الثاني/نوفمبر 
https://sn4hr.org/public_html/wp-

content/pdf/arabic/On_the_International_Day_for_the_Elimination_of_Violence_against_Women_Ninth_Annual_R
eport_on_Violations_against_Females_in_Syria.pdf  

 . 10للمزید أنظر المرجع السابق، ص  62
63 Forgotten Children ،،وما بعدھا. 23ص  مرجع سابق  

https://www.urnammu.org/wp-content/uploads/2018/05/FORGOTTEN-CHILDREN-July-EN-2.pdf
https://www.urnammu.org/wp-content/uploads/2018/05/FORGOTTEN-CHILDREN-July-EN-2.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/On_the_International_Day_for_the_Elimination_of_Violence_against_Women_Ninth_Annual_Report_on_Violations_against_Females_in_Syria.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/On_the_International_Day_for_the_Elimination_of_Violence_against_Women_Ninth_Annual_Report_on_Violations_against_Females_in_Syria.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/On_the_International_Day_for_the_Elimination_of_Violence_against_Women_Ninth_Annual_Report_on_Violations_against_Females_in_Syria.pdf
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فیتعرضن للعزلة االجتماعیة التي �فرضنها على أنفسهن . ممن لدیهن شخص معتقل أو مختفي، وصمة عار اجتماعیة ،تواجه النساء .42
بحث عن األشخاص المختفین أو التكفل �االجراءات تعجبًا واستنكارًا. �ما یترك ذلك على عاتق النساء مسؤولیة المن اآلخر�ن أو  حزناً 

لى دمشق من مختلف المحافظات إالقانونیة، إذ ُ�خشى على الذ�ور من مواجهة ذات المصیر. تتحمل المرأة في سبیل ذلك مشقة السفر 
من قبل السماسرة وأحیانا  للسؤال في دور العدل والشرطة العسكر�ة دور�ًا، وغالبا ما تتعرض خالل ذلك لالبتزاز المادي والعاطفي

 لالستغالل الجنسي من قبل متنفذین أو ممن یدعین ذلك مستغلین الوضع النفسي لهؤالء النساء.
 
 

VI. المفقودین والمختفینقضیة سیاسیة تتعامل مع  مفاوضات 
 

لم و . إنسانیةمسألة  ساً مسألة االحتجاز واالختفاء القسري �ورقة مساومة في المفاوضات السیاسیة على الرغم من �ونها أسا تاستخدام .43
وقرارات  64على الرغم من االتفاقات الدولیة المتعددةالمعتقلین، عن المنتظم ز على اإلفراج وضع أي عملیة رسمیة تر�ّ حتى اآلن یتم 

صلت المفاوضات و قد ف ،المحتجز�ن تعسًفااإلفراج المبكر عن  لتحقیقالتي تطالب الدول �استخدام نفوذها المذ�ورة أعاله و  مجلس األمن
 .ُتذ�ر حالیة عدم وجود أي جهودالسیاسیة �شأن هذه المسألة إلى طر�ق مسدود مع 

 
جهود فظهرت ، هاخارجأما . داخل سور�ا رسمیة لألسرى في عملیات تبادل غیر مستقلة عنها  وأانخرطت جهات مسلحة تا�عة للدولة  .44

محادثات  أّما. 65عتقلینالممن  قلیلإلى إطالق سراح عدد  تأدّ  ،ن، �ما في ذلك المبعوثون الخاصون و السیاسی�عض قلیلة بذلها  فرد�ة
لم و �موجب القانون الدولي،  مطلوبأقل ما هو تحقق  ، فلماالحتجازلمعالجة مسألة  وحیدة "آلیة"�مثا�ة  سیاسیة، وهي عملیة ةأستان

، اتفقت األطراف 2017األول  تشر�نالتي ُعقدت في أكتو�ر/ ةفي الجولة الثامنة من أستان .محدودة أسرى تبادل  عملیاتبتنفیذ تسمح إال 
 فيو  .المحتجز�ن والمفقودین معني �شؤون السور�ة والضامنون الدولیون للملف السوري (تر�یا و�یران وروسیا) على تشكیل "فر�ق عمل" 

الفساد واالبتزاز مع دفع العائالت مبالغ �بیرة من المال عّززت  من ذلك، ، افتقرت العملیة إلى الشفافیة وأي وعد �المساءلة، و�دًال العموم
 .66التبادلعلى قوائم  ذو�هالوضع 

 
ألسباب العالقة لها �المعارضة أو  وأفراد معتقلین لتهم �سیطةفراد في جماعات مسلحة، أل�شكل عام، �ان المعتقلون المفرج عنهم أقارب  .45

 السیاسیة، ومعتقلین لفترات قصیرة فقط. 
VII.  توصیات 

 
 الهیئات والصكوك الدولیة�خصوص  .7.1

 
�ما �شمل اإلفراج الفوري عن جمیع األشخاص المحتجز�ن تعسفیًا، و�نشاء آلیة خاصة تنفیذ قرارات مجلس األمن الدولي  •

 ؛على وجه السرعةلتنفیذ ذلك 

                                                      
  .2012بیان جنیف لعام  أنظر 64
فبرایر/شباط  conditions torture’ grim‘UN rights chief calls on Syria to release detainees, describes  ،"19 أخبار األمم المتحدة، 65

-https://news.un.org/en/story/2015/02/491472-un-rights-chief-calls-syria-release-detainees-describes على، متوفر 2015
grim-conditions-torture 

 ، متوفر على: 2019أیلول/سبتمبر  5 یف تُمسك روسیا بملف المعتقلین"،عنب بلدي، "بموجب أستانة... ك 66
https://www.enabbaladi.net/archives/298621  

https://news.un.org/en/story/2015/02/491472-un-rights-chief-calls-syria-release-detainees-describes-grim-conditions-torture
https://news.un.org/en/story/2015/02/491472-un-rights-chief-calls-syria-release-detainees-describes-grim-conditions-torture
https://www.enabbaladi.net/archives/298621
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مع أجهزة األمم المتحدة �ما في ذلك نظام اإلجراءات الخاصة ولجنة التحقیق الدولیة المستقلة �شأن التعاون الكامل  •

 وتیسیر عملهم دون عوائق، وأ�ضًا مع أ�ة آلیة دولیة قد ُتنشئ للكشف عن مصیر المفقودین؛الجمهور�ة العر�یة السور�ة 
الدولیة لحما�ة جمیع األشخاص من االختفاء القسري، و�لى نظام روما األساسي، و�لى االنضمام إلى االتفاقیة  •

البروتو�ول االختیاري التفاقیة البروتو�والت االختیار�ة الملحقة �العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة و 
  .20مناهضة التعذیب ورفع التحفظ عن مادتها 

 
 

 على الصعید المحلي .7.2
  
لقتل خارج إطار القضاء، والكف عن ممارسة لحّد للممارسة الممنهجة للتعذیب والمعاملة الالنسانیة للمحتجز�ن و وضع  •

 ؛االختفاء القسري أو غیر ذلك من أشكال العنف غیر المبرر �شقیه الجسدي والنفسي
 

إطالق سراح جمیع المعتقلین السیاسیین في سور�ا، السیما ناشطي حقوق االنسان والمجتمع المدني والنساء واألطفال  •
 ؛السور�ة السلطاتفي المناطق التي سیطرت علیها "التسو�ات" والمرضى واألشخاص المحتجز�ن إثر 

 
ردتها السلطات السور�ة �عد اتفاقیات "التسو�ة" البحث عن المفقودین �سبب أطراف النزاع األخرى في المناطق التي است •

 ؛و�شف مصیرهم لعائالتهم
 

السور�ة حول أماكن االحتجاز وأسماء جمیع المعتقلین في  السلطاتالنشر الفوري لجمیع المعلومات التي تحتفظ بها  •
یان تفاصیل الوفاة وجبر سور�ا، �ما في ذلك مصیر جمیع المتوفین أثناء االحتجاز وتسلیم جثامینهم إلى ذو�هم مع تب

 ؛الضرر للضحا�ا
 

إنشاء جهاز قضائي مستقل ومحاید مختص �مباشرة التحقیق في جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة، السیما الممارسة  •
 ؛الممنهجة لالختقاء القسري والتعذیب، ومحاسبة المسؤولین عن ذلك

 
المنتهكة للحق في حر�ة التعبیر  الشرعة الدولیة لحقوق االنسان، السیماإلغاء جمیع القوانین والمراسیم التي تتعارض مع  •

للسلطة القضائیة وتقیدها �الضمانات الحقوقیة للموقوفین خضوعها تلك المتعلقة �حصانة األجهزة األمنیة و�عدم والتجمع و 
 ؛والمحتجز�ن

 
ن عدم محاكمة المدنیین أمامه، وضمان تقیده إلغاء �افة المحاكم االستثنائیة، وتقلیص دور القضاء العسكري �ما �ضم •

 ؛�اإلجراءات القانونیة وضمانات المحاكمة العادلة
 

تطّبیقها إّال جزاًء على أشِد الجرائِم خطورًة وقف تنفیذ عقو�ة اإلعدام �انتظار اإللغاء التام لها، وفي جمیع األحوال عدم  •
 ؛والتي تنطوي فقط على القتل العمد
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وضع جمیع مراكز االعتقال واالحتجاز تحت رقا�ة السجون من وزارة الداخلیة إلى وزارة العدل، و  نقل مرجعیة إدارة •

قواعد األمم المتحدة النموذجیة الدنیا لمعاملة "حیاد�ة ومستقلة، و�تخاذ �افة التدابیر التشر�عیة والعملیة لضمان االلتزام ب
 ؛والتدابیر غیر االحتجاز�ة للُمجرمات" " و�ـ"قواعد األمم المتحدة لمعاملة الَسجیناتالسجناء

 
مع ضرورة  وتسلیمها لذو�همالتعاون مع �افة الجهات الفاعلة، السیما أسر الضحا�ا، لتیسیر عملیة تحدید مواقع الرفات  •

 ؛حصول العائالت على معلومات مستفیضة عن ظروف الوفاة ومال�ساتهاو ، األدلة وحفظ حما�ة
الضحا�ا ألهالي المفقودین، و�عالمهم �ظروف الوفاة لمن تّم تسجیلهم �متوفین في السجل  المباشرة الفور�ة بتسلیم جثث •

 ؛المدني ومن حصَل منهم على شهادة وفاة
 

وقف التجنید اإلجباري وضمان حق االستنكاف الضمیري �ما �شمل وقف مالحقة العسكر�ین الفار�ن من الخدمة و�طالق  •
 سراح المعتقلین من بینهم. 

 
 

VIII.  االتصالجهات 
 
  في سور�ا.  والمختفین قسر�اً  لشؤون المفقودینفر�ق تنسیق السیاسات 

   E-mail: pcg-syria@icmp.int  
  

mailto:pcg-syria@icmp.int

