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خالل أكثر من عامين ونصف، قامت الحكومة السورية و ما تزال تقوم 
بتنفيذ حمالت واسعة النطاق من االعتقاالت التعسفية وسجنت عشرات 
االف من المدنيين ومن ضمنهم المتظاهرين السلميين، والناشطين المدنيين 
والسياسيين، والعاملين في اإلغاثة، والصحفيين، وأطباء ومحامين بدون 
والمصابين  الخاصة،  االحتياجات  وذوي  واألطفال،  النساء  بين  التفرقة 

بحاالت مرضية خطيرة

مراكز  توفوا  في  المعتقلين  من  اآلالف  أن  إلى  الموثقة  البيانات  تشير 
الحجز الحكومية والتي الترقى ظروف االعتقال فيها لتالقي حتى أدنى 

المعايير لحقوق االنسان و المعايير اإلنسانية. 
تفشل اإلجراءات القانونية بإلزام السلطات السورية لالمتثال مع المعايير 

الدولية، وحتى مع الدستور السوري أو القوانين  الوطنية .

ويواجه المعتقلين في مراكز االحتجاز الحكومية يوميا أخطر انتهاكات 
لحقوق االنسان بما في ذلك االستخدام الواسع النطاق والمنهجي للتعذيب 
وسياسة  المحاكمة،  بعد  و  المحاكمة  قبل  ما  فترات  في  االحتجاز  أثناء 
والتي  للمعتقلين،  الصحية  للحالة  المتعمد  المنتشرة  واإلهمال  التجويع 

تؤدي في العديد من الحاالت إلى وفاتهم.
على  يعرض  ان  يجب  معتقل  أي شخص  أنه  السوري  القانون  يشترط 
عملية  تتم  حيث  يوما.  ستون  أقصاها  زمنية  فترة  في غضون  القاضي 
اعتقال االشخاص في مراكز االعتقال الخاضعة لسيطرة الحكومة ومن 
و  العسكرية  السجون  و  األمنية،  االجهزة  في  االعتقال  مراكز  ضمنها 
المركزية  يظلون محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أشهر أو 

غالبا لسنوات.

نداء عاجل إلطالق سراح جميع المعتقلين و سجناء الرأي في 
سورية

عميق  عن  تعبر  أدناه  املوقعة  املنظمات  ن 

قلقها فيما يتعلق مبصيرعشرات  اآلالف من 

األطراف  جميع  وحتث  سوريا  في  املعتقلني 

و  اجلسدية  سالمتهم  لضمان  العمل  على 

النفسية في  كل الظروف و إفراج املعتقلني 

تعسفا

بيــــان
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ويحتجز اآلالف في ظروف غير إنسانية في فروع سرية تحت االرض تابعة لألجهزة األمنية المختلفة والمدنيين المحتجزين 
بشكل روتيني في مراكز االحتجاز العسكرية. في هذا التاريخ، ويتعرض عشرات اآلالف لالختفاء القسري.

المدنيين من ضمنهم الناشطين السلميين تتم محاكمتهم بمنهجية أمام قضاء اليحترم أدنى معايير المحاكمة العادلة متضمناً 
بذلك المحاكم الميدانية العسكرية و محاكم اإلرهاب.

تأثير األجهزة األمنية على هذه المحاكم االستثنائية غير محدد والمحامين ليس لديهم أي إمكانية للتأثير على جلسات االستماع 
و التي نادرا ان تستمر ألكثر من بضع دقائق. على الرغم من هذا، يمكن أن يحكم المعتقلين لعدة سنوات من السجن وحتى 

إلى عقوبة اإلعدام.
عالوة على ذلك، األغلبية الساحقة من األشخاص الذين يعرضون أمام محكمة اإلرهاب هم من المدنيين الذين لم يشاركوا 
في أي عملية عسكرية ضد الحكومة. مقاضاة األشخاص المتورطين في القتال ضد القوات العسكرية الحكومية يتم عموما 

أمام المحاكم الميدانية التي تجري داخل مرافق االحتجاز.
اإلسالمية  الجماعات  سيما  ال   , المسلحة  الجماعات  قبل  من  المعتقلين  األشخاص  مئات  بمصير  تعنى  منظماتنا  أن  كما 

المتطرفة تتنامى فيها قواها في مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
بعض هذه الجماعات تقوم بفرض نظام اجتماعي جديد في المناطق الخاضعة لها، وتقوم بمنع المدنيين من ممارسة حقوقهم 
األساسية . وقد تم اإلبالغ على مئات الحاالت من الخطف لمعارضي سلطتهم بما في ذلك النشطاء السلميين جنبا الى غيرها 

من االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان.
كما تم تأسيس محاكم شرعية محلية ال تقدم أي ضمانات أساسية لمحاكمة عادلة .

إن المنظمات الموقعة أدناه تذكر بأنه على الحكومة السورية أن تتقيد بمبادئ حقوق اإلنسان الدولية حتى في وقت الحرب 
, كما أنه يجي على جميع األطراف المتورطة في القتال المسلح أن تتقيد بمبادئ القانون االنساني الدولي.

وكما أن الفظائع المرتكبة من قبل  جميع أطراف القتال بما في ذلك العناصر غير الحكومية  قد ترقى إلى أن تكون جرائم 
حرب وجرائم ضد اإلنسانية.  ويجب أن تتم محاسبة و محاكمة جميع األطراف المسؤولة و المتورطة في الجرائم الدولية 

من قبل سلطات قضائية مستقلة و محايدة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
والنفسية  الجسدية  السالمة  عن  المسؤولية  القتال  في  المشاركة  األطراف  جميع  و  السورية  السلطات  منظماتنا  وتحمل 

لألشخاص الذين تحتجزهم.
ويجب أن تتخذ على الفور خطوات إلطالق سراح جميع المعتقلين بشكل غير قانوني ، و منح اليات الرصد المستقلة و 

خاصة لجنة الصليب االحمر الدولية حق الوصول إلى جميع مراكز االحتجاز في البالد.
و يجب إلغاء المحاكم التي ال تتوفر بها أي ضمانة للمتهم بدون أي تأخير سواء كانت المحاكم الميدانية أو محكمة اإلرهاب 

أو المحاكم والمجالس الشرعية.

حيث أنه يوجد محاوالت متجددة للتوصل الى تسوية سياسية من شأنها وضع حد للعنف في  سوريا، فإنه يجب على المجتمع 
الدولي وجميع األطراف المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في القتال بأن تمنح األولوية القصوى لعملية إطالق سراح 

المعتقلين تعسفا  و ان يعتبر كشرطاً أساسياً للدخول في أي مفاوضات سياسية مستقبلية.


