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األربعاء  6 كانون األول 2017

ما ال يقل عن 569 حالة اعتقال 
تعسفي يف تشرين الثاين 2017 

75    منها على يد قوات النظام 
السوري، ومعظمها هبدف التجنيد 

%
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احملتوى:
أواًل: مقدمة.

اثنياً: تفاصيل التقرير.
ألف: حصيلة االعتقال التعسفي منذ بداية عام 2017  

ابء: حصيلة االعتقال التعسفي يف تشرين الثاين 2017
• حاالت االعتقال التعسفي اليت قامت هبا قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(.

• حاالت االعتقال التعسفي اليت قامت هبا قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي 
- فرع حزب العمال الكردستاين(. 

• حاالت االعتقال التعسفي اليت قامت هبا التنظيمات اإلسالمية املتشددة.
• حاالت االعتقال التعسفي اليت قامت هبا فصائل يف املعارضة املسلحة.

• نقاط مدامهة وتفتيش نتج عنها حجز للحرية.
• حاالت خطف قامت هبا اجلهات األخرى.

اثلثاً: أبرز حاالت االعتقال التعسفي يف تشرين الثاين. 
رابعاً: التوصيات.

أواًل: املقدمة:
أشــارت أوىل قــرارات جملــس األمــن عــن ســوراي إىل قضيــة االعتقــال السياســي واالختفــاء القســري، عــر القراريــن رقــم 2041 
ــد القــرار رقــم 2139 يف شــباط/ 2014 علــى وقــف فــوري ملمارســات اإلخفــاء  و2042 يف نيســان/ 2012، كمــا أكَّ
القســري، وأدان ممارســتها بعبــارات صارخــة، وكذلــك البنــد 12 يف القــرار رقــم 2254 كانــون األول/ 2015، لكــنَّ هــذه 
القــرارات مجيعهــا بقيــت جمــرَّد حــر علــى ورق، ومل تنجــح يف كشــف مصــر خمتــٍف أو مفقــود، وال يف اإلفــراج عــن معتقلــي رأٍي 

أو سياســيني أو نســاء أو أطفــال.

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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وألمهيــة وحيويــة املوضــوع ألعــداد كبــرة جــداً مــن اجملتمــع الســوري، طُرحــت قضيــة املعتقلــني يف مســار مفاوضــات جنيــف، وخاصــة 
يف اجلــوالت األوىل، وصحيــح أن اإلجنــاز كان شــبه معــدوم أيضــاً، لكنهــا كانــت حاضــرة ضمــن النقاشــات، وعلــى جــدول 
األعمــال، إال أنَّ اجلــوالت الثــالث األخــرة تــكاد ختلــو تقريبــاً مــن جمــرد ذكــر أو نقــاش هلــذا امللــف احلســاس، بــل إننــا يف الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان ومــن خــالل حضــوران يف عــدة جــوالت يف جنيــف، إمــا بصفــة استشــارية، أو يف غرفــة اجملتمــع املــدين، 
ملســنا تغييبــاً مقصــوداً هلــذا امللــف، بذريعــة تعقيــده وإنــه قــد يُعطِّــل تقــدُّم العمليــة السياســية، ولقــد أكَّــدان مــراراً يف تقاريــر وبيــاانت 
عديــدة أنَّ مفتــاح التَّقــدم يف العمليــة السياســية وإظهــار انفــراج وتقــارب إمنــا يبــدأ ويكــون بكشــف مصــر املختفــني واملفقوديــن، 
ويف هــذا الســياق أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق االنســان يف 30/ تشــرين األول/ 2017 تقريــراً خاصــاً اســتعرضت مــن 
خاللــه فشــل كل مــن مفاوضــات جنيــف وأســتانة يف الكشــف عــن مصــر معتقــل أو مفقــود واحــد، وأوَصــت املؤمتريــن يف اجلــوالت 

القادمــة مــن جنيــف وأســتانة بعــدم القفــز علــى قضيــة املعتقلــني واملختفــني قســراً.

ومع انطالق مفاوضات اجلولة السابعة من أستانة اليت عقدت يف يومي 30 و31 تشرين األول 2017 وانتهت دون حتقيق 
أي تقــدم يف قضيــة املعتقلــني واملختفــني. جنــد أنَّ النَّهــج ذاتــه قــد تكــرر منــذ أول اجتمــاع يف كانــون الثــاين/ 2017.

ولذلــك جنــد أن قضيــة املعتقلــني تــكاد تكــون املعضلــة الوحيــدة الــيت مل حيــدث فيهــا أيُّ تقــدم يذكــر خــالل جــوالت املفاوضــات يف 
أستانة وجنيف واتفاقات خفض التصعيد رغم تضمينها يف بياانت هذه االتفاقات، ويف هذه القضية حتديداً فإننا نوصي ابلتايل:

أواًل: جيــب أن تتوقــف فــوراً عمليــات االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري الــيت مازالــت مســتمرة حــى اآلن حبســب هــذا التقريــر 
الشــهري للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وجيــب الكشــف عــن مصــر مجيــع املعتقلــني واملختفــني قســرايً، والســماح ألهلهــم 

بزايرهتــم فــوراً.
اثنيــاً: اإلفــراج دون أي شــرط عــن مجيــع املعتقلــني الذيــن مت احتجازهــم جملــرد ممارســة حقوقهــم السياســية واملدنيــة، وإطــالق ســراح 

كافــة النســاء واألطفــال، والتوقــف عــن اختاذهــم رهائــن حــرب.
اثلثــاً: منــح املراقبــني الدوليــني املســتقلني مــن قبيــل أعضــاء جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة الــيت شــكلتها األمــم املتحــدة بشــأن 
اجلمهوريــة العربيــة الســورية، واللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر، زايرة كافــة مراكــز االحتجــاز النظاميــة وغــر النظاميــة، دون ترتيــب 

مســبق، ودون أي قيــد أو شــرط. 
رابعــاً: تشــكيل جلنــة أمميــة ملراقبــة إطــالق ســراح املعتقلــني بشــكل دوري وفــق جــدول زمــي يطلــب مــن كافــة اجلهــات الــيت حتتجزهــم، 

وبشــكل رئيس من احلكومة الســورية اليت حتتجز 99 % من جمموع املعتقلني.

http://sn4hr.org/arabic/?p=9049
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منهجية:
تواجــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حتــدايت إضافيــة يف عمليــات توثيــق املعتقلــني اليوميــة واملســتمرة منــذ عــام 2011 وحــى 
اآلن، ومــن أبرزهــا خــوف كثــر مــن األهــايل مــن التعــاون ونشــر خــر اعتقــال أبنائهــم، حــى لــو كان بشــكل ســري، وبشــكل خــاص 
يف حــال كــون املعتقلــة أنثــى، وذلــك العتقــاد ســائد يف اجملتمــع الســوري أن ذلــك ســوف يعرضهــم ملزيــد مــن اخلطــر والتعذيــب، 
وبــداًل مــن ذلــك تبــدأ املفاوضــات مــع اجلهــات األمنيــة الــيت غالبــاً مــا تقــوم بعمليــة ابتــزاز لألهــايل قــد تصــل يف بعــض األحيــان 
إىل آالف الــدوالرات، وعلــى الرغــم مــن امتــالك الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قوائــم تتجــاوز الـــ 117 ألــف شــخص بينهــم 
نســاء وأطفــال، إال أننــا نؤكــد أن تقديراتنــا تشــر إىل أن أعــداد املعتقلــني تفــوق حاجــز الـــ 215 ألــف معتقــل، 99 % منهــم 

لــدى قــوات النظــام الســوري بشــكل رئيــس.
وممــا رّســخ قناعــة اتمــة لــدى اجملتمــع الســوري مــن عــدم جــدوى التعــاون يف عمليــات التوثيــق، هــو عــدم متكــن اجملتمــع الــدويل 
واألمــم املتحــدة بكافــة مؤسســاهتا مــن الضغــط علــى الســلطات الســورية لإلفــراج عــن حالــة واحــدة فقــط، )مبــن فيهــم مــن انتهــت 

حمكومياهتــم(، حــى لــو كان معتقــل رأي، بــل إن حــاالت اإلفــراج مت معظمهــا ضمــن صفقــات تبــادل مــع املعارضــة املســلحة.
كمــا تُنكــر احلكومــة الســورية قيامهــا بعمليــات اخلطــف أو االعتقــال، وذلــك عنــد ســؤال األهــايل عــن أبنائهــم احملتجزيــن مــن قبــل 

قــوات النظــام الســوري، وحتصــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى معظــم املعلومــات مــن حمتجزيــن ســابقني.
مجيــع املعتقلــني املوثقــني لشــهر تشــرين الثــاين مت إلقــاء القبــض عليهــم دون أي مذكــرة اعتقــال، وهــذا األمــر أصبــح مســلماً بــه 
ومنهجيــاً يف 99.9 % مــن حــاالت االعتقــال الــيت تقــوم هبــا قــوات النظــام الســوري مبختلــف تصنيفاهتــا )اجليــش، األمــن، 
امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات األجنبيــة(، وعلــى مــدار لقاءاتنــا مــع آالف املعتقلــني منــذ عــام 2011 وحــى اآلن مل نســمع 
حبادثــة اعتقــال واحــدة متــت مبذكــرة اعتقــال أو حــى تريــر، بــل إن أغلبهــا أيخــذ طابــع خلــع األبــواب واالعتقــال مــن داخــل غــرف 
النــوم يف املنــازل، أو عــر احلواجــز يف الطرقــات، ويبــدو لنــا أن الســلطات احلاكمــة تتعمــد فعــل ذلــك كــي ال تبقــي دليــاًل ُيشــر 
إىل مســؤوليتها عــن عمليــات االعتقــال تلــك ومــا تبعهــا مــن تعذيــب وعنــف جنســي وقتــل خــارج نطــاق القانــون وغــر ذلــك.

كمــا متنــع الســلطات احلاكمــة 99.9 % مــن املعتقلــني مــن التواصــل مــع حمــاٍم أو األهــل أو أي أحــد، ومل تتــم معاقبــة أحــد مــن 
مرتكــي هــذه اجلرائــم أو حــى غرهــا، ومل نســجل أي حالــة مــن هــذا القبيــل، بــل هنــاك تشــجيع وحصانــة مــن قبــل الســلطات 

احلاكمــة نفســها ملرتكــي هــذه اجلرائــم.
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ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 117 ألــف حالــة اعتقــال، ذلــك منــذ بــدء احلــراك الشــعي يف آذار/ 
2011 )99 % منهــا لــدى قــوات النظــام الســوري(، ال تشــمل احلصيلــة املعتقلــني علــى خلفيــات جنائيــة، وتشــمل حــاالت 
االعتقــال علــى خلفيــة النــزاع املســلح الداخلــي، وبشــكل رئيــس بســبب النشــاط املعــارض لســلطة احلكــم، ويعــود ارتفــاع أعــداد 

املعتقلــني إىل عــدة أســباب مــن أبرزهــا: 
• كثــر مــن املعتقلــني مل يتــم اعتقاهلــم جلرميــة قامــوا ابرتكاهبــا، بــل بســبب نشــاط أقرابئهــم يف فصائــل املعارضــة املســلحة، أو بســبب 

تقدمي مســاعدة إنســانية. 
• أغلب حاالت االعتقال تتم بشكل عشوائي وحبق أانس ليس لديهم عالقة ابحلراك الشعي أو اإلغاثي أو حى العسكري.

• إن النظــام الســوري يســتمر ابحتجــاز اآلالف مــن املعتقلــني علــى الرغــم مــن صــدور أوامــر قضائيــة ابإلفــراج عنهــم، رغــم كل مــا 
يعانيــه القضــاء مــن بروقراطيــة وترهــل وبــطء وفســاد.  

• ســيطرة النظــام الســوري علــى املناطــق اجلغرافيــة ذات الكثافــة الســكانية املرتفعــة كمراكــز املــدن الرئيســة وممارســتها املمنهجــة 
لعمليــات االعتقــال العشــوائي حبــق املدنيــني مــن ســكان هــذه املناطــق. 

• تعــدد اجلهــات املخولــة بعمليــات االعتقــال والتابعــة للنظــام الســوري وقيامهــا بعمليــات االعتقــال التعســفي دون الرجــوع إىل 
القــوات احلكوميــة أو اجلهــات القضائيــة التابعــة هلــا، واحتفــاظ هــذه اجلهــات مبعتقــالت خاصــة هبــا ال ختضــع ألي رقابــة قضائيــة 

مــن اجلهــات احلكوميــة وال يُعامــل املعتقلــون يف مراكــز االحتجــاز هــذه وفــق القوانــني الســورية املنصــوص عليهــا. 
•  االنتشــار الواســع لعمليــات االعتقــال بدافــع االبتــزاز املــادي أو بدوافــع طائفيــة، وبشــكل خــاص يف املناطــق غــر املســتقرة 
أمنيــاً، الــيت ال ختضــع لســيطرة جهــة معينــة أو ختضــع لســيطرة عــدة جهــات وتشــهد نزاعــاً مســتمراً، مــا أســفر عــن نشــوء ميليشــيات 

مســلحة حمليــة ال تتبــع جلهــة حمــددة ميكــن متابعتهــا.

ابإلمــكان احلصــول علــى تفاصيــل أي معتقــل عــر كتابــة امســه علــى حمــرك البحــث املوجــود علــى موقــع الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان، كمــا إنــه إبمكانكــم إدخــال اســم وتفاصيــل أي معتقــل، وســيقوم فريــق العمــل اخلــاص بتوثيــق املعتقلــني ابلتحقــق مــن 

البيــاانت، مث إدخاهلــا يف حــال صحتهــا.

http://sn4hr.org/arabic/?page_id=2240
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اثنياً: تفاصيل التقرير:    
ألف: حصيلة حاالت االعتقال التعسفي منذ بداية عام 2017:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي5966  شــخصاً منــذ مطلــع عــام 2017 
حــى كانــون األول مــن العــام ذاتــه. 

ابء: حصيلة االعتقال التعسفي يف تشرين الثاين 2017
متيَّــزت االعتقــاالت التعســفية يف تشــرين الثــاين بقيــام قــوات النظــام الســوري بعمليــات مدامهــة واعتقــال شــبه يوميــة مشلــت املدنيــني 
يف األحيــاء الرئيســة يف مراكــز املــدن والتجمعــات الســكانية اخلاضعــة لســيطرته، حيــث مشلــت عمليــات االعتقــال الشــرائح العمريــة 
بــني 18 - 42 عامــاً؛ هبــدف التجنيــد، كمــا مشلــت عائــالت النشــطاء ومقاتلــي فصائــل يف املعارضــة املســلحة القاطنــني يف 

مناطــق ســيطرته.
تنظيــم داعــش اســتمرَّ أيضــاً يف سياســة االعتقــال التعســفي حبــق املدنيــني الذيــن يقيمــون يف مناطــق ســيطرته، بشــكل خــاص يف 

األحيــاء الــيت يســيطر عليهــا يف مدينــة ديــر الــزور، ويف ريــف حمافظــة درعــا. 
قــوات اإلدارة الذاتيــة مــن جهتهــا، اســتمرَّت يف سياســة االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري حبــق املدنيــني والنشــطاء السياســيني 

واإلعالميــني املعارضــني لتوجهاهتــا يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا. 

https://drive.google.com/file/d/1_AXBhtZaHAyZVMMofXsAGymAVt_BcsE4/view
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https://drive.google.com/file/d/1Nf23DEAUjatJ9rexlZqPosopCxRxy200/view
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نقاط املدامهة والتفتيش، اليت نتج عنها حجز للحرية، توزعت على النحو التايل:

27

22
20

15 15 14
11 11

8 7 6 5 5

1

الحسكة دمشق ريف دمشق حمص دير الزور الرقة الالذقية حماة درعا حلب إدلب السويداء طرطوس القنيطرة

اجملموع الكلي:167

https://drive.google.com/file/d/13XgNCjkEowMVjVczU8i6RT_yPrPW0o51/view
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اجلهات املسؤولة عن املدامهات:

حاالت خطف قامت هبا اجلهات األخرى:

114

24

15

8 6

ظام مناطق تقع تحت سيطرة قوات الن
السوري

مناطق تقع تحت سيطرة قوات 
اإلدارة الذاتية 

مناطق تقع تحت سيطرة تنظيم 
داعش

بهة مناطق تقع تحت سيطرة تنظيم ج
فتح الشام

مناطق تقع تحت سيطرة فصائل 
المعارضة المسلحة

88

12 12 11
8

ظام مناطق تقع تحت سيطرة قوات الن
السوري

مناطق تقع تحت سيطرة قوات 
اإلدارة الذاتية 

مناطق تقع تحت سيطرة تنظيم 
داعش

مناطق تقع تحت سيطرة فصائل 
المعارضة المسلحة

بهة مناطق تقع تحت سيطرة تنظيم ج
فتح الشام

اجملموع الكلي:167

اجملموع الكلي:131
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اثلثاً: أبرز حاالت االعتقال التعسفي يف تشرين الثاين: 
قوات النظام السوري:   

الســيدة عائشــة إبراهيــم النصــرات، مــن أبنــاء بلــدة إبطــع بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل، ربــة منــزل، يــوم الثــالاثء 14/ تشــرين 
الثــاين/ 2017 اعتقلتهــا قــوات النظــام الســوري لــدى مرورهــا مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف مدينــة درعــا واقتادهتــا إىل جهــة 

جمهولــة، ال يــزال مصرهــا جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــا أيضــاً.  

املهنــدس خالــد احملمــود، مــن أبنــاء حــي القصــور شــرق مدينــة محــاة، مهنــدس إلكــرون، األربعــاء 15/ تشــرين الثــاين/ 2017 
اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري إثــر مدامهــة مــكان إقامتــه يف احلــي واقتادتــه إىل فــرع األمــن العســكري يف املدينــة، ال يــزال مصــره 

جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(: 
الســيدة بتــول الــداوود، مــن أبنــاء قريــة الداووديــة بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل، ربــة منــزل، يــوم األربعــاء 1/ تشــرين الثــاين/ 
2017، اعتقلتهــا قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال الكردســتاين(، 

مــن مــكان إقامتهــا يف قريــة الداووديــة، مــا يــزال مصرهــا جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــا أيضــاً. 

عبــد الرمحــن قاســم، عضــو اللجنــة املركزيــة يف احلــزب الدميقراطــي الكردســتاين، مــن أبنــاء 
مدينــة املالكيــة بريــف حمافظــة احلســكة الشــرقي، يــوم الثــالاثء 7/ تشــرين الثــاين/ 2017 
اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع 
حــزب العمــال الكردســتاين(، إثــر مدامهــة مــكان إقامتــه يف املدينــة واقتادتــه إىل جهــة 
جمهولــة، ال يــزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.  

الطفــل محــدان مكــو، مــن أبنــاء قريــة خربــة الســودة بريــف حمافظــة احلســكة الغــريب، تولــد عــام 2004، يــوم الثــالاثء 21/ تشــرين 
الثاين/2017  اعتقلته قوات اإلدارة الذاتية )بشــكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردســتاين( 
مــن مــكان إقامتــه يف قريــة خربــة الســودة هبــدف التجنيــد القســري واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، ال يــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة 

للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

عبد الرمحن قاسم

https://drive.google.com/file/d/1qCMmJOGjTmAefwzi2z4fJRtHPuylB3yh/view
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فصائل يف املعارضة املسلحة: 
املمــرض عبــد الرمحــن تركــي احلــاج، مــن أبنــاء مدينــة القوريــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور 
تنتمــي  اعتقلتــه عناصــر مســلحة   2017 الثــاين/  تشــرين   /8 األحــد  يــوم  الشــرقي، 
لفصيــل لــواء الســلطان مــراد أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة لــدى مــروره مــن أحــد نقــاط 
التفتيــش التابعــة هلــا يف مدينــة اعــزاز بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، ال يــزال مصــره 

جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

األســتاذ حممــد مصطفــى، مديــر الربيــة والتعليــم احلــرة يف حمافظــة حلــب، مــن أبنــاء بلــدة 
األاترب بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، يــوم األربعــاء 1/ تشــرين الثــاين/ 2017 اعتقلتــه 
عناصــر مســلحة تنتمــي حلركــة نــور الديــن الزنكــي أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة، مــن 
مــكان وجــوده يف بلــدة قبتــان اجلبــل بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، ال يــزال مصــره جمهــواًل 

ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

رابعاً: التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل: 

ال بــدَّ مــن متابعــة تنفيــذ القــرارات 2042 الصــادر بتاريــخ 14/ نيســان/ 2012، و2043 الصــادر بتاريــخ 21/ نيســان/ 
2012، و2139 الصــادر بتاريــخ 22/ شــباط/ 2014، والقاضــي بوضــع حــد لالختفــاء القســري.

إىل األمم املتحدة واألطراف الضامنة حملاداثت أستانة:
• جيــب تشــكيل جلنــة خاصــة حياديــة ملراقبــة حــاالت اإلخفــاء القســري، والتَّقــدم يف عمليــة الكشــف عــن مصــر 86 ألــف مفقــود 

يف ســوراي، 90 % منهم لدى النظام الســوري.

عبد الرمحن تركي احلاج

األستاذ حممد مصطفى

https://drive.google.com/file/d/1p4fX1VKQdAIl8QZykiff44WwTiTBnrbp/edit
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aWxQaWk0RTNjODg/view
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• البــدء الفــوري يف الضغــط علــى األطــراف مجيعــاً مــن أجــل الكشــف الفــوري عــن ســجالت املعتقلــني لديهــا، وفــق جــدول زمــي 
ــماح للمنظمــات اإلنســانية واللجنــة الدوليــة للصَّليــب  ويف تلــك األثنــاء ال بـُـدَّ مــَن التَّصريــح الفــوري عــن أماكــن احتجازهــم والسَّ

األمحــر بزايرهتــم مباشــرة.
• إطالق سراح األطفال والنساء والتَّوقف عن اختاذ اأُلَسر واألصدقاء رهائَن حرب.

• نطلــب مــن مســؤول ملــف املعتقلــني اجلديــد يف مكتــب املبعــوث األممــي أن يُــدرج قضيــة املعتقلــني يف اجتمــاع جنيــف مثانيــة 
املقبــل، فهــي هتــمُّ الســوريني أكثــر مــن قضــااي بعيــدة ميكــن التباحــث فيهــا الحقــاً بشــكل تشــاركي بــني األطــراف بعــد التوافــق 

السياســي، كالدســتور.

إىل الطرف الضامن الروسي: 
• يتوجــب ردع النظــام الســوري عــن إفشــال اتفاقيــات خفــض التصعيــد، وعــدا ذلــك ســوف يقــرأ علــى أنــه جمــرد تبــادل أدوار بــني 

النظــام الروســي مــن جهــة واحللــف الســوري/ اإليــراين مــن جهــة اثنيــة. 
• البدء يف حتقيق اخراق يف قضية املعتقلني عر الكشف عن مصر 76 ألف خمتف لدى النظام السوري. 
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