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احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: ملخص كانون األول. 
اثلثاً: حصيلة حاالت االعتقال التَّعسفي لدى أطراف النِّزاع.

رابعاً: أبرز حاالت وحوادث االعتقال التَّعسفي يف كانون األول. 
خامساً: أبرز حاالت االعتقال التَّعسفي يف عام 2019.

سادساً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: مقدمة ومنهجية:
شــكَّل االعتقــال التَّعســفي ومــن مث اإلخفــاء القســري انتهــاكاً واســعاً منــذ األايم األوىل للحــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي 
يف آذار 2011، ويُعتــر مــن أوســع االنتهــاكات، الــي عــاىن منهــا املواطــن الســوري وأشــدِّها انتشــاراً، فقــد طالــت مئــات آالف 
الســوريني، ومارســتها األجهــزة األمنيــة التابعــة للنظــام الســوري وكذلــك امليليشــيات التابعــة لــه علــى حنــو مــدروس وخمطــط، وأحيــاانً 
بشــكل عشــوائي واســع؛ هبــدف إاثرة اإلرهــاب والرعــب لــدى أكــر قطــاع ممكــن مــن الشــعب الســوري، وبعــد قرابــة مثانيــة أشــهر 
مــن احلــراك الشــعيب بــدأت تظهــر أطــراف أخــرى علــى الســاحة الســورية ومارســت عمليــات خطــف واعتقــال، وقــد كانــت وماتــزال 
عمليــة توثيــق حــاالت االعتقــال وحتــوُّل املعتقــل إىل عــداد املختفــني قســرايً أو اإلفــراج عنــه، مــن أعظــم التَّحــدايت والصعــوابت الــي 
واجهــت فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان كمــا هــو موضــح يف منهجيتنــا1 ، وقــد قامــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
منــذ عــام 2011 ببنــاء برامــج إلكرتونيــة معقــدة مــن أجــل أرشــفة وتصنيــف بيــاانت املعتقلــني، الذيــن يقــوم فريــق العمــل جبمــع 
بياانهتــم والتَّحقــق منهــا؛ األمــر الــذي مكنَّنــا ابلتــايل مــن توزيــع حــاالت االعتقــال حبســب اجلنــس ومــكان احلادثــة، واحملافظــة الــي 
ينتمــي إليهــا املعتقــل، واجلهــة الــي قامــت بعمليــة االعتقــال، وعقــد مقــارانت بــني هــذه اجلهــات، والتَّعــرف علــى احملافظــات الــي 

اعتقــل واختفــى النســبة األعظــم مــن أبنائهــا.

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.

.>> http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf<< ،1  "منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان"، الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
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ونظــراً ألمهيــة وحساســية انتهــاك اعتقــال مواطــن ســوري، فــإنَّ الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ُتصــدر منــذ عــدة ســنوات أخبــاراً 
دوريــة عــن حــوادث االعتقــال، وتقريــراً شــهرايً يرصــد حصيلــة حــاالت االعتقــال أو االختفــاء القســري أو اإلفــراج، الــي شــهدها 
الشــهر املنصــرم، وتقريــراً ســنوايً، إضافــة إىل عشــرات التَّقاريــر، الــي تتحــدَّث عــن مراكــز االعتقــال املختلفــة لــدى أطــراف النــزاع، 
وغــر ذلــك مــن التَّقاريــر اخلاصــة املرتبطــة بشــؤون املعتقلــني، كمــا نرســُل بشــكل دوري اســتمارة خاصــة إىل فريــق األم املتحــدة 
العامــل املعــي حبــاالت االختفــاء القســري أو غــر الطوعــي، وإىل الفريــق العامــل املعــي ابالحتجــاز التعســفي، واملقــرر اخلــاص املعــي 

مبســألة التعذيــب.
إنَّ معظــم حــوادث االعتقــال يف ســوراي تتــمُّ مــن دون مذكــرة قضائيــة لــدى مــرور الضحيــة مــن نقطــة تفتيــش أو يف أثنــاء عمليــات 
املدامهــة، وغالبــاً مــا تكــون قــوات األمــن التابعــة ألجهــزة املخابــرات األربعــة الرئيســة هــي املســؤولة عــن عمليــات االعتقــال بعيــداً 
عــن الســلطة القضائيــة، ويتعــرَّض املعتقــل للتَّعذيــب منــذ اللحظــة األوىل العتقالــه، وُيــَرم مــن التواصــل مــع عائلتــه أو حماميــه. كمــا 

تُنكــر الســلطات قيامهــا بعمليــات االعتقــال التَّعســفي ويتحــول معظــم املعتقلــني إىل خمتفــني قســرايً.

ويُعتــر النظــام الســوري مســؤواًل عــن قرابــة 89 % مــن حصيلــة االعتقــاالت التَّعســفية املســجلة لدينــا، وهــو أّول وأكثــر أطــراف 
النّــزاع ممارســة هلــذا االنتهــاك بشــكل ممنهــج، وغالبــاً ال تتمكَّــن عائــات الضحــااي مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابالعتقــال بدقــة، 
ألنــه عــدا عــن أفــرع األمــن األربعــة الرئيســة ومــا يتشــعب عنهــا، متتلــك مجيــع القــوات املتحالفــة مــع النظــام الســوري )امليليشــيات 

اإليرانيــة، حــزب هللا اللبنــاين، وغرهــا( صاحيــة االعتقــال والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري.
تُعتــر قضيــة املعتقلــني واملختفــني قســراً مــن أهــم القضــااي احلقوقيــة، الــي مل يــدث فيهــا أيُّ تقــدم يُذَكــر علــى الرغــم مــن تضمينهــا يف 
قــرارات عــدة جمللــس األمــن الــدويل وقــرارات للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ويف خطــة الســيد كــويف عنــان، وأخــراً يف بيــان وقــف 
األعمــال العدائيــة – شــباط 2016، الــذي أورَد “تتعهــد مجيــع األطــراف ابلعمــل علــى اإلفــراج املبكــر عــن املعتقلــني، وخصوصــاً 
النســاء واألطفــال”، ويف قــرار جملــس األمــن رقــم 2254 الصــادر يف كانــون األول 2015 يف البنــد رقــم 12، الــذي نــصَّ علــى 
ضــرورة اإلفــراج عــن مجيــع املعتقلــني وخصوصــاً النســاء واألطفــال بشــكل فــوري، ومــع ذلــك مل يطــرأ أيُّ تقــدم يف ملــف املعتقلــني 

يف مجيــع املفاوضــات الــي رعتهــا األطــراف الدوليــة مبــا خيــص النــزاع يف ســوراي. ويف هــذه القضيــة حتديــداً فإننــا نوصــي ابلتــايل:
أواًل: جيــب أن تتوقــف فــوراً عمليــات االعتقــال التَّعســفي واإلخفــاء القســري الــي 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، وإطــاق ســراح 

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

مســبق، ودون أي قيــد أو شــرط.
رابعاً: تشــكيل جلنة أممية ملراقبة إطاق ســراح املعتقلني بشــكل دوري وفق جدول زمي يُطلب من مجيع اجلهات الي حتتجزهم، 

وبشــكل رئيس من احلكومة الســورية الي حتتجز قرابة 89 % من جمموع املعتقلني.
خامســاً: إيقــاف األحــكام الصــادرة عــن احملاكــم العســكرية امليدانيــة وحماكــم قضــااي اإلرهــاب وإلغاؤهــا ملخالفتهــا التشــريعات احملليَّــة 

والدوليــة وضمــاانت احملاكمــة العادلة.

منهجية:
يعرض التقرير حصيلة عمليات االعتقال التَّعســفي الي ســجلناها يف العام املنصرم 2019 وكانون األول منه، على يد أطراف 
النِّــزاع الرئيســة الفاعلــة، كمــا يرصــد أبــرز نقــاَط املدامهــة والتَّفتيــش، الــي نتــَج عنهــا حجــز للحريــة، ويســتعرض أبــرز احلــاالت الفرديــة 
وحوادث االعتقال التَّعســفي، الي وثقها فريق الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف عام 2019 وكانون األول، وتوزُّع حاالت 

وحــوادث االعتقــال تبعــاً ملــكان وقــوع احلادثة.
وحبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فإننــا نســتطيع توزيــع حــاالت االعتقــال حبســب احملافظــة الــي وقعــت 
فيهــا حادثــة االعتقــال، وحبســب احملافظــة الــي ينتمــي إليهــا املعتقــل أيضــاً، وحنــن يف هــذا التقريــر ويف معظــم تقاريــران نــوزِّع حصيلــة 
حــاالت االعتقــال تبعــاً للمــكان الــذي وقــَع فيــه االعتقــال، وليــس تبعــاً للمحافظــة الــي ينتمــي إليهــا املعتقــل، وُنشــر إىل أننَّــا يف 
بعــض األحيــان نقــوم بتوزيــع حــاالت االعتقــال حبســب احملافظــة الــي ينتمــي إليهــا املعتقــل؛ هبــدف إظهــار حجــم اخلســارة والعنــف 

الــذي تعــرَّض لــه أبنــاء تلــك احملافظــة مقارنــة مــع حمافظــات أخــرى، ونقــوم ابإلشــارة إىل ذلــك ضمــَن التقريــر.
كمــا يوثِـّـق التقريــر عمليــات االعتقــال التَّعســفي الــي حتوَّلــت إىل اختفــاء قســري، ونعتمــد يف منهجيتنــا مــرور 20 يــوم علــى حادثــة 
اعتقــال الفــرد وعــدم متكــن عائلتــه مــن احلصــول علــى معلومــات مــن الســلطات الرمسيــة حــول اعتقالــه أو حتديــد مكانــه، ورفــِض 

الســلطات الــي اعتقلتــه االعــرتاف ابحتجــازه.
يلتــزم فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبعايــر دقيقــة لتحديــد حادثــة االعتقــال التَّعســفي، ُمســتنداً بذلــك إىل أحــكام 
ــالفة الذكــر. ويقــوم قســم املعتقلــني واملختفــني قســراً يف الشــبكة  القوانــني الدوليَّــة وجمموعــة املبــادئ املتعلقــة ابالعتقــال التعسُّــفي السَّ
الســورية حلقــوق اإلنســان بتســجيل حــاالت االعتقــال الــي يصــل عليهــا مــن مصــادر ُمتعــددة مثــل: ذوي الضحــااي وأعضــاء 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف احملافظــات الســورية، ونشــطاء حمليــني متعاونــني، ومعتقلــني ســابقني، مثَّ يقــوم مبحــاوالت 
كثيفــة للتَّواصــل مــع عائــات املعتقلــني واملختفــني، واملقرَّبــني منهــم، والنَّاجــني مــن االعتقــال؛ هبــدف مجيــع أكــر قــدر ممكــن مــن 
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ل رواايت الشــهود، ونقــوم  املعلومــات واملعطيــات، يف ظــلِّ عمــل ضمــن حتــدايت فــوق اعتياديــة وغايــة يف التَّعقيــد، كمــا ُنســجِّ
بتتبــع حــاالت االعتقــال وحتديثهــا بشــكل مســتمر ملعرفــة مصــر املعتقــل ومــكان احتجــازه وظــروف اعتقالــه. وقــد أنشــأان علــى 

موقعنــا اإللكــرتوين اســتمارة خاصــة لتوثيــق معتقــل لتســهيل الوصــول واالتصــال مــع عائــات الضحــااي.

تواجــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حتــدايت إضافيــة يف عمليــات توثيــق املعتقلــني اليوميــة واملســتمرة منــذ عــام 2011 
حــى اآلن، مــن أبرزهــا خــوف كثــر مــن األهــايل مــن التَّعــاون ونشــر خــر اعتقــال أبنائهــم وتوثيقــه، حــى لــو كان بشــكل ســري، 
وبشــكل خــاص يف حــال كــون املعتقلــة أنثــى، وذلــك العتقــاد ســائد يف اجملتمــع الســوري أن ذلــك ســوف يُعرِّضهــم ملزيــد مــن اخلطــر 
والتَّعذيــب، وبــداًل مــن ذلــك تبــدأ املفاوضــات مــع اجلهــات األمنيــة الــي غالبــاً مــا تقــوم بعمليــة ابتــزاز لألهــايل قــد تصــل يف بعــض 
األحيــان إىل آالف الــدوالرات، وعلــى الرَّغــم مــن امتــاك الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قوائــم تتجــاوز الـــ 144 ألــف شــخص 

بينهــم نســاء وأطفــال، إال أننــا نؤكــد أن تقديراتنــا ُتشــر إىل أنَّ أعــداد املعتقلــني تفــوق حاجــز الـــ 215 ألــف معتقــل.
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 إنَّ حــاالت اإلفــراج متَّ معظمهــا ضمــن صفقــات تبــادل مــع املعارضــة املســلحة.
ال تشــمل حصيلــة املعتقلــني املدرجــة يف التقريــر احملتجزيــن علــى خلفيــات جنائيــة، وتشــمل حــاالت االعتقــال علــى خلفيــة النِّــزاع 
املســلح الداخلــي، وبشــكل رئيــس بســبب النشــاط املعــارض لســلطة األمــر الواقــع، وكذلــك حــاالت االعتقــال لقمــع حريــة الــرأي 

والتعبر.
 

اثنياً: ملخص كانون األول:  
اســتمرَّت قوات النظام الســوري يف كانون األول مباحقة واعتقال األشــخاص الذين أجروا تســوية ألوضاعهم األمنية يف املناطق 
الــي وقَّعــت اتفاقيــات تســوية مــع قــوات النظــام الســوري وتركــزت االعتقــاالت يف حمافظــي ريــف دمشــق ودرعــا، كمــا رصــدان 
اعتقــاالت علــى خلفيــة التعبــر عــن الــرأي وإجــراء اتصــاالت هاتفيــة مــع املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري مل تســتثِن 

الكهــول والنســاء، وحصلــت إمــا عــر مدامهــة منازهلــم أو خــال مرورهــم علــى نقــاط التفتيــش واملعابــر التابعــة هلــا. 
كمــا رصــدان يف كانــون األول إخــاء قــوات النظــام الســوري ســبيل 71 معتقــًا مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا، معظمهــم مــن 

حمافظــة إدلــب.

http://sn4hr.org/arabic/2007-2/
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مــن جهــة أخــرى اســتمرَّت قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة يف كانــون األول بسياســة االعتقــال التَّعســفي واإلخفــاء 
ــزت هــذه االعتقــاالت يف حمافظــي الرقــة وديــر  القســري لنشــطاء وأفــراد مــن منظمــات اجملتمــع املــدين املعارضــة لسياســاهتا، وتركَّ

الــزور. كمــا اســتهدفت املدنيــني إمــا هبــدف اقتيادهــم للخدمــة العســكرية قســرايً أو بذريعــة التعــاون مــع فصائــل يف املعارضــة.
شهَد كانون األول عمليات اعتقال قامت هبا هيئة حترير الشام استهدفت نشطاء إعاميني ومدنيني، معظم هذه االعتقاالت 
حصلت بســبب منشــورات على صفحات التواصل االجتماعي تنتقد سياســة إدارة اهليئة ملناطق ســيطرهتا أو بســبب مشــاركتهم 

يف التظاهــرات املناهضــة هلا.
قامــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهتهــا يف كانــون األول بعمليــات اعتقــال وخطــف معظمهــا حــدث بشــكل مجاعــي 
واســتهدفت أفراد من عائلة واحدة ومل تســتثِن النســاء؛ بذريعة التعاون مع قوات ســوراي الدميقراطية، وتركَّزت يف مناطق ســيطرهتا 
يف حمافظــة حلــب، يف منطقــة عفريــن علــى وجــه اخلصــوص، وحــدث معظمهــا دون إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة 

وهــو اجلهــة اإلداريــة املخولــة بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عــر القضــاء، وبــدون توجيــه هتــٍم واضحــة.

اثلثًا: حصيلة حاالت االعتقال التعسفي لدى أطراف النزاع: 
ألف: حصيلة حاالت االعتقال التَّعسفي يف عام 2019:

وثــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 4671 حالــة اعتقــال تعســفي يف عــام 2019 مــن بينهــا 
224 طفــًا و205 وســيدة )أنثــى ابلغــة( يتوزعــون حبســب اجلهــات الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

https://drive.google.com/file/d/1di2Waubf2Yhr3XakCtxH2j7NZtgAbphs/view
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ألــف: قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 2797 بينهــا 113 
طفــًا و125 ســيدة.

ابء: تنظيم داعش: 64 بينها 2 طفًا و1 سيدة.
اتء: التنظيمات اإلسامية املتشددة:

- هيئــة حتريــر الشــام: )حتالــف بــني تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة(: 303 بينهــا 8 طفــًا 
و4 ســيدة.

اثء: فصائل يف املعارضة املسلحة: 405 بينها 20 طفل و19 سيدة.
جيم: قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 1102 بينها 81 طفًا، و56 سيدة.

توزَّعــت حــاالت االعتقــال التَّعســفي يف عــام 2019 علــى احملافظــات الســورية حســَب األطــراف الرئيســة الفاعلــة علــى 
النحــو التــايل:

https://drive.google.com/file/d/1B_q6A2MyJiHHWSMMJfdu9Dpp9wG-SgHf/view
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ُتظهــر اخلريطــة الســابقة أن املعــدل األعلــى حلــاالت االعتقــال التعســفي كان يف حمافظــة حلــب؛ ذلــك بســبب انفرادهــا عــن 
بقيــة احملافظــات الســورية بوجــود العــدد األكــر مــن اجلهــات الفاعلــة يف النــزاع الســوري فيهــا، حيــث تتــوزع الســيطرة علــى 
أجــزاء احملافظــة بــن كل مــن النظــام الســوري وقــوات ســوراي الدميقراطيــة وفصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

ابء: حصيلة حاالت االعتقال التعسفي يف كانون األول:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف كانــون األول 2019 مــا ال يقــل عــن 178 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 1 
طفــًا و8 ســيدة )أنثــى ابلغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، حتــوَّل 106 منهــا إىل حــاالت اختفــاء 

قســري. 

توزَّعت حصيلة حاالت االعتقال التعسفي يف كانون األول حبسب اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل: 

https://drive.google.com/file/d/1vsjEkrnVwLAopUvmm--41BlQp4_SaCa9/view
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ألف: قوات النظام السوري: 92 بينها 5 سيدات، وقد حتوَّل 53 منهم إىل خمتفني قسرايً. 
ابء: التنظيمات اإلسامية املتشددة:

- هيئة حترير الشام: 19 حتول 15 منها إىل خمتفني قسرايً.
اتء: فصائل يف املعارضة املسلحة: 29 بينها 1 سيدة، وقد حتوَّل 18 منها إىل خمتفني قسرايً.

اثء: قوات سوراي الدميقراطية: 38 بينها 1 طفل و2 سيدة، وقد حتوَّل 20 منها إىل خمتفني قسرايً. 

ُتظهر اخلريطة التالية توزُّع حاالت االعتقال التَّعسفي املوثَّقة يف كانون األول على احملافظات السورية حبسب اجلهات الرئيسة الفاعلة:

ُتظهــر اخلريطــة الســابقة أنَّ احلصيلــة األعلــى حلــاالت االعتقــال التعســفي يف كانــون األول كانــت مــن نصيــب حمافظــة 
حلــب؛ مث حمافظــي ريــف دمشــق وإدلــب.

https://drive.google.com/file/d/1ZEi5X8-_eSJoTC7An3dr33WUCNd_HDzn/view
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كمــا وثَّقنــا يف كانــون األول مــا ال يقــل عــن 75 نقطــة مدامهــة وتفتيــش، نتــج عنهــا حجــز للحريــة، توزَّعــت علــى احملافظــات 
علــى النحــو التــايل:

توزَّعت حصيلة نقاط املدامهة والتفتيش حسب اجلهات املسؤولة عنها على النحو التايل: 
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رابعاً: أبرز حاالت وحوادث االعتقال التَّعسفي يف كانون األول: 
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، املليشيات احمللية، املليشيات الشيعية األجنبية(:

-   أبرز احلوادث:
اإلثنــني 9/ كانــون األول/ 2019 قامــت قــوات النظــام الســوري حبملــة دهــم واعتقــال يف أحيــاء الزبديــة، وبســتان القصــر، 

وســيف الدولــة يف مدينــة حلــب، مت توثيــق اعتقــال ســتة مدنيــني، واقتيادهــم إىل جهــٍة جمهولــة.

اخلميــس 12/ كانــون األول/ 2019 اعتقلــت قــوات النظــام الســوري مخســة مدنيــني لــدى مرورهــم مــن إحــدى نقــاط التفتيــش 
التابعــة هلــا يف حميــط بلــدة املليحــة ابلغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، ومت اقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.

األربعــاء 18/ كانــون األول/ 2019 قامــت قــوات النظــام الســوري حبملــة اعتقــاالت عــر نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا يف مدينــة 
دومــا يف الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، مت توثيــق اعتقــال 20 مــدين، واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.

- أبرز احلاالت:
الســيدة غــادة خضــر اإلدريــس، مــن أبنــاء بلــدة حطلــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اعتقلتهــا قــوات النظــام الســوري يــوم 

الثــااثء 3/ كانــون األول/ 2019 إثــر مدامهــة منزهلــا يف حــي اجلــورة مبدينــة ديــر الــزور، واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة.

عبــد هللا أمحــد اخلطيــب، مــن أبنــاء بلــدة تســيل مشــال غــرب حمافظــة درعــا، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري اجلمعــة 6/ كانــون 
األول/ 2019 لــدى مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا يف حميــط بلــدة تســيل، وكان ممــن أجــروا تســوية لوضعهــم األمــي 

يف وقــت ســابق، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.
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ابء: التنظيمات اإلسامية املتشددة:
-  هيئة حترير الشام )حتالف بن تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(:

-  أبرز احلوادث:
اعتقلــت عناصــر مســلحة اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام يــوم اجلمعــة 20/ كانــون األول/ 
2019 مثانيــة مــن الكــوادر اإلعاميــة: أنــس تريســي، حممــد ســعيد، أمحــد اإلمساعيــل، 
حافــظ ترمــان، مصطفــى دحنــون، مصطفــى رايض الســويد، حممــد طاهــر املصطفــى، 
عــدانن فيصــل اإلمــام، بينمــا كانــوا يعملــون علــى تغطيــة التظاهــرات الشــعبية يف منطقــة 
معداهتــم  مصــادرة  متــت  وقــد  إعاميــاً،  الشــمايل  إدلــب  حمافظــة  بريــف  اهلــوى  ابب 

واالعتــداء عليهــم ابلضــرب، مث مت اإلفــراج عنهــم بعــد ســاعات.
أنس تريسي، انشط إعامي ومراسل سابق لدى قناة أورينت، من أبناء مدينة أريا بريف حمافظة إدلب.

حممد سعيد، انشط إعامي، من أبناء مدينة أريا.

أمحــد اإلمساعيــل، مراســل لــدى مركــز حيــش اإلعامــي، مــن أبنــاء قريــة حيــش بريــف 
حمافظــة إدلــب.

أنس تريسي

حممد سعيد

أمحد اإلمساعيل

https://drive.google.com/file/d/1HqoGW0cYbhPwSOKWpTHhe8mLxixkqn86/view
https://drive.google.com/file/d/1UhJRXU9E4QnjpBCPaxE2skyThkx_L3Fz/view
https://drive.google.com/file/d/1bYf36IlrJRl0B3UKmDO1XPArQgemoR7M/view
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حافظ ترمان، انشط إعامي، من أبناء قرية معر شورين بريف حمافظة إدلب.

مصطفى دحنون، مراسل لدى قناة اجلسر، من أبناء مدينة إدلب.
مصطفــى رايض الســويد، مراســل لــدى راديــو فــرش، مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل بريــف 

حمافظــة إدلــب.

حممد طاهر املصطفى، مصور لدى مديرية صحة حلب، من أبناء مدينة حلب.

عدانن فيصل اإلمام، مراسل لدى وكالة قاسيون لألنباء، من أبناء مدينة حلب.

حافظ ترمان

مصطفى رايض السويد

حممد طاهر املصطفى

عدانن فيصل اإلمام

https://drive.google.com/file/d/1tJiPuGevicBtq84ZRkYBQD_rQj-0Ya5-/view
https://drive.google.com/file/d/1s9cV9L7utHigr-zvlAqS55964UAisGJj/view
https://drive.google.com/file/d/10df217vuYwqHIzbUsQXYC8Z1EV6hDmUK/view
https://drive.google.com/file/d/1UgKvT64Qy0UF6z8j1Jop67DueCEk1CrY/view
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اتء: فصائل يف املعارضة املسلحة:
- أبرز احلوادث:

اخلميــس 5/ كانــون األول/ 2019 قامــت عناصــر مســلحة اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة حبملــة دهــم واعتقــاالت يف 
قريــة القنطــرة التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، مت توثيــق اعتقــال 12 مدنيــاً، واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.

اجلمعــة 6/ كانــون األول/ 2019 قامــت عناصــر مســلحة اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة حبملــة دهــم واعتقــاالت يف 
منطقــة راجــو التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، مت توثيــق اعتقــال ســتة مدنيــني، واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.

- أبرز احلاالت:
حممــد علــي، خمتــار قريــة حــج خليــل التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، مــن أبنــاء قريــة حــج خليــل، اعتقلتــه 
عناصــر مســلحة اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم األحــد 1/ كانــون األول/ 2019 مــن قريــة ميدانكــي، واقتادتــه إىل 

جهــة جمهولــة.

جــوان جــر، مــدرس للغــة الرتكيــة، مــن أبنــاء قريــة ميدانكــي التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، اعتقلتــه عناصــر 
مســلحة اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم اخلميــس 5/ كانــون األول/ 2019 مــن قريــة ميدانكــي، واقتادتــه إىل جهــة 

جمهولــة.

منــر عــزت وحممــد محيــد جعفــر، مــن أبنــاء قريــة بعدينــو التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، اعتقلتهمــا عناصــر 
مسلحة اتبعة لفصائل يف املعارضة املسلحة يوم اإلثنني 23/ كانون األول/ 2019 بينما كاان يف طريقهما إىل مدينة عفرين، 

واقتادهتمــا إىل جهــة جمهولــة.

اثء: قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 
- أبرز احلوادث:

اجلمعــة 6/ كانــون األول/ 2019 قامــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة حبملــة دهــم واعتقــال يف قريــة خويتلــة اجلوالــة التابعــة ملنطقــة 
القامشــلي بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل الشــرقي، مت توثيــق اعتقــال مثانيــة مدنيــني، واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.
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الثــااثء 10/ كانــون األول/ 2019 قامــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة حبملــة دهــم واعتقــال يف بلــدة درنــج بريــف حمافظــة ديــر 
الــزور الشــرقي، مت توثيــق اعتقــال ســبعة مدنيــني، واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.

- أبرز احلاالت:
علــي اجملحــم العلــي البشــر اهلويــدي، صيــدالين، مــن أبنــاء مدينــة الرقــة، اعتقلتــه عناصــر 
مســلحة اتبعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة يــوم الثــااثء 3/ كانــون األول/ 2019 مــن 

مدينــة الرقــة، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

مــازن احلرامــي، مســؤول املراقبــة والتقييــم يف برانمــج “وائم” يف مدينــة الرقــة، مــن أبنــاء 
مدينــة الرقــة، مــن مواليــد عــام 1984، اعتقلتــه قــوات ســوراي الدميقراطيــة يــوم الثــااثء 
17/ كانــون األول/2019 مــن شــارع النــور يف املدينــة، بينمــا كان يف طريقــه إىل 
مــكان عملــه، واقتاَدتــه إىل جهــٍة جمهولــة. ُنشــر إىل أن مــازن مت اعتقالــه ســابقاً مــن قبــل 
قــوات ســوراي الدميقراطيــة يــوم األربعــاء 6/ تشــرين الثــاين/ 2019، ومت اإلفــراج عنــه يف 

5/ كانــون األول/ 2019.

محــزة احملمــود، مــن أبنــاء قريــة العصفوريــة التابعــة لناحيــة تــل متــر بريــف حمافظــة احلســكة الشــرقي، اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة 
لقــوات ســوراي الدميقراطيــة يــوم اإلثنــني 23/ كانــون األول/ 2019 إثــر مدامهــة منزلــه يف قريــة العصفوريــة، واقتادتــه إىل جهــة 

جمهولــة.

علي اجملحم العلي البشر اهلويدي

مازن احلرامي

https://drive.google.com/file/d/1Ns7l0usbXcX3URobB_KIvNf17Vqzn2Ok/view
https://drive.google.com/file/d/1JkC0xhaf8iMv3Q8rJqAUDWmOT-uMdswn/view
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خامساً: أبرز حاالت االعتقال التَّعسفي يف عام 2019: 
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، املليشيات احمللية، املليشيات الشيعية األجنبية(:

كمــال ســلطلي القــادري، مديــر القطــاع الشــرقي يف الدفــاع املــدين الســوري يف حمافظــة 
درعــا ســابقاً، مــن أبنــاء قريــة أم امليــاذن شــرق حمافظــة درعــا، اعتقلتــه قــوات النظــام 
دولــة  مــن  عودتــه  إثــر  الــدويل  دمشــق  مطــار  مــن   2019 آب/   /17 الســوري يف 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة. ُنشــر إىل أن كمــال كان قــد أبــرم اتفــاق “تســوية وضــع” 
مــع النظــام الســوري يف وقــت ســابق، وال يــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان.

ركان توفيق الصفدي، شاعر وابحث سوري، حاصل على درجة الدكتوراه يف األدب 
العّباســي مــن جامعــة دمشــق، يعمــل أســتاذاً جامعيــاً يف جامعــة القلمــون يف بلــدة ديــر 
عطيّــة مبحافظــة ريــف دمشــق، مــن أبنــاء قريــة الغاريـّـة بريــف حمافظــة الســويداء اجلنــويب، 
مــن مواليــد عــام 1962، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يف 26/ آب/ 2019 لــدى 
مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا عنــد مدخــل مدينــة دمشــق، وأفرجــت عنــه 

يــوم الســبت 31/ آب/ 2019.

الطبيــب بســام ســويدان، واملســعف حيــان ســويدان، شــقيقان، مــن أبنــاء مدينــة درعــا، كاان يعمــان يف مشــفى درعــا البلــد 
امليــداين ســابقاً مبدينــة درعــا، اعتقلتهمــا عناصــر األمــن اجلــوي التابــع لقــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 25/ أيلــول/ 2019 
مــن حمافظــة حلــب، بينمــا كان يف طريقهمــا مــن مدينــة درعــا إىل املناطــق اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة بريــف 

حمافظــة حلــب، ومت اإلفــراج عنهمــا يــوم الثــااثء 15/ تشــرين األول/ 2019.

أيهــم الشــهباين، امللقــب أبــو اليمــان، إمــام وخطيــب مســجد النــور ســابقاً يف بلــدة صيــدا 
شــرق حمافظــة درعــا، مــن أبنــاء بلــدة ابطــع مشــال حمافظــة درعــا، اعتقلتــه قــوات النظــام 
الســوري يــوم اخلميــس 5/ أيلــول/ 2019؛ إثــَر مدامهــة منزلــه يف بلــدة ابطــع، وأفــرج 

عنــه يــوم اجلمعــة 20/ أيلــول/ 2019.

كمال سلطلي القادري

ركان توفيق الصفدي

أيهم الشهباين

https://drive.google.com/file/d/1VVFKBbNs6PqlIhqQQ9BYRT5GHx3m1Sd5/view
https://drive.google.com/file/d/1cm30NcQZ-MIOVFmuwfCgcOwPviwm9PDD/view
https://drive.google.com/file/d/1xn8JeRJk03mWGrYS98jtOD46oM5WBlrF/view
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مصطفى محدان اخللف، طبيب اختصاص داخلية، من أبناء مدينة الشــيخ مســكني بريف حمافظة درعا الشــمايل، يبلغ من العمر 
70 عامــاً، اعتقلتــه عناصــر قــوى األمــن اجلــوي التابعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم اإلثنــني 7/ تشــرين األول/ 2019 إثــَر مدامهــة 

منزلــه يف مدينــة الشــيخ مســكني، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة. وال يــزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

ابء: التنظيمات اإلسامية املتشددة:
- هيئة حترير الشام )حتالف بن تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(:

عبد هللا مردخيي، انشــط يف احلراك الشــعيب، وموظف يف بلدية إدلب، من أبناء مدينة 
إدلــب، اعتقلتــه هيئــة حتريــر الشــام يــوم الثــااثء 27/ آب/ 2019 إثــَر مدامهــة منزلــه 

يف مدينــة إدلــب، وال يــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

هــاين عطــا، رئيــس اجمللــس احمللــي لبلــدة ابتبــو بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، مــن أبنــاء 
بلــدة ابتبــو، اعتقلتــه عناصــر هيئــة حتريــر الشــام يــوم األربعــاء 11/ أيلــول/ 2019 إثــَر 

مدامهــة مبــى اجمللــس احمللــي يف بلــدة ابتبــو، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

حممد جدعان، مدرب يف جمال الرقابة والتقييم لدى منظمي 
مــع مواقــع  “adam smith” و “R team ، عمــل ســابقاً انشــطاً إعاميــاً 
إعاميــة عــدة، مــن أبنــاء قريــة جــوزف بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اعتقلتــه عناصــر 
هيئــة حتريــر الشــام يــوم 12/ أيلــول/ 2019، بعــد إطــاق الرصــاص عليــه يف أثنــاء 
مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا، الواقعــة علــى الطريــق الواصــل بــني قريــة 
جــوزف وبلــدة حممبــل، واقتادتــه إىل مشــفى جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، 
ومــن مث إىل مشــفى مدينــة إدلــب، وبعدهــا إىل مشــفى ابب اهلــوى مشــال حمافظــة إدلــب 
ضمــن حراســة مشــددة، مث أفرجــت عنــه يــوم اخلميــس 14/ تشــرين الثــاين/ 2019. 

عبد هللا مردخيي

هاين عطا

حممد جدعان

”

https://drive.google.com/file/d/18-pOqisIDAeWBVEB4FIhM1z5dNw3ss49/view
https://drive.google.com/file/d/1c77OI37LRSeOjJarffQtJiW560GteJvO/view
https://drive.google.com/file/d/1_7CGpdP0sCU5db2TDA-hE8uh08M5u7Vb/view
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اتء: فصائل يف املعارضة املسلحة:
حممــد أمحــد خضــر، عضــو اجمللــس احمللــي لقريــة الباســوطة التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف 
حمافظــة حلــب الشــمايل، مــن أبنــاء قريــة الباســوطة، اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة 
لفصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم األربعــاء 21/ آب/ 2019 مــن مدينــة عفريــن، مث 

أفــرج عنــه يــوم الســبت 24/ آب/ 2019.

صــري حنــان، مديــر مشــفى جيهــان يف مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، مــن 
أبنــاء قريــة بعدينــو يف انحيــة معبطلــي التابعــة ملدينــة عفريــن، يبلــغ مــن العمــر 75 عامــاً، 
اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم الثــااثء 10/ أيلــول/ 
2019 مــن مدينــة عفريــن، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة. وال يــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة 

للشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان.

تقريــر طــيب عــن حالــة حممــد 
جدعــان مــن مشــفى جســر 
الشــغور، قبــل نقلــه منهــا إىل 
جهــة جمهولــة، ويؤكــد التقريــر 
ســيئ  الصحــي  وضعــه  أنَّ 
وحباجــة ماســة للعنايــة الطبيــة

حممد أمحد خضر

صري حنان

https://drive.google.com/file/d/1kRh8z2L3SFEn6Al-B13_AzOLDlVbDsVN/view
https://drive.google.com/file/d/1kLY8Vd783MPOS_-cq54zjwZA722D2POK/view
https://drive.google.com/file/d/1l-czgRxZIvPYWepdRIIFUNg9YRJ0i-lG/view
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بوزان نزيف بوزان، عضو املكتب السياسي للحزب الدميقراطي الكردستاين، من أبناء 
مدينــة رأس العــني بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل الغــريب، اعتقلتــه عناصــر مســلحة 
اتبعــة لقــوات نبــع الســام التابعــة لقــوات اجليــش الوطــي يــوم اخلميــس 14/ تشــرين 

الثــاين/ 2019 مــن مدينــة رأس العــني، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

اثء: قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 
راغــب شــرايب احلرفيــش، رئيــس اجملمــع الرتبــوي التابــع لقــوات ســوراي الدميقراطيــة يف بلــدة تــل بــراك بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل، 
مــن أبنــاء بلــدة تــل بــراك، يبلــغ مــن العمــر 32 عامــاً، اعتقلتــه قــوات ســوراي الدميقراطيــة يــوم الســبت 21/ أيلــول/ 2019 مــن 

اجملمــع الرتبــوي يف بلــدة تــل بــراك، وال يــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

مجــال املــروك، مهنــدس مــدين، ورئيــس بلديــة قريــة الســويدية صغــرة ســابقاً، يبلــغ مــن 
العمر 60 عام، وابنه كاظم مجال املروك، من أبناء قرية الســويدية صغرة التابعة ملنطقة 
الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب، اعتقلتهمــا قــوات ســوراي الدميقراطيــة يــوم األربعــاء 2/ 
تشــرين األول/ 2019 مــن قريتهمــا، واقتادهتمــا إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف 
مدينــة الطبقــة بريــف الرقــة الغــريب. ُنشــر إىل أن مجــال متــزوج ولديــه مخســة أبنــاء، يعمــل 
ضمن برانمج “فرات للتنمية” التابع ملنظمة “كرييتف” املمول من قبل وزارة اخلارجية 

األمريكيــة. مت اإلفــراج عنهمــا يــوم الثــااثء 15/ تشــرين الثــاين/ 2019.

سادساً: االستنتاجات والتوصيات: 
• تعتقــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ النظــام الســوري مل يفــي أبيٍّ مــن التزاماتــه يف أيٍّ مــن املعاهــدات واالتفاقيــات 
الدوليــة الــي صــادق عليهــا، وُنشــر علــى وجــه التَّحديــد إىل العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية، كمــا أنَّــه أخــلَّ 
بعــدة مــواد يف الدســتور الســوري نفســه، فقــد اســتمرَّ توقيــف مئــات آالف املعتقلــني دوَن مذكــرة اعتقــال لســنوات طويلــة، ودون 
توجيــه هُتــم، وحظــر عليهــم توكيــل حمــاٍم والــزايرات العائليــة، وحتــوَّل 65.08 % مــن إمجــايل املعتقلــني إىل خمتفــني قســرايً ومل يتــم 
إبــاغ عائاهتــم أبماكــن وجودهــم، ويف حــال ســؤال العائلــة تُنكــر األفــرع األمنيــة والســلطات وجــود أبنائهــا، ورمبــا يتعــرَّض مــن يقــوم 

بوزان نزيف بوزان

مجال املروك

https://drive.google.com/file/d/1cScXdULbzwjs6cWLM4uqHFFmnwJjMicV/view
https://drive.google.com/file/d/17FNZGgE5hxbN4ngfiz4Kwp1mNB0LFU88/view
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ابلســؤال خلطــر االعتقــال. كمــا انتهــك النظــام الســوري احلــق يف احلريــة املنصــوص عليــه يف املــادة 9 مــن العهــد الــدويل اخلــاص 
ابحلقــوق املدنيــة والسياســية مــن خــال ممارســة واســعة النطــاق لاعتقــاالت التعســفية وغــر القانونيــة.

•  ُتســيطر هيئــة حتريــر الشــام علــى مســاحات واســعة، وتفــرض ســلطتها عليهــا، وعلــى الســكان املقيمــني فيهــا، كمــا أنَّ هلــا كيــاانً 
سياســياً، وهيكليــة هرميــة إىل حــٍد بعيــد؛ فهــي ملزمــة بتطبيــق أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وقــد قامــت هيئــة حتريــر 

الشــام ابرتــكاب انتهــاكات واســعة عــر عمليــات االعتقــال واإلخفــاء القســري.
•  نفَّذت فصائل يف املعارضة املسلحة عمليات اعتقال وتعذيب حبق بعض السكان يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا.

•  انتهكــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة العديــد مــن احلقــوق األساســية ومارســت العديــد مــن االنتهــاكات 
كالتَّعذيــب، واإلخفــاء القســري، كمــا أنَّ هلــا كيــاانً سياســياً، وهيكليــة هرميــة إىل حــٍد بعيــد؛ فهــي ملزمــة بتطبيــق أحــكام القانــون 

الــدويل حلقــوق اإلنســان.

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 حــدٍّ لاختفــاء القســري.

إىل جملس حقوق اإلنسان:
•  متابعة قضية املعتقلني واملختفني قسرايً يف سوراي وتسليط الضوء عليها يف االجتماعات السنوية الدورية كافة.

•  التعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق اإلنسان احمللية الفاعلة يف سوراي.

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
فتــح حتقيقــات يف احلــاالت الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون 

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
النَّظــر يف احلــوادث الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد 

مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.
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إىل األمم املتحدة واألطراف الضامنة حملاداثت أستاان:
•  جيب تشــكيل جلنة خاصة حيادية ملراقبة حاالت اإلخفاء القســري، والتَّقدم يف عملية الكشــف عن مصر 98 ألف خمتٍف 

يف سوراي، 85 % منهم لدى النظام السوري.
•  البــدء الفــوري ابلضَّغــط علــى األطــراف مجيعــاً مــن أجــل الكشــف الفــوري عــن ســجات 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.
•  إطاق سراح األطفال والنِّساء والتَّوقف عن اختاذ اأُلَسر واألصدقاء رهائَن حرب.

•  نطلــب مــن مســؤول ملــف املعتقلــني يف مكتــب املبعــوث األممــي أن يُــدرج قضيــة املعتقلــني يف اجتماعــات جنيــف املقبلــة، 
فهــي هتــمُّ الســوريني أكثــر مــن قضــااي بعيــدة ميكــن التَّباحــث فيهــا الحقــاً بشــكل تشــاركي بــني األطــراف بعــد التوافــق السياســي، 

كالدســتور.

شكر وتقدير
كل الشــكر ألقــرابء وأهــايل الضحــااي وأصدقائهــم وشــهود العيــان والنشــطاء احملليــني الذيــن ســامهوا بشــكل فعــال يف مجــع والتحقــق 

مــن البيــاانت.
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