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اإلثنين 6 تشرين األول 2017

ما اليقل عن 588 حالة اعتقال 
تعسفي في تشرين األول 2017 

73    منهم على يد قوات النظام 
السوري
     %
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المحتوى:
أواًل: مقدمة.

ثانياً: تفاصيل التقرير.
ألف: حصيلة االعتقال التعسفي منذ بداية عام 2017  
باء: حصيلة االعتقال التعسفي يف تشرين األول 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.

ثالثاً: أبرز حاالت االعتقال التعسفي يف تشرين األول. 
رابعاً: التوصيات.

أواًل: المقدمة:
أشــارت أوىل قــرارات جملــس األمــن عــن ســوريا 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 حضورنــا 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 أكَّدنــا مــراراً يف تقاريــر وبيانــات 
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.
ومــع انطــالق مفاوضــات اجلولــة الســابعة مــن أســتانة الــيت عقــدت يف يومــي 30 و 31 تشــرين األول 2017 وانتهــت دون 
حتقيــق أي تقــدم يف قضيــة املعتقلــني واملختفــني. جنــد أنَّ النهــج 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 بيانات هذه االتفاقات، ويف هذه القضية حتديداً فإننا نوصي بالتايل:

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 قســرياً، والســماح ألهلهــم 

بزيارهتــم فــوراً.
ثانيــاً: 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.
ثالثــاً: منــح املراقبــني الدوليــني املســتقلني مــن قبيــل أعضــاء جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة الــيت شــكلتها األمــم املتحــدة بشــأن 
اجلمهوريــة العربيــة الســورية، واللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر، زيــارة كافــة مراكــز االحتجــاز النظاميــة وغــر النظاميــة، دون ترتيــب 

مســبق، ودون أي قيــد أو شــرط. 
رابعاً: تشــكيل جلنة أممية ملراقبة إطالق ســراح املعتقلني بشــكل دوري وفق جدول زمين يطلب من كافة اجلهات اليت حتتجزهم، 

وبشــكل رئيس من احلكومة الســورية اليت حتتجز 99 % من جمموع املعتقلني.
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منهجية:
تواجــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حتديــات إضافيــة يف عمليــات توثيــق املعتقلــني اليوميــة واملســتمرة منــذ عــام 2011 وحــى 
اآلن، ومن أبرزها خوف كثر من األهايل من التعاون ونشــر خر اعتقال أبنائهم، حى لو كان بشــكل ســري، وبشــكل خاص 
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 تامــة 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 األول 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 يأخــذ 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.

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: 
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• كثــر مــن املعتقلــني مل يتــم اعتقاهلــم جلرميــة قامــوا بارتكاهبــا، بــل بســبب نشــاط أقربائهــم يف فصائــل املعارضــة املســلحة، أو 
بســبب تقــدمي مســاعدة إنســانية. 

• أغلب حاالت االعتقال تتم بشكل عشوائي وحبق أناس ليس لديهم عالقة باحلراك الشعي أو اإلغاثي أو حى العسكري.
• إن النظــام الســوري يســتمر باحتجــاز اآلالف مــن املعتقلــني علــى الرغــم مــن صــدور أوامــر قضائيــة باإلفــراج 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 
أمنياً، اليت ال ختضع لســيطرة جهة معينة أو ختضع لســيطرة عدة جهات وتشــهد نزاعاً مســتمراً، ما أســفر عن نشــوء ميليشــيات 

مســلحة حمليــة ال تتبــع جلهــة حمــددة ميكــن متابعتهــا.
باإلمــكان احلصــول علــى تفاصيــل أي معتقــل عــر كتابــة امســه علــى حمــرك البحــث املوجــود علــى موقــع الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان، كمــا إنــه بإمكانكــم إدخــال اســم وتفاصيــل أي معتقــل، وســيقوم فريــق العمــل اخلــاص بتوثيــق املعتقلــني بالتحقــق مــن 

البيانــات، مث إدخاهلــا يف حــال صحتهــا.

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

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوريا5397  شــخصاً منــذ مطلــع عــام 2017 
حــى تشــرين الثــاين مــن العــام ذاتــه.

باء: حصيلة االعتقال التعسفي في تشرين األول2017 :
متيَّــزت االعتقــاالت التعســفية يف تشــرين األول 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 القســري، كمــا مشلــت عوائــل النشــطاء ومقاتلــي فصائــل املعارضــة املســلحة القاطنــني يف 
مناطــق ســيطرته، يضــاف إىل ذلــك قيــام قــوات النظــام حبمــالت دهــم واعتقــال عشــوائي يف املناطــق الــيت ســيطرت عليهــا حديثــاً 

يف أريــاف حمافظــة ديــر الــزور.
تنظيــم داعــش اســتمرَّ أيضــاً يف سياســة االعتقــال التعســفي حبــق املدنيــني الذيــن حياولــون النــزوح مــن مناطــق ســيطرة التنظيــم إىل 
مناطق ســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة أو قوات النظام الســوري، ُيضاف إىل ذلك قيامه حبمالت اعتقال عشــوائية مشلت 

املدنيــني واملوظفــني احلكوميــني يف مدينــة القريتــني بريــف حمافظــة محــص الشــرقي. 
قــوات اإلدارة الذاتيــة مــن جهتهــا، اســتمرت يف سياســة االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري حبــق املدنيــني والنشــطاء السياســيني 

واإلعالميــني املعارضــني لتوجهاهتــا يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NzhaSU9fYkZJcjg/view
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نقاط املدامهة والتفتيش، اليت نتج عنها حجز للحرية، توزعت على النحو التايل:

28

21

18 18
17

12

9 9 9
8

7

4
3

1

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

اجملموع: 164

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RlNGX29GMEFsMFE/view
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109

22

17

9
7

مناطق تقع تحت سیطرة 
قوات النظام السوري

مناطق تقع تحت سیطرة 
قوات اإلدارة الذاتیة 

مناطق تقع تحت سیطرة 
تنظیم داعش

مناطق تقع تحت سیطرة
 ھیئة تحریر الشام 

مناطق تقع تحت سیطرة فصائل 
في المعارضة المسلحة

اجملموع: 164
الجهات المسؤولة عن المداهمات:

حاالت خطف قامت بها الجهات األخرى:

58

22

14

11

4

مناطق تقع تحت سیطرة
 قوات النظام السوري

مناطق تقع تحت سیطرة فصائل في
 المعارضة المسلحة

مناطق تقع تحت سیطرة
 تنظیم داعش

مناطق تقع تحت سیطرة
 قوات اإلدارة الذاتیة 

ة  مناطق تقع تحت سیطر
ھیئة تحریر الشام 

اجملموع: 109
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ثالثاً: أبرز حاالت االعتقال التعسفي في تشرين األول: 
قوات النظام السوري:   

الدكتــور مبــارك قســيم احلريــري، مــن أبنــاء بلــدة إبطــع بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري الثالثــاء 10/ 
تشــرين األول/ 2017 لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش تابعــة هلــا يف حمافظــة درعــا، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، ال يــزال مصــره 

جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

)نتحفَّــظ علــى ذكــر االســم لــدواٍع أمنيــة(، مــن مدينــة الالذقيــة، أنثــى، تبلــغ مــن العمــر29  عامــاً، ربــة منــزل، األربعــاء 11/ تشــرين 
األول/ 2017، اعتقلتها قوى األمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري إثر مدامهة مكان إقامتها يف حي الطابيات جنوب 

مدينة الالذقية، واقتادهتا إىل جهة جمهولة، ال يزال مصرها جمهوالً بالنســبة للشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان وألهلها أيضاً.  
حممــد الصــاحل، ناشــط سياســي، مــن أبنــاء حــي الشــماس جنــوب مدينــة محــص، 
اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم اجلمعــة 20/ تشــرين األول/ 2017 لــدى 
مــروره مــن أحــد نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا مبدينــة محــص، واقتادتــه إىل فــرع األمــن 
العســكري يف املدينــة، ال يــزال مصــره جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق 

اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االتحاد الديمقراطي - فرع حزب العمال الكردستاني(: 
أمحــد فــؤاد إمساعيــل، عضــو املكتــب السياســي للحــزب الدميقراطــي الكردســتاين، 
طالــب يف املعهــد الرياضــي يف مدينــة احلســكة، مــن أبنــاء مدينــة عامــودا بريــف 
حمافظــة احلســكة الشــمايل، يبلــغ مــن العمــر 21 عامــاً، اعتقلتــه قــوات اإلدارة 
الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال 
يــوم األحــد 8/ تشــرين  الكردســتاين(، مــن مــكان إقامتــه يف مدينــة عامــودا، 
حلقــوق  الســورية  للشــبكة  بالنســبة  جمهــواًل  مصــره  يــزال  ال   ،2017 األول/ 

اإلنسان وألهله أيضاً. 

حممد الصاحل

أمحد فؤاد إمساعيل 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LTRrOHgtRkJNcEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZTcwazhmSnREWFE/view
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األســتاذ فيصــل حســني الســحر، مــدرس لغــة عربيــة، مــن أبنــاء حــي ســيف الدولــة وســط مدينــة الرقــة، مــن مواليــد عــام 1978، 
يــوم األحــد 8/ تشــرين األول/ 2017 اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع 
حــزب العمــال الكردســتاين( مــن مــكان وجــوده يف خميــم النازحــني يف قريــة الكرامــة بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي، ال يــزال مصــره 

جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

فصائل في المعارضة المسلحة: 
علــي بكــر، مراســل مركــز الغوطــة اإلعالمــي، حاصــل علــى إجــازة يف التجــارة 
واالقتصاد، من أبناء بلدة حزة شــرق حمافظة ريف دمشــق، تولد عام 1989، 
يــوم اخلميــس 26/ تشــرين األول/ 2017 اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل 
فيلــق الرمحــن أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة مــن مــكان وجــوده يف بلــدة كفــر 
بطنــا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، واقتادتــه إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا 
يف بلــدة عــني ترمــا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، وأفرجــت عنــه يف اليــوم التــايل. 

الناشــط اإلعالمــي أنــس أبــو أميــن، مراســل مركــز الغوطــة اإلعالمــي، مــن أبنــاء 
بلــدة كفــر بطنــا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، مــن مواليــد عــام 1994، اخلميــس 
26/ تشــرين األول/ 2017 اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل فيلــق الرمحــن 
أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة مــن مــكان وجــوده يف بلــدة كفــر بطنــا شــرق 
حمافظــة ريــف دمشــق، واقتادتــه إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف بلــدة 

عــني ترمــا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، وأفرجــت عنــه يف اليــوم التــايل. 

علي بكر

أنس أبو أمين

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SEQzcVZYZGJSR1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Uzc2WnVSYjlEdFU/view
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رابعاً: التوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي: 

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.

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

يف ســوريا، 90 % منهم لدى النظام الســوري.
• البــدء الفــوري يف الضغــط علــى األطــراف مجيعــاً مــن أجــل الكشــف الفــوري عــن ســجالت املعتقلــني لديهــا، وفــق جــدول زمــين 
ويف تلــك األثنــاء ال بـُـدَّ مــَن التَّصريــح الفــوري عــن أماكــن احتجازهــم والسَّــماح للمنظمــات اإلنســانية واللجنــة الدوليــة للصَّليــب 

األمحــر بزيارهتــم 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 قضايــا بعيــدة ميكــن التباحــث فيهــا الحقــاً بشــكل تشــاركي بــني األطــراف بعــد التوافــق 

السياســي، كالدســتور.

إلى 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 ثانيــة. 
• البدء يف حتقيق اخرتاق يف قضية املعتقلني عر الكشف عن مصر 76 ألف خمتف لدى النظام السوري. 
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