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 المفقودینو  المعتقلین معالجة قضیة فيالسور�ة  "العفو"فشل مراسیم 
 
 

I.  خلفیة 
 
السلطات فاء القسري. �مكن لهذه رة �النزاع لالخالسلطات في البلدان المتأثّ  األشخاص الذین توقفهم وتعتقلهم یتعرض الكثیر من .1

تورطوا في إرتكاب ضمان الحصانة ألولئك الذین  استخدام قوانین العفو ألغراض عدیدة، �ما في ذلك إطالق سراح المعتقلین،
 ،استعادة السیطرة األمنیة بهدفین، تشجیع الجهات المسلحة غیر الحكومیة على االستسالم یجرائم ضد المعتقلین والمخف
. �مكن لقوانین العفو غیر المتوافقة مع إجراءات العدالة االنتقالیة أن تقّوض فترات اإلضطرا�اتوالتهدئة االجتماعیة لتجاوز 

، 1990و 1975ففي أعقاب الحرب األهلیة اللبنانیة التي دارت رحاها بین عامي عملیة معالجة قضیة المعتقلین والمفقودین. 
لبنان عفوًا في عام  بل على العكس من ذلك، أعلنَ  ،ینیخففشلت السلطات في تطو�ر آلیات لمعالجة قضیة المفقودین والم

في معالجة حاالت  التي ارتكبت خالل الحرب األهلیة و�التالي فشلَ و  عن جمیع أعمال العنف ذات الدوافع السیاسیة 1991
  .1االختفاء القسري 

 
من المفروض عن الجرائم �شكل �ّلي أو تخفیفها، وتمّیز التشر�عات السور�ة بین العفو العام الذي  اتإسقاط العقو�قصد "�العفو" �ُ  .2

التي أصدرتها  العام" العفو"مراسیم  تتعدد. هذا و 2السلطة التشر�عة والعفو الخاص الذي �صدره رئیس الدولةإصداره من طرف 
سراح عشرات آالف المعتقلین الذین تعرضوا لالختفاء القسري  تسفر عن إطالق والتي لم 20113السلطات السور�ة منذ عام 

ستصدار �عض مراسیم العفو والتي �ا في �عض المناطق السور�ة امت بدورها سلطات األمر الواقع. ق4السلطاتهذه على أیدي 
 .5بین في مراكز االحتجازوالمغیّ  المفقودینالكثیر من شف عن مصیر كبدورها فشلت في ال

 
 . فبدا�ةً لة القانون و دالد�مقراطیة و  معاییرنفسه ومع أ�سط  2012لعام  الدستور السوري  العفو في سور�ا مع آلیةال تنسجم  .3

لعام  ینّص الدستور السوري  التشر�عیة للعفو العام، في حین المراسیم ،�صدر رئیس الجمهور�ة، بوصفه ممثًال للسلطة التنفیذ�ة
رئیس الجمهور�ة سلطة التشر�ع  بذلك �ستغل .6على أن یتولى مجلس الشعب إختصاص إقرار العفو العام 75في مادته  2012
نتهاك لمبدأ فصل السلطات الذي تقوم ا وفي هذا ستصدار التشر�عات،الدستور الحالي المن  113لة له �مقتضى المادة الُمخوّ 

في هذا اإلطار وقف تعسف وهیمنة السلطة التنفیذ�ة على السلطة التشر�عیة �شكل  ینبغيف .ودولة القانون  علیه أسس الد�مقراطیة
 عام وعلى إصدار مراسیم العفو �شكل خاص.

 
ة الكشف عن مصیر المفقودین و�طالق سراح یهدف فر�ق تنسیق السیاسات (الفر�ق) من هذه الورقة تسلیط الضوء على مسأل .4

لمتورطین في إنتهاكات اعلى رفضه إسقاط محاسبة المجرمین  بنفس الوقت والتأكید ،العفوسیم افي إطار إستصدار مر  المعتقلین

                                                        
1Andreas Kleiser (Editor), Global Report on Missing persons 2021, The International Commission 

on Missing Persons, 2021, p. 40.  
 .  1949لعام  148من قانون العقوبات السوري رقم  155إلى  147أنظر المواد من للمزید،  2
 أنظر أدناه.  3
: فریق تنسیق 6مؤتمر بروكسل -ألف شخص. أنظر اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین، سوریا 130یُقدّر عدد المفقودین في سوریا بحوالي  4

 ، متوفر على: 2022مایو /أیار 4دین یقدم توصیات بشأن المفقودین والمختفین والمعتقلین، السیاسات المیسر من اللجنة الدولیة لشؤون المفقو
-presents-group-coordination-policy-facilitated-icmp-vi-brussels-://www.icmp.int/ar/news/syriahttps

detained-and-disappeared-missing-on-recommendations/  
النوروز".. "قسد" تذر الرماد في عفو "أنظر عبد العزیز الخلیفة، )، في مناطق سیطرة "قوات سوریا الدیمقراطیة (قسد للمزید عن مسألة العفو 5

قرار "الحكومة أنظر أیضاً  https://www.syria.tv ، متوفر على :2022آذار/مارس  21عیون أھالي آالف المعتقلین، موقع تلفزیون سوریا، 
   :، متوفر على2021حزیران/یونیو  21عن الجرائم المرتكبة قبل السوریة المؤقتة" القاضي بمنح عفو 

https://drive.google.com/file/d/1ZMVA65oY7gIv1DLlf95mLEKXRdxp4OJZ/view    
 من ھذا الدستور، یمنح رئیس الجمھوریة العفو الخاص.  108بحسب المادة  6

https://www.icmp.int/ar/news/syria-brussels-vi-icmp-facilitated-policy-coordination-group-presents-recommendations-on-missing-disappeared-and-detained/
https://www.icmp.int/ar/news/syria-brussels-vi-icmp-facilitated-policy-coordination-group-presents-recommendations-on-missing-disappeared-and-detained/
https://www.icmp.int/ar/news/syria-brussels-vi-icmp-facilitated-policy-coordination-group-presents-recommendations-on-missing-disappeared-and-detained/
https://www.icmp.int/ar/news/syria-brussels-vi-icmp-facilitated-policy-coordination-group-presents-recommendations-on-missing-disappeared-and-detained/
https://www.syria.tv/%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86
https://drive.google.com/file/d/1ZMVA65oY7gIv1DLlf95mLEKXRdxp4OJZ/view
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الفر�ق �افة الدول  و�دعو هذه. العفو القاصرة مراسیم�د المندّ ر الفر�ق عن موقفه فیعبّ . مثل هكذا مراسیمطالت المفقودین عبر 
، فضًال عن المعتقلین ألسباب سیاسیة والكشف عن مصیر المفقودینطالق سراح واألطراف المعنیة بدعم الجهود المبذولة إل

الصادرة مراسیم العفو �عتبر الفر�ق �أّن تعدد  �ما. 7المتورطین في اإلنتهاكات الممنهجة التي طالت المفقودین محاسبة الجناة
 . 8في سور�ا اإلخفاء القسري العتقال التعسفي و ل الممارسة المنهجیة واسعة النطاق على عن السلطات السور�ة هو دلیل

 
 

II. نیالعفو والمفقود 
  

تي وال 2011عام فاء القسري إثر اإلحتجاجات التي إندلعت خعتقال واالي النظام السوري لالتعّرَض �شكل خاص معارض .5
مرسوم عفو، آخرها  22حتى تار�خه و  2011 آذار/مارسبدءًا من  وقد أصدرت السلطات السور�ة �التغییر السیاسي. طالبت

 30عفو عام عن الجرائم اإلرهابّیة" المرتكبة من السور�ین قبل تار�خ "والقاضي �منح  2022لعام  7رقم التشر�عي المرسوم 
  .20229نیسان/أبر�ل 

 
مرتكبي على  أغلبها قتصرت االستفادة منحیث إوالمعتقلین السیاسیین  المفقودینمعالجة قضیة في  السا�قة �افة المراسیملم تفلح  .6

التي تنظرها المحكمة المیدانیة العسكر�ة و  الجرائم التي تعاقب �اإلعدام�ستثنت جمیع مراسیم العفو مرتكبي هذا و . عاد�ةجرائم 
من قانون العقو�ات العسكري، �استثناء الجر�متان المنصوص علیهما في  160إلى  154المنصوص علیها في المواد من و 

ولم �شملها أي عفو �عد  2014حیث شمل األولى عفوان وشمل الثانیة ثالثة، ولكن جمیعها قبل العام  157و 154المادتین 
فقد استثنت �افة مراسیم العفو الجر�متان المنصوص علیهما في المادتان  ،ا الجرائم التي تنظرها محكمة اإلرهابأمّ  .ذلك العام

و�خصوص  المادتان الوحیدتان في هذا القانون اللتان تعاقبان �اإلعدام.من قانون مكافحة اإلرهاب، علمًا أنهما  6/3و 5/2
إذا �ان أحد أطرافها فاعل أو متدخل أو مخفي عسكر�ًا أو إذا فیما الجرائم التي تنظرها محكمة الجنا�ات أو المحكمة المیدانیة 

عفو الجرائم المنصوص علیها في المواد من وقعت على إحدى مصالح الجیش أو القطعات العسكر�ة، فقد استثنت �افة مراسیم ال
 /3الفقرة /�ذلك إذا أفضى الفعل الى موت إنسان، و  305من المادة  /3والفقرة / 277إلى  271، ومن 268و 266إلى  263

 .10اإلعدام تعاقبمن قانون العقو�ات العام، وغالبیتها  326من المادة 
 
�ل من المنصوص علیها في التي تعاقب �اإلعدام و مجموعة محددة �الذات من الجرائم لجمیع مراسیم العفو �التالي إستثناء نجد  .7

بت �غیة إخفاء أحكام اإلعدام السر�ة التي تسبّ  وذلك ،مكافحة اإلرهابقانون العسكري و قانون العقو�ات العام و  العقو�اتقانون 
سر عدم استفادة عدد �بیر من المفقودین من مراسیم وهذا ما �ف .بهذا الكم الكبیر من األشخاص المفقودین ومجهولي المصیر

 .العفومراسیم من دائمًا ستثنى العفو حیث من المرجح تنفیذ حكم اإلعدام فیهم �موجب الجرائم المذ�ورة آنفًا والتي تُ 

                                                        
ألصقت فیعتبر الفریق بأّن مثل ھذه اإلنتھاكات ھي الجرائم الفعلیة التي تستوجب المحاسبة، ویجب تمییزھا عن التھم ذات الطابع السیاسي التي  7

 .بغالبیة المعتقلین والمفقودین
 أنظر الحاشیة التالیة بخصوص األعداد الرسمیة المعلنة لألشخاص المستفیدین من العفو.  8
 2020و 2011الوطني آللیة االستعراض الدوري الشامل، بلَغ عشرین قانوناً عدد قوانین العفو الصادرة بین عامي  السوري بحسب التقریر 9

 15العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل، الدورة األربعون، تقریر وطني وفقاً للفقرة  موقوفاً ومحكوماً. أنظر الفریق 344684وإستفادَ منھا 
، A/HRC/WG.6/40/SYR/1، 2021تشرین الثاني/نوفمبر  17، الجمھوریة العربیة السوریة، 5/1(أ) من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان 

القاضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي  2021لعام  1ي رقم كل من المرسوم التشریع 2021. ھذا وقد صدَر في العام 12ص 
القاضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح،  13ارتكبھا المكلفون بخدمة العلم بقصد التملص من االلتحاق بھا مؤقتا ً أو دائماً، والمرسوم رقم 

عن الجرائم اإلرھابیة  عام القاضي بمنح عفو 2022 لعام 7التشریعي رقم  ر المرسوم، فقد شھدَ إستصدا2022والمخالفات، والجنایات. أّما العام 
 المرتكبة من السوریین والتي لم تسفر عن قتل شخص. 

ي فریق تنسیق السیاسات لمفقودالمحاكم اإلستثنائیة وعقوبة اإلعدام في التشریعات السوریة والتي طالت المعتقلین والمفقودین، أنظر للمزید عن  10
ومختفي سوریا، سوریا: نحو معالجة قضیة المفقودین، تقریر مقدّم إلى األمم المتحدة بشأن االستعراض الدوري الشامل للجمھوریة العربیة 

 وما بعدھا، متوفر على:  9، ص 2021تموز/یولیو  -السوریة، الدورة األربعون 
https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=9605&file=ArabicTranslation 
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لزج  السلطات السور�ةها متإستخدالسیاسي التي ذات الطا�ع التهم ، �حال المراسیم السا�قة، �افة 7المرسوم رقم  بدوره لم �شمل .8
�ما . شدیدة حبسیة والحكم على �عضهم من طرف المحاكم اإلستثنائیة �عقو�ات لین في السجون ومراكز االحتجازالمعتق آالف

 .711رقم  مرسوموالتي لم �شملها الوالتجمع تتعدد القوانین السور�ة التي تتضمن عقو�ات على ممارسة الحق في حر�ة التعبیر 
منصوص علیها في قوانین أخرى �الجرائم ذات طبیعة سیاسیة و المالحقین �سبب جرائم  ما قبل األخیر العفو�شمل هذا لم ف

جرائم االعتداء على الدستور، أو النیل من مكانة الدولة أو سلخ �ما فیها قانون العقو�ات العام  المدرجة فيالمتعلقة �أمن الدولة 
م المنصوص علیها في قانون العقو�ات العسكري، مما �فسر عدم استفادة �ثیر من جزء من أراضي الدولة، �ما ال �شمل الجرائ

دون  الكثیر من الذین تعرضوا لالعتقالاألجهزة األمنیة تتحفظ على ملفات ُ�ضاف إلى ذلك �أّن . المالحقین من هذا العفو
التعذیب  إثرآالف المعتقلین  هذه األجهزةأ�ضًا صّفت . اإلستفادة من مراسیم العفو إحالتهم إلى القضاء �ما یتیح لهم فرصة

  .12�هم ومحاسبة المسؤولینالوفاة ودون تسلیم جثامینهم لذو  ، في ظّل التستر على مال�ساتوظروف اإلعتقال الالنسانیة
 
"نهجًا تسامحیًا في إطار "المصالحات  شهدتالتي و  13"التسو�ات"في مناطق إلى اإلخفاء القسري العدید من األشخاص  تعرضَّ  .9

إثر مرورهم عبر الحواجز العسكر�ة التي إختفى الكثیر من السور�ین  ،فعلى سبیل المثال. 14، �حسب السلطات السور�ةالوطنیة"
قد ف، الیزال مصیر �عض المعتقلین مجهوالً في حین . 2018أنشأها النظام �عد توقیع اتفاق "التسو�ة" في درعا منتصف عام 

التي و  المستعادة في مثل هذه المناطق وتستمر حتى یومنا هذا حمالت اإلعتقال .15آخرون وُسّلمت جثامینهم إلى عائالتهم أُعدمَ 
 .16فاء القسري ا في الغالب تعرض المعتقلین لإلخیتبعه

 
ستمرار مما �فتح المجال ال، 17قوائم رسمیة �أسماء األشخاص المشمولین بهاالغموض، فال تترافق ونشر مراسیم العفو كتنف ت .10

ومتا�عة المفقودین  أفراد عائلتهن عن مسؤولیة البحث في الغالب اللواتي �قع على عاتقهنالسیما النساء معاناة ذوي المفقودین، 
تتعرض النساء لشتى أنواع ، 18�اإلضافة إلى المصاعب القانونیة واإلجتماعیة والماد�ة. هذا و ذات الصلة االجراءات القانونیة

اإلنتهاكات أثناء البحث عن المفقودین من عائلتهن، �ما في ذلك االستغالل الجنسي واالبتزاز المادي والعاطفي من طرف 

                                                        
 منھ. 17، راجع المادة 7لمزید من المعلومات حول الجرائم المستثناة من مرسوم العفو رقم ل 11
  .6-5ص  مرجع سابق، ین،سوریا: نحو معالجة قضیة المفقودللمزید عن تصفیة المعتقلین في مراكز االحتجاز، أنظر،  12

 ، 2022سجن صیدنایا، تشرین األول أكتوبر  رابطة معتقلي ومفقودي لھیكلیة اإلداریة لسجن صیدنایا وعالقتھ التنظیمة،أنظر أیضاً ا
and-AR-Structure-Administrative-content/uploads/2022/10/The-https://www.admsp.org/wp-ص، متوفر على :  62

30_SEP_2022.pdf-Prison-Sednaya-of-sTie-Organizational   
 فترات طویلة من الحصار الالإنساني والقصف المتكرر. وھي المناطق الخارجة عن سیطرة السلطة السوریة والتي تّم إستعادتھا إثر  13
 . 12التقریر الوطني آللیة االستعراض الدوري الشامل، مرجع سابق، ص  14
، 2020أكتوبر/تشرین األول  7الرابطة السوریة لكرامة المواطن، "اتفاق المصالحة في درعا: انعدام األمن واستمرار القمع والعقاب الجماعي"،  15

by.co.uk/politics/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AAhttps://www.alara- متوفر على:
-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9
-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%8A%D9%81%D9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9

%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7https://syacd.org  
، متوفر على: 2022نیسان/أبریل  26محمد كركص، قوات النظام السوري تنفذ حملة اعتقاالت واسعة في ریف درعا، العربي الجدید،  16
-https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9
-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%8A-%B3%D8%B9%D8%A9%D9%88%D8%A7%D8

%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7  
قد أدّى لإلفراج عن أشخاص كانت أسرھم قد تلقت بشأنھم إخطارات وفاة. الجمعیة العامة لألمم المتحدة، تقریر  7رقم یذكر بأّن مرسوم العفو  17

 . 11، ص 2022أغسطس /آب A ،2/890/76السوریة، األمین العام، المفقودون في الجمھوریة العربیة 
 . 11-10للمزید عن معاناة النساء، أنظر المرجع السابق، ص  18

https://www.admsp.org/wp-content/uploads/2022/10/The-Administrative-Structure-AR-and-Organizational-Ties-of-Sednaya-Prison-30_SEP_2022.pdf
https://www.admsp.org/wp-content/uploads/2022/10/The-Administrative-Structure-AR-and-Organizational-Ties-of-Sednaya-Prison-30_SEP_2022.pdf
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7https:/syacd.org
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7https:/syacd.org
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7https:/syacd.org
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7https:/syacd.org
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7https:/syacd.org
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7https:/syacd.org
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7https:/syacd.org
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7
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التي ال تسفر  ر الشعور �الصدمة واأللم النفسي الذي یتبع غالبًا إستصدار مراسیم العفواالسماسرة وأعوان السلطة، فضًال عن تكر 
 واألجهزة األمنیة مراجعة محاكم المیدان العسكر�ةمخاطر وصعو�ة وحتى إستحالة �ضاف إلى ذلك  .إلفراج عن أحبائهمعن ا

إلى إنتهاك حقوق الملكیة العقار�ة للكثیر من المعتقلین والمخفیین قسرًا،  �ما تجدر اإلشارة أ�ضاً  .19تنفیذ مراسیم العفولمطالبة بل
ممتلكات المشمولین وذلك �سبب مصادرة أمالكهم وحرمان عائالتهم منها، هذا وتكتنف مراسیم العفو الغموض �خصوص مصیر 

 . 20بها
 
 

III.  مرتكبي اإلنتهاكاتالعفو و 
 

الجرائم ضّد  مثلإنتهاكات جسیمة لحقوق اإلنسان  عن المتورطین في إرتكابالعقو�ات  سقاطإلالسا�قة  العفو ُتستخدم مراسیمقد  .11
 في القانون الدولي و�التالي القواعد اآلمرة من عداد هو الخطیرة مرتكبي هذه الجرائم محاسبةغیر أّن . 21وجرائم الحرب اإلنسانیة

وقد أولى القانون  .آخر وطني أو أي قانون  التقادمحتى ، وال�مكن في جمیع األحوال إسقاطها عبر العفو أو معاقبتها إلزامي
تفاقیة عدم تقادم جرائم الدولي أهمیة �بیرة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، السیما من خالل تبني الجمعیة العامة لألمم المتحدة ال

 . 22الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانیة
 

، على معاقبة 23تشدد بدورها العدید من الصكوك الدولیة األخرى التي صادقت علیها الدولة السور�ة، �إتفاقیة مناهضة التعذیب .12
�أّنه "ال �جوز لطرف في معاهدة  27في مادتها  25إتفاقیة فیینا لقانون المعاهداتفي هذا اإلطار، تنّص . 24مرتكبي اإلنتهاكات

وقد جاَء صراحة في أحد منشورات األمم المتحدة �أّن أن �حتج بنصوص قانونه الداخلي �مبرر إلخفاقه في تنفیذ المعاهدة". 
تعذیب الدول ال تستطیع منح العفو عن االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان، والتي تشمل على سبیل المثال ال الحصر ال

. وأضاَف المنشور �أّن العفو عن االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان قد ینتهك أ�ًضا التزامات الدول 26واالختفاء القسري 

                                                        
، سوریا: نحو معالجة قضیة المفقودینمحاكم المیدان العسكریة ودورھا في إنتشار حاالت اإلخفاء القسري وتفاقم ظاھرة الفقدان، أنظر للمزید عن  19

 . 11-10مرجع سابق، ص 
 ، متوفر على: 2022أیار/مایو  10ما مصیر أمالك المعتقلین الذین أفرج عنھم النظام السوري؟، ، ب بلديللمزید أنظر عن 20

 https://www.enabbaladi.net/archives/571100  
https://tda-أنظر أیضاً مجموعة من الدراسات ذات الصلة بحقوق الملكیة في سوریا، مؤسسة الیوم التالي، متوفر على: 

research/?lang=ar-sy.org/publications/hlp  
التالي بأّن "العفو العام أداة یستخدمھا النظام السوري للصفح عن المجرمین، وبشكل خاص الفئات التي جاَء في تقریر صادر عن مؤسسة الیوم  21

العملة، أو تدور في فلكھ، إذ نجد غالبیة أحكام قوانین العفو التي تتواتر كل سنة تقریبا تشمل جرائم التھریب والمخدرات والتجارة غیر المشروعة ب
لعل أبرز مثال على استخدام النظام قانون العفو كأداة  .تستثني بعض الجرائم التي دأب النظام على اتھام معارضیھ بھالغایات سیاسیة خاصة، بینما 

والتي شملت الكثیر من شبیحتھ من جھة، والكثیر ممن وجد لدیھم التطرف فأطلق  2011لحمایتھ، إصدار ثالثة قوانین عفو في بدایة الثورة عام 
الثورة، ونجدھم الحقاً أصبحوا في قیادات داعش والنصرة وال ب ي د وغیرھا". أنور مجني، تحلیل قانون العفو الصادر  سراحھم لیشوھوا صورة
  https://tda-sy.org، متوفر على الموقع الرسمي: 1، ص 2021، الیوم التالي، 2021لعام  13بالمرسوم التشریعي رقم 

" إذا ارتكبت أیة جریمة من الجرائم المذكورة في المادة األولى، تنطبق أحكام ھذه االتفاقیة على ممثلي سلطة الدولة وعلى  ھوتنّص مادتھا الثانیة بأنّ  22
شراً على األفراد الذین یقومون، بوصفھم فاعلین أصلیین أو شركاء، بالمساھمة في ارتكاب أیة جریمة من تلك الجرائم أو بتحریض الغیر تحریضاً مبا

النّص الكامل لھذه  .ا، أو الذین یتآمرون الرتكابھا، بصرف النظر عن درجة التنفیذ، وعلى ممثلي سلطة الدولة الذین یسمحون بارتكابھا"ارتكابھ
 موقع األمم المتحدة: االتفاقیة متوفر على 

-statutory-applicability-non-mechanisms/instruments/convention-https://www.ohchr.org/ar/instruments
 crimes-war-limitations 

الإنسانیة أو المھینة"، وقد أُعتمدت بموجب قرار الجمعیة وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو ال یُطلق علیھا "اتفاقیة مناھضة التعذیب 23
  .1984كانون األول/دیسمبر  10بتاریخ  39/46العامة لألمم المتحدة رقم 

 ةفي الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من إتفاقیة مناھضة التعذیب بأّن "تجعل كل دولة طرف ھذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسب جاءَ  24
 .اخذ في االعتبار طبیعتھا الخطیرة"ت

قع الرسمي لجامعة منیسوتا: والنّص الكامل لھذه االتفاقیة متوفر على الم 25
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html  

26Commissariat des -l'Etat de Droit Dans les Sociétés Sortant d'un Conflit (Amnisties), HautLes Instruments de 
Nations Unies aux droits de l'homme, New York et Genève, 2009, p. 20.  

https://www.enabbaladi.net/archives/571100
https://tda-sy.org/publications/hlp-research/?lang=ar
https://tda-sy.org/publications/hlp-research/?lang=ar
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-non-applicability-statutory-limitations-war-crimes
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-non-applicability-statutory-limitations-war-crimes
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html
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 .27�موجب القانون العرفي
 

جرائم  التشمل وفي جمیع األحواللتار�خ صدورها، جرائم سا�قة  إنتهاكات أو ن إرتكَب مالعفو  مراسیم�مكن أّن �ستفید من  .13
التي في سور�ا و  اإلختفاء القسري ائم على المتورطین في إرتكاب جر مراسیم العفو مستمرة أو مستقبلیة، �التالي ال�مكن أن تنطبق 

تطو�ر مفهوم "االختطاف الدائم"في سیاق هذا وقد تّم  الضحا�ا.غالبیة مصیر عن كشف الال تزال مستمرة حیث أّنه لم یتم �عد 
الد�تاتور السابق أوغستو بینوشیه، و�هذا ٌصّنفت حاالت االختفاء على أنها جرائم مستمرة تجعل غیر اإلجراءات القانونیة ضد 

 .28ذي قیمة �افة قوانین العفو الصادرة خالل فترة النظام العسكري 
 

حقوق ، و�ذلك 29واجب الدول في التحقیق في الجرائمأي قانون عفو �شمل مرتكبي جرائم االختفاء القسري �التالي  نتهكی .14
التي قد تكون فرضتها السلطات  30أّما العقو�ات المسلكیة. والمعرفة الوصول إلى العدالة واإلنتصاففي  أو عائالتهم الضحا�ا

تناسبة وغیر م، فهي مرفوضة من العاملین في قطاع األمن والجیش ومن أتباع المیلیشیات المسلحة ها�عض أعوانالسور�ة على 
 .31تعّزز هذه الممارسات من ثقافة اإلفالت من العقاب المنتشرة في سور�ا .التي طالت المفقودین نتهاكاتمع خطورة اإل

 
من فوُتّضمنها جرائم مرتكبة من طرف هذه السلطة نفسها.  32مراسیم العفو ، ممثلة برئیس الجمهور�ة،ُتصدر السلطة التنفیذ�ة .15

�إرتكابهم جرائم ضّد  ن و السلطة السور�ة وحتى رئیس الدولة نفسه الذي أصدَر مراسیم العفو هذه، متهم جهزةالمعروف �أّن أ
. من هنا تفتقر هذه المراسیم إلى الشرعیة وتصدر عن سلطة غیر مستقلة أو حیاد�ة ومتهمة �إرتكاب 33اإلنسانیة وجرائم حرب

ال�حق �التالي لهذه السلطة أن تعفي عن جرائم تورطت  اإلنسان.جرائم طالت المفقودین وغیرهم من ضحا�ا إنتهاكات حقوق 
 . لإلفالت من العقاب هذه �إرتكابها، و�التالي التذرع الحقًا �مراسیم العفو

 
 

IV. خاتمة  
 

السور�ة �ما تدابیر العدالة اإلنتقالیة التي �سعى فر�ق تنسیق السیاسات إلى تطبیقها في الحالة زءًا من ج لعفوا �مكن أّن �شّكل .16
ولسالم مستدام و�یئة مواتیة لتعز�ز حقوق  والتأسیس لمصالحة وطنیة ، من ناحیة،34�سهم في تحقیق معالجة لقضیة المفقودین

                                                        
 المرجع السابق، نفس الصفحة.  27
 انظر  المعلومات،لمزید من  ھذا المفھوم القاضي التشیلي خوان سلفادور جوزمان تابیا. رَ طوّ لقد  28

The Chilean judge, Juan Salvador Guzman Tapia, developed this concept. For more information, see Andreas 
Kleiser (Editor), op. cit, p. 18.  

29., cit. P. 20. Les Instruments de l'Etat de Droit Dans les Sociétés Sortant d'un Conflit (Amnisties, op 
أو وھي بمثابة إجراءات تأدیبیة تطال موظفي القطاع العام من طرف مرؤوسیھم في حال إرتكابھم لتجازوات، وتؤدي أحیاناً إلى النقل الوظیفي  30

  تخفیض الراتب أو إنھاء الخدمة أو اإلیقاف المؤقت عن العمل.
كامل العقوبة في جرائم الخطف وفق شروط معینة. تجدر اإلشارة إلى غموض  في مادتھ السابعة بإسقاط 7رقم  كما ینّص مرسوم العفو 31

ھذه  التشریعات السوریة فیما یخص معاقبة الجرائم الواقعة من طرف أجھزة الدولة مثل جریمة االخفاء القسري، بل وتوجد مراسیم مكّرسة لحصانة
القاضي بتجریم  16وما بعدھا. أّما المرسوم التشریعي رقم  8نحو معالجة قضیة المفقودین، مرجع سابق، ص  تقریر أنظراألجھزة ضدّ المالحقات. 

ى التعذیب، فقد تعّرَض للكثیر من اإلنتقادات. أنظر على سبیل المثال، منظمة العفو الدولیة، سوریا: قانون جدید لتجریم التعذیب یرمي إل
 ، متوفر على: 2022نیسان/أبریل  1نسان، عقود من انتھاكات حقوق اإل“تلمیع”
-human-of-decades-asheswhitew-law-torture-anti-new-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/04/syria

violations-rights/  
 أنظر أعاله.  32
أنظر على سبیل المثال تقریر لجنة التحقیق الدولیة المستقلة بشأن الجمھوریة العربیة السوریة، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة السادسة  33

 . 26، ص 2021مارس/آذار  46/55AHR/C ،11واألربعون،
، متوفرة على موقع 8-7، ص  2022تنسیق السیاسات بعنوان "مقترح مبادئ دستوریة خاصة بقضیة مفقودي سوریا"،للمزید، أنظر ورقة فریق  34

syria-in-persons-missing-of-issue-the-on-paper-constitutional-doc-arab-W-6-007-pcg-اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین: 
1.pdf (icmp.int)  

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/04/syria-new-anti-torture-law-whitewashes-decades-of-human-rights-violations/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/04/syria-new-anti-torture-law-whitewashes-decades-of-human-rights-violations/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/04/syria-new-anti-torture-law-whitewashes-decades-of-human-rights-violations/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/04/syria-new-anti-torture-law-whitewashes-decades-of-human-rights-violations/
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2022/01/pcg-007-6-W-arab-doc-constitutional-paper-on-the-issue-of-missing-persons-in-syria-1.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2022/01/pcg-007-6-W-arab-doc-constitutional-paper-on-the-issue-of-missing-persons-in-syria-1.pdf
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عن مصیر المفقودین  مباشرةشف كالإلى دولة القانون، من ناحیة أخرى. و�ذ �جدد الفر�ق دعوته �افة األطراف �ناء و  اإلنسان
إعتماد قانون عفو �جزء من آلیات العدالة اإلنتقالیة وفي النظر في إلى ن ألسباب سیاسیة، فإّنه یدعو و�طالق سراح المعتقلی

في  . �ما أّنه یرفض، �ما ینسجم والمعاییر الدولیة و�حقق تقدمًا في معالجة قضیة المفقودینإطار التسو�ة السیاسیة المرتقبة
 الممنهجةالجسیمة و  الحقوقیة العقو�ات عن المتورطین في إرتكاب اإلنتهاكاتأّن �سفر هكذا قانون عن إسقاط جمیع األحوال �

 . 35التي طالت المعتقلین والمفقودین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
محاسبة المسؤولین من أطراف النزاع عن ارتكاب  بأّن من أولیات السورییننتائج دراسة حدیثة صادرة عن "مؤسسة الیوم التالي"تظھر  35

متوفر ، 16ص  ،2021ي نكانون الثا/العملیة الدستوریة من وجھة نظر السوریین، ینایر انتھاكات حقوق اإلنسان أو جرائم حرب. الیوم التالي،
  https://syriancc.orgعلى: 

االختفاء القسري ھذا وقد إستثنت العدید من إتفاقات السالم مجموعة من الجرائم من إمكانیة إنطباق العفو علیھا تحت أي ظرف كان بما فیھا جریمة 
. أنظر قرار مجلس األمن، رقم 2016االتفاق بین الحكومة والقوات المسلحة الثوریة في كولومبیا عام والتعذیب. أنظر على سبیل المثال مضمون 

S/2017/272،21  2017-، متوفر على:260، ص 2017نیسان/أبریل-default/files/s/https://unmc.unmissions.org/sites 
272_e.pdf  ھذا وقد إستثنت العدید من إتفاقات السالم مجموعة من الجرائم من إمكانیة إنطباق العفو علیھا تحت أي ظرف كان بما فیھا جریمة

. أنظر قرار 2016یا عام االتفاق بین الحكومة والقوات المسلحة الثوریة في كولومباالختفاء القسري والتعذیب. أنظر على سبیل المثال مضمون 
 ، متوفر على:260، ص 2017نیسان/أبریل  S/2017/272 ،21مجلس األمن، رقم 

272_e.pdf-2017-https://unmc.unmissions.org/sites/default/files/s  

https://syriancc.org/wp-content/uploads/2021/10/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-1.pdf
https://unmc.unmissions.org/sites/default/files/s-2017-272_e.pdf
https://unmc.unmissions.org/sites/default/files/s-2017-272_e.pdf
https://unmc.unmissions.org/sites/default/files/s-2017-272_e.pdf
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