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الثالاثء 30 نيسان 2019

تسجيل النظام السوري الناشط اإلعالمي 
علي عثمان على أنه متوىف يف دائرة 

السجل املدين إدانة صارخة للنظام السوري

مقتل 52 إعالميا بسبب التعذيب داخل 
مراكز االحتجاز التابعة للنظام السوري، قتل 

الشهود منهجية مدروسة إلخفاء األدلة
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احملتوى:
م أموات دون علم أهلهم. أواًل: استمرار النظام السوري بتسجيل حاالت جديدة ملختفني يف دوائر السجل املدين على أنَّ
اثنياً: أربع حاالت ظهرت يف صور قيصر هي من ضمن شهادات وفيات املختفني اليت أعلن عنها النظام السوري مؤخراً.

اثلثاً: تسجيل املعتقل اإلعالمي البارز علي عثمان الذي ظهر على شاشة التلفاز احلكومي على أنه قد تويف.
رابعاً: حصيلة ضحااي التعذيب الذين قتلهم النظام السوري وحصيلة اإلعالميني الذين قتلوا بسبب التَّعذيب.

خامساً: االستنتاجات والتوصيات.

ــم  أواًل: اســتمرار النظــام الســوري بتســجيل حــاالت جديــدة ملختفــن يف دوائــر الســجل املــدين علــى أنَّ
أمــوات دون علــم أهلهــم:

منــذ مطلــع عــام 2018 فوِجئَــت العديــد مــن ُأســر املختفــني قســرايً يف مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري بوجــود اســم 
ــجل املــدين مــن دون علمهــا املســبق بذلــك،  قريــب هلــا خمتــٍف قســرايً علــى أنــه متــوىف ومســجل ضمــن واقعــات الوفــاة يف دوائــر السِّ
ــجل املــدين كإخــراج قيــد أو بيــان عائلــي،  ــا علمــت بذلــك مبحــض املصادفــة يف أثنــاء قيامهــا إبجــراء معامــالت يف دوائــر السِّ إنَّ
وهــذا خمالــف لنصــوص قانــون األحــوال املدنيــة الســوري املتعلقــة إبجــراءات الوفــاة يف الســجون، الــيت تنــصُّ علــى “تســجل الوفيــات 
احلاصلــة يف الســجون واحملاجــر واملستشــفيات اســتناداً إىل شــهادة يقدمهــا مديــرو هــذه املؤسســات أو مــن ينــوب عنهــم إىل أمــني 

الســجل املــدين املختــص ومتســك هــذه املؤسســات ســجالت خاصــة هلــذه الوقائــع”.

ــجل املــدين مــن  وقــد تكــرَّرت هــذه احلــوادث إىل أن أصبحــت بيــاانت الوفــاة للمختفــني أتيت علــى شــكل قوائــم إىل دوائــر السِّ
ــا عســكرية كالقضــاء العســكري والشــرطة العســكرية، واألفــرع األمنيــة، وتضــمُّ تلــك القوائــم اســم املختفــي  ــح أنَّ جهــات نُرجِّ

ونســبته، وقيــده، واتريــخ وفاتــه، واحملافظــة الــيت تــويف فيهــا، دون اإلشــارة إىل أســباب الوفــاة أو مــكان االحتجــاز.

ل منــذ أاير/ 2018 حــى اآلن قيــام النظــام الســوري بتســجيل املختفــني  وال يــزال فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ُيســجِّ
ــجل املــدين، وكنــا قــد اســتعرضنا يف تقريريــن ســابقني تفاصيــل هــذه العمليــات وحنتفــظ يف  ــم متوفــون يف دوائــر السِّ قســرايً علــى أنَّ

أرشــيفنا بواثئــق وفــاة العديــد منهــم.

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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وقد الحظ فريقنا تغرياً يف سياســة إبالغ عوائل املختفني مع ناية عام 2018 ومطلع عام 2019 فقد بدأت دوائر الســجل 
املــدين إبخفــاء قوائــم املختفــني املســجلني كمتوفــني ومنعــت إبرازهــا بشــكل مجاعــي كمــا فعلــت ســابقاً عندمــا قامــت بنشــر تلــك 
القوائــم ضمــن لوحــة اإلعــالانت داخــل دائــرة الســجل املــدين، إضافــة إىل ذلــك، مل تعــد دوائــر الســجل املــدين ُتســلِّم العائــالت 
الــيت تقــوم مبراجعتهــا شــهادة وفــاة ابنهــم أو قريبهــم مباشــرة، بــل تطلــب منهــم مراجعتهــا الحقــاً، ورمبــا يتكــرر هــذا الطلــب مــرات 
عــدة، ويبــدو لنــا أنَّ هــذا التَّكتيــك قــد متَّ تعميمــه مــن قبــل أجهــزة األمــن ألســباب عــدة، أواًل: مزيــد مــن اإلذالل ونشــر اإلرهــاب 
واخلــوف يف اجملتمــع، واثنيــاً: الوصــول إىل حالــة مــن اليــأس قــد تدفــع البعــض مــن األهــايل إىل التَّوقــف عــن املطالبــة مبعرفــة مصــري 
أبنائهــم، وأخــرياً جتنُّــب حــدوث ازدحــام وجتمــع ألســر املختفــني أمــام مقــرات الســجل املــدين؛ مــا ُيفِّــف مــن انتشــار أخبــار جديــدة 
عــن تســلُّم دوائــر الســجل املــدين بيــاانت وفــاة ملختفــني قســرايً، حيــث يبــدو أنــا ترغــب أن متــرر أخبــار الوفــاة الصاعقــة بشــكل 

تدرجيــي مــع األايم.
 

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“لقــد متكنَّــا مــن توثيــق 890 حالــة منــذ أاير 2018 حــى اآلن، مــن بينهــا أربــع حــاالت قــد وردت ضمــَن صــور 
ــجل  قيصــر، لكننــا ال نعلــم كــم هــي أعــداد أمســاء املختفــني قســرايً الــيت قــام النظــام الســوري بتوزيعهــا علــى دوائــر السِّ
املــدين ليتــم تســجيلهم علــى أنــم أمــوات، هــل تشــمل الـــ 82 ألــف خمتــٍف قســرايً لــدى النظــام، أم بضعــة آالف، ال 
نلــك إجابــة حمــددة، ومل نتمكــن مــن احلصــول علــى قوائــم، لكــن يبقــى األكيــد أنَّ النظــام الســوري يتالعــب ابجملتمــع 

الســوري ويتعامــل مــع الشَّــعب بدرجــة أقــل مــن العبيــد”.

اثنيــاً: أربــع حــاالت ظهــرت يف صــور قيصــر هــي مــن ضمــن شــهادات وفيــات املختفــن الــي أعلــن عنهــا 
النظــام الســوري مؤخــرًا:

متكَّــن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــر مقاطعــة البيــاانت وعمليــات التَّحقيــق، وكذلــك املتابعــة مــع األهــايل مــن التأكــد 
مــن أن هنــاك أربــع حــاالت ملختفــني قســراً قــد تعــرَّف أهلهــا علــى مصريهــا عــر مشــاهدة جثــث الضحــااي بــني صــور قيصــر املســربة 
-يف 8/ آذار/ 2015 - الــيت حتدَّثنــا عنهــا مفصــالً يف تقريــر ســابق، ومــن جهــة أخــرى فــإنَّ هــذه احلــاالت األربعــة ذاهتــا قــد وثَّقنــا 
وجودهــا بــني الـــ 890 حالــة الــيت ســجَّلناها منــذ أاير 2018، وهــذا التقاطــع ُيشــكِّل دليــل إدانــة إضــايف ضــدَّ النظــام الســوري، فقــد 
تعــرَّف األهــايل علــى جثــث أقرابئهــم عــر صــور قيصــر الــيت التقطــت جلثــث معتقلــني قضــوا بســبب التعذيــب، وكذلــك قامــت دوائــر 
الســجل املــدين بتســجيلهم علــى أنــم متوفــون، وقــوات لنظــام الســوري وأجهزتــه األمنيــة هــي مــن اعتقلــت هــؤالء األشــخاص وقامــت 

ــجل املــدين أنــم قــد توفــوا. بتعذيبهــم حــى املــوت، وهــي مــن أخَفــت مصريهــم طــوال تلــك الســنوات، مث صرَّحــت عــر دوائــر السِّ
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اثلثــاً: تســجيل املعتقــل اإلعالمــي البــارز علــي عثمــان الــذي ظهــر علــى شاشــة التلفــاز احلكومــي علــى 
أنــه قــد تــويف:

أضيفــت يف األايم املاضيــة حالــة جديــدة ُتشــكُل نوذجــاً صارخــاً عــن كيفيــة تعامــل النظــام الســوري مــع ملــف املختفــني قســرايً 
ــجل املــدين، فقــد علمــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف 14/ نيســان  بشــكل مهجــي، وتســجيلهم أمــوات يف دوائــر السِّ
اجلــاري حبصــول ذوي الناشــط اإلعالمــي “علــي عثمــان” علــى وثيقــة تُفيــد بوفاتــه عــر دائــرة الســجل املــدين يف مدينــة محــص، 
ذلــك لــدى قيامهــم ابســتخراج بيــان قيــد عائلــي كتــب فيــه يف خانــة املالحظــات أنَّ “علــي” متــوىف يف 30/ كانــون األول/ 
2013 دوَن أيــة تفاصيــل أخــرى عــن مــكان الوفــاة أو ســببها، وقــد حصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى نســخة 
مــن بيــان القيــد العائلــي وحنتفــظ بــه ضمــن ســجالتنا، ونؤكــد أنَّ النظــام الســوري ال يــزال حــى اآلن ال يســلم اجلثــث إىل أهلهــا 
كــي يتــم دفنهــا يف مقابــر الئقــة، وبــدون تســليم اجلثــة ال تُعتــر هــذه الوثيقــة كشــفاً كامــاًل عــن احلقيقــة، كمــا ُنشــري إىل أنَّ البيــان 
العائلــي اشــتمَل أيضــاً علــى ذكــر وفــاة شــقيق علــي وهــو إبراهيــم حممــود عثمــان، الــذي اعتقلتــه عناصــر اتبعــة لقــوات النظــام 
الســوري يــوم الثــالاثء 8/ أاير/ 2012 مــن بلــدة صحنــااي غــرب حمافظــة ريــف دمشــق مــع شــقيقه حذيفــة ووالــده، وخالــه، وابــن 
خالــه، وصهــره، ويشــرُي البيــان إىل أنَّ إبراهيــم قــد تــويف يــوم األحــد 28/ حزيــران/ 2015، وأخــرياً مل تتمكــن عائلتهمــا مــن اختــاذ 
أي إجــراء قانــوين لــدى الســلطات القضائيــة احملليــة؛ نظــراً هليمنــة األجهــزة األمنيــة عليهــا بشــكل كبــري، كمــا هــو حــال معظــم 

مؤسســات الدولــة الســورية؛ مــا جيعــل أيــة عائلــة تقــوم بــه عرضــة خلطــر املالحقــة األمنيــة والتهديــد.

إنَّ مجيــع هــذه اإلجــراءات الــيت يقــوم هبــا النظــام الســوري مــن اعتقــال مث إخفــاء قســري، مث قتــل حتــت التعذيــب، مث عــدم إبــالغ 
ــجل املــدين وعــدم تســليمهم اجلثــة، كل هــذا يؤكــد  األهــايل عنــد مقتــل ابنهــم وأتجيــل ذلــك لســنوات، مث إبالغهــم عــر دوائــر السِّ

أنَّ طريقــة تفكــري وعقليــة الســلطات احلاكمــة ُتشــبه إىل حــدٍّ كبــري نــَط العصــاابت املافيويــة.

علــي حممــود عثمــان، امللقــب بـــ “اجلــد”، مــن أبنــاء حــي اباب عمــرو جنــوب غــرب مدينــة محــص، مــن مواليــد عــام 1977، كان 
يعمــل ابئــع خضــار قبــل أن يــرز دوره كناشــط إعالمــي مــع بدايــة انطــالق احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف آذار/ 2011، 
حيــث شــارك يف تغطيــة التظاهــرات الســلمية ومــن مث كان حاضــراً يف أثنــاء االقتحامــات الــيت شــنَّتها قــوات النظــام الســوري علــى 
أحيــاء محــص القدميــة، ونقــل مــا صــوَّره إىل وســائل اإلعــالم العربيــة واألجنبيــة، عمــل علــي مــع املركــز اإلعالمــي حلــي اباب عمــرو 
ورافــَق الصحفيــني األجانــب الذيــن قدمــوا إىل احلــي بشــكل ســري، وشــاركهم يف جوالهتــم لتغطيــة التظاهــرات وعمليــات القصــف 

الــيت شــهدها احلــي يف تلــك احلقبــة.
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كان “علي” أحد الشهود على حادثة استهداف املركز اإلعالمي يف حي اباب عمرو يوم األربعاء 22/ شباط/ 2012 حني 
اســتهدفت قــوات النظــام الســوري املبــى الــذي كان يضــمُّ جمموعــة مــن الصحفيــني األجانــب وقتــل إثــَر ذلــك كل مــن الصحفيــة 
األمريكيــة “مــاري كولفــن” والصحفــي الفرنســي “رميــي أوشــليك” إضافــة إىل إصابــة الصحفــي الريطــاين “بــول كونــروي” 

والفرنســية “إديــث بوفييــه”، وســاعد “علــي” الكثــري مــن الصحفيــني األجانــب علــى مغــادرة احلــي عــر احلــدود مــع لبنــان.

اقتحمــت قــوات النظــام الســوري حــي اباب عمــرو يف مدينــة محــص نايــة شــباط/ 2012 وبقــي “علــي” خمتبئــاً داخــل احلــي إىل 
أن متكَّــن مــن اخلــروج حنــو مدينــة حلــب، ومتكنَّــت قــوات النظــام الســوري مــن اعتقالــه يف مدينــة حلــب يــوم األربعــاء 28/ آذار/ 
2012 حبســب مــا ســجَّله فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، ويف نيســان/ 2012 ظهــر علــي يف لقــاءات متلفــزة عــدة 
علــى قنــاة “الفضائيــة الســورية” التابعــة للنظــام الســوري؛ األمــر الــذي يؤكــد مســؤولية النظــام الســوري عــن اعتقالــه، محلــت هــذه 
احللقــات عنــوان “خفــااي اباب عمــرو” وظهــَر علــي يف هــذه اللقــاءات بصحــة جيــدة نوعــاً مــا، ومت التصويــر يف غرفــة مظلمــة، وقــد 
أدىل “علــي” ابعرتافــات توافــق روايــة النظــام الســوري عــن وجــود إرهابيــني يف حــي اباب عمــرو وغريهــا مــن االهتامــات، الــيت يــرّوِج 
هلــا النظــام الســوري حبــقِّ مجيــع مــن يعــارض ســلطته، وقــد ســجَّلنا العديــد مــن احلــاالت املشــاهبة، الــيت أجــر فيهــا النظــام الســوري 
نشــطاء قــام ابعتقاهلــم علــى الظهــور علــى شاشــات التلفزيــون الرمســي وهــم يدلــون ابعرتافــات بــدا لنــا غالبــاً أنــا قــد انتزعــت منهــم 

حتــت التعذيــب والتهديــد.

وُتشــري الــرواايت الــيت حصلــت عليهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن معتقلــني ســابقني متَّ اإلفــراج عنهــم إىل أنَّ آخــر 
مشــاهدة لـــ “علــي عثمــان” كانــت يف فــرع فلســطني التابــع لشــعبة املخابــرات العســكرية العامــة يف مدينــة دمشــق يف أاير/ 

2012، وكان قــد تعــرَّض للتَّعذيــب الوحشــي حبســب إفــادة أحــد املعتقلــني املفــرَج عنهــم.

لقــد كان علــي عثمــان أحــد الشــهود علــى أنــاط عــدة مــن االنتهــاكات الــيت ارتكبهــا النظــام الســوري يف حــي اباب عمــرو، حيــث 
صــور بعدســته مئــات الصــور آلاثر انجتــة عــن عمليــات القصــف والدمــار والقتلــى واجلرحــى، كمــا كان شــاهداً علــى حادثــة 
مقتــل الصحفيــني األجانــب واســتهدافهم بشــكل متعمَّــد يف أثنــاء أتديتهــم لعملهــم يف مركــز اباب عمــرو اإلعالمــي، ويف مقدمتهــم 
الصحفيــة األمريكيــة “مــاري كولفــن”، وُتشــكِّل تصفيتــه داخــل ســجون النظــام الســوري طمســاً صارخــاً للحقائــق واســتمراراً لنهــج 

النظــام الســوري يف إســكات صــوت اإلعالميــني والصحفيــني وإرهاهبــم.

كمــا أنَّ خــروَج “علــي” علــى شاشــات اتبعــة للنظــام الســوري يؤكــد أنَّ قــوات النظــام الســوري هــي مــن قامــت ابعتقالــه، وأنَّ 
إعــالن الســجل املــدين عــن وفاتــه دون ذكــر أي ســبب، ومنــع أهلــه أو أي حمــاٍم مــن زايرتــه أمــر ُيشــكل دليــاًل إضافيــاً علــى 
مســؤولية النظــام الســوري عــن تعذيــب “علــي” ومقتلــه، كمــا مل يقــم النظــام الســوري أبي حتقيــق يف أيــة حادثــة وفيــات داخــل 
مراكــز االحتجــاز، مل حياســب أايً مــن املســؤولني، كمــا هــو حــال قرابــة 14 ألــف ســوري قتلهــم النظــام الســوري حتــت التعذيــب. 

https://www.youtube.com/watch?v=JeP0O2WjaEE&feature=youtu.be


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 5

رابعــاً: حصيلــة ضحــااي التعذيــب الذيــن قتلهــم النظــام الســوري وحصيلــة اإلعالميــن الذيــن قتلــوا بســبب 
التَّعذيب:

ُتشــري قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، الــيت متَّ بناؤهــا عــر عمليــات مراقبــة مســتمرة ومرتاكمــة لألخبــار واحلــوادث 
حبســب منهجيتنــا1 إىل مقتــل مــا ال يقــل عــن 14009 مدنيــني بســبب التعذيــب يف مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، 
بينهــم مــا ال يقــل عــن 52 مــن الكــوادر اإلعالميــة، ذلــك منــذ آذار/ 2011 حــى نيســان/ 2019، يف حــني ال يــزال قرابــة 
349 مــن الكــوادر اإلعالميــة قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري لــدى النظــام الســوري، وقــد يكــون قســم منهــم قتــل حتــت 
ــن مــن معرفــة ذلــك كمــا حصــل مــع الناشــط علــي عثمــان، الــذي قتــل منــذ قرابــة أربــع ســنوات ونصــف  التعذيــب دون أن نتمكَّ

الســنة، وعلمــت عائلتــه بذلــك مصادفــة بعــد مــرور كل تلــك الســنوات علــى مقتلــه.

خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

ــد لـــ  • لقــد ارتكــب النظــام الســوري يف هــذه احلــوادث دون أدىن شــك عــدداً كبــرياً مــن االنتهــاكات، علــى رأســها إخفــاء متعمَّ
90 % من املعتقلني لديه، وتعذيبهم أببشــع أســاليب الســادية والقســوة، وتركهم يتأملون حى املوت، مث إذالل وإرهاب اجملتمع 
وأهــايل املعتقلــني عــر حرمانــم مــن أبســط معايــري احلقــوق والكرامــة اإلنســانية عــر عــدم إبالغهــم بوفــاة ابنهــم، أو االمتنــاع عــن 
إعطائهــم جثتــه وأخــرياً تســجيله متــوىف دون علمهــم، لقــد اســتخدم النظــام الســوري مقــدَّرات وثــروات ومؤسســات الدولــة الســورية 

كأســلحة حــرب ضــدَّ كل مــن يتجــرأ علــى معارضتــه.
• انتهك النظام الســوري بوضوح الفقرة الثانية من املادة 53 من الدســتور الســوري الذي وضعه بنفســه يف عام 2012، كما 
انتهــك املــادة 391 مــن قانــون العقــوابت الســوري علــى حظــر التعذيــب وتعاقــب مرتكبيــه، كمــا أمَّــن محايــة وحصانــة ألجهــزة 
األمــن عــر قانــون ُيشــرِعن اجلرميــة، ذلــك يف املــادة 16 مــن القانــون 14 لعــام 1969، الــيت تُعطــى مبوجبهــا حصانــة لرجــال األمــن 
يف حال ارتكاهبم جرائم، إذ ال جتوز مالحقتهم إال مبوافقة القائد املســؤول عنهم .ومن خالل هذه احلصانة املســتمرة حى اليوم 
وعــر اتريــخ احملاكــم الســورية مل يصــدر أي حكــم ابإلدانــة ألي عنصــر أمــن علــى ممارســته التعذيــب، وُتشــكِّل هــذه املــادة انتهــاكاً 

صارخــاً ألبســط مبــادئ حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل والتفاقيــة مناهضــة التعذيــب الــيت صادقــت عليهــا احلكومــة الســورية.
• كمــا ارتكــب النظــام الســوري ضــدَّ خصومــه يف خضــم النــزاع املســلح الداخلــي جرميــة التَّعذيــب يف إطــار هجــوم واســع النطــاق 
ومنهجــي وبشــكل مقصــود ضــد املدنيــني واملعتقلــني لديــه، وحبســب مــا ورَد يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر الســابقة فإنَّــه ذلــك يرقــى إىل 
جرميــة ضــدَّ اإلنســانية وجرميــة حــرب أيضــاً، مبوجــب املادتــني الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة.

>> http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf<< ،1  "منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان"، الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل واألمم املتحدة:

• فــرض عقــوابت علــى النظــام الســوري، بــدءاً مــن حظــر األســلحة واملقاطعــة الديبلوماســية، وصــواًل إىل العقــوابت العســكرية يف 
حــال اســتمرار ارتــكاب االنتهــاكات الفظيعــة، الــيت ال تــزال مســتمرة حــى اآلن.

• محاية املدنيني املعتقلني لدى النظام السوري من التعذيب حى املوت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد احلياة.
• جيــب علــى اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة أخــذ زمــام املبــادرة يف احلالــة الســورية واللجــوء إىل تطبيــق مبــدأ احتــاد مــن أجــل 

الســالم؛ ذلــك نظــراً للشــلل التــام يف جملــس األمــن بســبب الفيتــو الروســي الصيــي.
• إجياد آلية إللزام النظام السوري بوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحااي وتسليمها لألهايل.

• جيب على روسيا التوقف عن عرقلة رفع احلالة يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
• يتوجــب علــى مجيــع األذرع اإلغاثيــة التابعــة لألمــم املتحــدة البحــث عــن اأُلســر الــيت فقــدت ُمعليهــا أو أحــد أبنائهــا بســبب 

التعذيــب، وضمــان إيصــال املعــوانت إىل ُمســتحقيها بشــكل مســتمر، والبــدء بعمليــات إعــادة التأهيــل.
• املعاقبة الفورية جلميع األفراد املتورطني يف ماكينة التعذيب.

 
اجملتمع الدويل:

• جيــب أن تقــوم الــدول األطــراف يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ابختــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات إلقامــة واليتهــا القضائيــة علــى 
مرتكــيب جرائــم التَّعذيــب، وبــذل كل اجلهــود املاديــة واألمنيــة يف ســبيل ذلــك.

• فــرض مزيــد مــن العقــوابت واملقاطعــة علــى النظــام الســوري والــدول الداعمــة لــه، واعتبــار كل مــن يدعــم النظــام الســوري شــريكاً 
متورطــاً يف ارتــكاب االنتهــاكات الفظيعــة. 

• اختاذ إجراءات عقابية جديَّة حبق النظام السوري لردعه عن االستمرار يف قتل املواطنني السوريني حتت التعذيب.
• تقدمي مزيد من األموال والدعم واملنح الكافية للمنظمات احمللية اليت هتتم برعاية وإعادة أتهيل ضحااي التعذيب وُأسرهم. 

• تقدمي الدَّعم للنشطاء األفراد واملنظمات احمللية اليت تقوم بتوثيق االنتهاكات دون فرض وصاية أو توجيهات سياسية.

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
النظــر يف احلــاالت الــواردة يف هــذا التقريــر، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتعــاون والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة 

والتفاصيــل.
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إىل النظام السوري:
• جيب التوقف الفوري عن استخدام أساليب التعذيب كافة ومقدرات الدولة السورية يف تعذيب وإرهاب اجملتمع.

• السماح الفوري بدخول جلنة التحقيق الدولية املستقلة واللجنة الدولية للصليب األمحر ومجيع املنظمات احلقوقية املوضوعية. 
• حتمل املسؤولية القانونية والتاريية عن هذه الكارثة الوطنية الشاملة.

• اإلفــراج الفــوري وغــري املشــروط عــن مجيــع املعتقلــني تعســفياً وبشــكل خــاص األطفــال والنســاء، وكشــف مصــري عشــرات آالف 
املختفــني قســرايً.

شكر
كل الشــكر للنشــطاء احملليــني وعائــالت الضحــااي وأصدقائهــم، الذيــن أســهموا يف إجنــاز هــذا التقريــر علــى هــذا النحــو، وخالــص 

العــزاء هلــم.
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