
www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

الثالاثء 3 نيسان 2018

ما ال يقل عن 1096 حالة اعتقال 
تعسفي يف سوراي يف آذار 2018

معظمهم من أبناء مناطق الغوطة الشرقية 
مبحافظة ريف دمشق
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احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: ملخص آذار 2018. 
اثلثاً: حصيلة االعتقاالت التَّعسفية لدى أطراف النِّزاع.

رابعاً: أبرز حاالت وحوادث االعتقال التَّعسفي يف آذار. 
خامساً: التوصيات.

أواًل: مقدمة ومنهجية:
يتعــرَّض األشــخاص لالعتقــال التَّعســفي يف ســوراي بشــكل يومــي منــذ بــدء احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف آذار/ 2011 
ــم مارســوا حقَّــاً مــن حقوقهــم األساســية املنصــوص عليهــا يف اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان مثــل احلــقِّ يف حريــة الــرأي  إمــا ألنَّ
ــم ُحرمــوا مــن املثــول أمــام حماكمــة عادلــة، فاحتجــزوا مــن غــر أن ُتصــَدر هيئــة قضائيــة مســتقلة قــراراً ابحتجازهــم  والتَّعبــر، أو ألنَّ
ــم احتجــزوا بعــد انقضــاء مــدة العقوبــة املفروضــة  أو توجيــه ُتــم هلــم أو تعريضهــم حملاكمــة، أو توفــر التَّواصــل مــع حمــاٍم، أو ألنَّ
عليهــم، وغالبــاً مــا خيضــع احملتجــزون تعســفياً للحبــس االنفــرادي عــدة أشــهر وأحيــاانً ســنوات إن مل يكــن ألجــل غــر حمــدَّد يف 
ــفياً، كمــا  مراكــز االحتجــاز الرَّمسيــة وغــر الرَّمسيــة. واالحتجــاز حبــدِّ ذاتــه ال ُيشــكِّل انتهــاكاً حلقــوق اإلنســان إىل أن ُيصبــح تعسُّ
تنــصُّ الصكــوك الدوليــة كاإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان يف املــادة 9 منــه علــى أنــه “ال جيــوز اعتقــال أي إنســان أو حجــزه أو 
نفيــه تعســفيًا” أمــا املــادة 9 )1( مــن العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيَّــة والسياســيَّة فقــد نصَّــت “لــكل فــرد حــق يف احلريــة 

ويف األمــان علــى شــخصه وال جيــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إال ألســباب ينــص عليهــا القانــون”.

ل حادثــة اعتقــال تعســفي، وقــد كان النِّظــام الســوري أّول أطــراف النّــزاع ممارســة هلــذا االنتهــاك  ال يــكاد ميــرُّ يــوم مــن دون أن ُنســجِّ
بشــكل ممنهــج ضــدَّ خمتلــف أطيــاف الّشــعب الســوري، وقــد اتَّبــع النظــام الســوري أســاليب مافيويــة، فمعظــم حــوادث االعتقــال 
تتــمُّ مــن دون مذكــرة قضائيــة لــدى مــرور الضحيــة مــن نقطــة تفتيــش أو أثنــاء عمليــات املدامهــة، ويتعــّرض املعتقــل للّتعذيــب منــذ 
اللحظــة األوىل العتقالــه، وُيــَرم مــن التواصــل مــع عائلتــه أو حماميــه. كمــا تُنكــر الســلطات قيامهــا بعمليــات االعتقــال التَّعســفي 

ويتحــول معظــم املعتقلــن إىل خمتفــن قســرايً.

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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ــن  ــا ال يقــل عــن 87 % مــن حصيلــة االعتقــاالت التَّعســفية املســجلة لدينــا، وغالبــاً ال تتمكَّ يُعتــر النظــام الســوري مســؤواًل عمَّ
عائــالت 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( صالحيــة االعتقــال 

والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري.

وعلــى الرغــم مــن مجيــع املفاوضــات واالتفاقيــات وبيــاانت وقــف األعمــال العدائيــة، الــي شــهَدها النِّــزاع الســوري إالَّ أنَّنــا نــرى أنَّ 
قضيــة املعتقلــن تــكاد تكــون املعضلــة الوحيــدة الــي مل يــدث فيهــا أيُّ تقــدُّم يُذكــر، 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 املعتقلــن واملختفــن قســرايً، والســماح ألهلهــم 

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

كافــة النســاء واألطفــال، والتوقــف عــن اختاذهــم رهائــن حــرب.
اثلثــاً: منــح املراقبــن الدوليــن املســتقلن 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 إطالق ســراح املعتقلن بشــكل دوري وفق جدول زمين يُطلب من مجيع اجلهات الي حتتجزهم، 

وبشــكل رئيس من احلكومة الســورية الي حتتجز 87 % من جمموع املعتقلن.
خامســاً: إيقــاف األحــكام الصــادرة عــن احملاكــم العســكرية امليدانيــة وحماكــم قضــااي اإلرهــاب وإلغاؤهــا ملخالفتهــا التشــريعات احملليَّــة 

والدوليــة وضمــاانت احملاكمــة العادلة.

منهجية:
يوثِّــق التَّقريــر حصيلــة عمليــات االعتقــال التَّعســفي مــن قبــل أطــراف النِّــزاع يف آذار، كمــا يرصــد أبــرز نقــاَط املدامهــة والتَّفتيــش، 

الــي نتــَج عنهــا حجــز للحريــة، ويســتعرض أبــرز احلــاالت الفرديــة وحــوادث االعتقــال التَّعســفي الــي حصلــت يف آذار. 
يلتــزم فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبعايــر دقيقــة لتحديــد حادثــة االعتقــال التَّعســفي، وجتنُّــب تســجيل احلــوادث 
املختلفــة للحجــز واحلبــس واحلرمــان مــن احلريــة ُمســتنداً بذلــك إىل أحــكام القوانــن الدوليَّــة وجمموعــة املبــادئ املتعلقــة ابالعتقــال 
التعسُّــفي السَّــالفة الذكر. ويقوم قســم املعتقلن واملختفن قســراً يف الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان بتســجيل حاالت االعتقال 
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الــي يصــل عليهــا مــن مصــادر ُمتعــددة مثــل: ذوي الضحــااي وأعضــاء الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف احملافظــات الســورية، 
ونشــطاء حمليــن متعاونــن، ومعتقلــن ســابقن، مثَّ يقــوم مبحــاوالت كثيفــة للتَّواصــل مــع عائــالت املعتقلــن واملختفــن، واملقرَّبــن 
منهــم، والنَّاجــن مــن االعتقــال؛ هبــدف مجيــع أكــر قــدر ممكــن مــن املعلومــات واملعطيــات، يف ظــلِّ عمــل ضمــن حتــدايت فــوق 
اعتياديــة وغايــة يف التَّعقيــد، كمــا نســجل رواايت الشــهود، ونقــوم بتتبــع حــاالت االعتقــال وحتديثهــا بشــكل مســتمر ملعرفــة مصــر 

املعتقــل ومــكان احتجــازه وظــروف اعتقالــه.

تواجــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حتــدايت إضافيــة يف عمليــات توثيــق املعتقلــن اليوميــة واملســتمرة منــذ عــام 2011 
حــى اآلن، ومــن 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 امتــالك الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قوائــم تتجــاوز الـــ 127 ألــف شــخص 

بينهــم نســاء وأطفــال، إال أننــا نؤكــد أن تقديراتنــا ُتشــر إىل أنَّ أعــداد املعتقلــن 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 مؤسســاتا مــن الضغــط علــى الســلطات الســورية لإلفــراج عــن حالــة واحــدة فقــط، )مبــن فيهــم مــن انتهــت 

حمكومياتــم(، حــى لــو كان معتقــل رأي، بــل إنَّ حــاالت اإلفــراج متَّ معظمهــا ضمــن صفقــات تبــادل مــع املعارضــة املســلحة.
ال تشــمل حصيلــة املعتقلــن املدرجــة يف التقريــر احملتجــزون علــى خلفيــات جنائيــة، وتشــمل حــاالت االعتقــال علــى خلفيــة النِّــزاع 
املسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط املعارض لسلطة احلكم، ويعود ارتفاع أعداد املعتقلن إىل عدة أسباب من أبرزها:
• كثــر مــن املعتقلــن مل يتــم اعتقاهلــم جلرميــة قامــوا ابرتكاهبــا، بــل بســبب نشــاط أقرابئهــم يف فصائــل املعارضــة املســلحة، أو بســبب 

تقدمي مســاعدة إنســانية.
• أغلب حاالت االعتقال تتمُّ بشكل عشوائي وحبق أانس ال تربطهم عالقة ابحلراك الشعيب أو اإلغاثي أو حى العسكري.

• إن النظــام الســوري يســتمر ابحتجــاز اآلالف مــن املعتقلــن 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 وممارســته املمنهجــة 
لعمليــات االعتقــال العشــوائي حبــق املدنيــن مــن ســكان هــذه املناطــق.

• تعــدُّد اجلهــات املخولــة بعمليــات االعتقــال والتَّابعــة للنظــام الســوري وقيامهــا بعمليــات االعتقــال التَّعســفي 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 القوانــن الســورية املنصــوص عليهــا.
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•  االنتشــار الواســع لعمليــات االعتقــال بدافــع االبتــزاز املــادي أو بدوافــع طائفيــة، وبشــكل خــاص يف املناطــق غــر املســتقرة 
أمنيــاً، الــي ال ختضــع لســيطرة جهــة معينــة أو ختضــع لســيطرة عــدة جهــات وتشــهد نزاعــاً مســتمراً، مــا أســفر عــن نشــوء ميليشــيات 

مســلحة حمليَّــة ال تتبــع جلهــة حمــددة مُيكــن متابعتهــا. 
 

اثنياً: ملخص آذار 2018:  
متيَّــزت االعتقــاالت التَّعســفية يف آذار بقيــام قــوات النظــام الســوري حبمــالت دهــم واعتقــال مجاعــي موســعة اســتهدفت املدنيــن 
من أبناء مدن وبلدات الغوطة الشــرقية وبشــكل رئيســي مدن )حرســتا، زملكا، عربن، جســرين، حزة، كفر بطنا(، الي ســيطر 
عليهــا مؤخــراً، ومشلــت االعتقــاالت املدنيــن مــن أماكــن وجودهــم يف تلــك املــدن أو مــن مراكــز اإليــواء اجلماعيــة بريــف دمشــق 

ومل تســتثِن النســاء واألطفــال.
ــزت بشــكل  تنظيــم داعــش مــن جهتــه أيضــاً، اســتمرَّ يف آذار بسياســة االعتقــال التعســفي يف املناطــق الــي يســيطر عليهــا، وتركَّ

رئيــس يف مناطــق ســيطرته يف حمافظــي درعــا ودمشــق. 
كمــا قامــت هيئــة حتريــر الشــام آذار بعمليــات دهــم واعتقــال اســتهدفت عناصــر مــن فصائــل املعارضــة املســلحة بشــكل خــاص 

مشــال حمافظــة إدلــب، ويف مــدن وبلــدات ريــف حلــب الغــريب. 
واســتمرَّت قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال الكردســتاين( يف آذار أيضــاً 
بسياسة االعتقال التَّعسفي هبدف التَّجنيد القسري يف املناطق الي تسيطر عليها، وبشكل خاص يف حمافظي احلسكة ودير الزور. 

اثلثًا: حصيلة االعتقاالت التَّعسفية لدى أطراف النزاع:
 ألف: حصيلة االعتقاالت التَّعسفية منذ بداية عام 2018:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي 2171 شــخصاً منــذ مطلــع عــام 2018 
حــى نيســان مــن العــام ذاتــه. 
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ابء: حصيلة االعتقاالت التَّعسفية يف آذار توزَّعت على النحو التايل:

https://drive.google.com/file/d/1aiOb7n8RYxFE8KCzzcQMIwAJe2hcBRRv/view
https://drive.google.com/file/d/1skUCRtPeUcrZwRvPrvgpXX_2KL-QgPEa/view
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نقاط املدامهة والتفتيش، اليت نتج عنها حجز للحرية، توزعت على النحو التايل:

52

21
17

14 12
9 8 7 7 7 5 5

1 1

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

https://drive.google.com/file/d/1BaRckMWuPxpPHN_adp4lmcQqmL7azHcL/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 7

اجلهات املسؤولة عن املدامهات: 

اثلثاً: أبرز حاالت وحوادث االعتقال التَّعسفي يف آذار:
قوات النظام السوري: 

 أبرز احلوادث
اإلثنــن 12/ آذار/ 2018 اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 22 مدنيــاً، بينهــم 3 ســيدة مــن أبنــاء بلــدة مســرااب شــرق حمافظــة 
ريــف دمشــق؛ إثــر مدامهــة مــكان وجودهــم يف البلــدة، واقتادتــم إىل جهــة جمهولــة، وال يــزال مصرهــم جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان ولذويهــم أيضــاً. 

األحــد 11/ آذار/ 2018 اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 51 مدنيــاً، بينهــم 6 ســيدة مــن أبنــاء مدينــة عربــن شــرق حمافظــة 
ريــف دمشــق؛ إثــر مدامهــة مــكان وجودهــم يف بلــدة بيــت ســوى شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، واقتادتــم إىل جهــة جمهولــة، وال يــزال 

مصرهــم جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ولذويهــم أيضــاً. 

أبرز احلاالت: 
السيدة أمل حديد، من أبناء حي اخلضر مبدينة محص، تولد عام 1960، السبت 10/ آذار/    2018 اعتقلتها قوات النظام 

السوري من مكان وجودها يف حي اخلضر، وال يزال مصرها جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهلها أيضاً. 

131

12 11
7 5

مناطق تقع تحت سیطرة 
قوات النظام السوري

مناطق تقع تحت سیطرة ھیئة 
تحریر الشام 

مناطق تقع تحت سیطرة قوات اإلدارة 
الذاتیة 

مناطق تقع تحت سیطرة
 فصائل في المعارضة المسلحة

مناطق تقع تحت سیطرة تنظیم 
داعش
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الطفــل حذيفــة املصــري، مــن أبنــاء حــي اخلضــر مبدينــة محــص، تولــد عــام 2001، الســبت 10/ آذار/    2018 اعتقلتــه قــوات 
النظام الســوري من مكان وجوده يف حي اخلضر، وال يزال مصره جمهوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان وألهله أيضاً. 

قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي – فرع حزب العمال الكردستاين(:
أبرز احلوادث: 

األحد 11/ آذار/ 2018 اعتقلت قوات اإلدارة الذاتية )بشــكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي – فرع حزب العمال 
الكردســتاين( 6 مدنيــاً مــن أبنــاء حــي غويــران شــرق مدينــة احلســكة؛ إثــر مدامهــة مــكان وجودهــم يف احلــي، واقتادتــم إىل جهــة 

جمهولــة، وال يــزال مصرهــم جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــم أيضــاً. 

األربعــاء 14/ آذار/ 2018 اعتقلــت قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع حــزب 
العمــال الكردســتاين( 5 مدنيــاً مــن أبنــاء قريــة احلصــان غــرب حمافظــة ديــر الــزور؛ إثــر مدامهــة مــكان وجودهــم يف القريــة، واقتادتــم 

إىل جهــة جمهولــة، وال يــزال مصرهــم جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــم أيضــاً. 

أبرز احلاالت: 
الطفل إمساعيل أمحد العيســى، من أبناء قرية زنوبة مشال مدينة الرقة، يبلغ من العمر 12 عاماً، الســبت 31/ آذار/ 2018، 
اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال الكردســتاين( مــن مــكان 

وجــوده يف قريــة زنوبــة، وال يــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

الطفــل رحيــم العبــد العيســى، مــن أبنــاء قريــة زنوبــة مشــال مدينــة الرقــة، يبلــغ مــن العمــر 11 عامــاً، الســبت 31/ آذار/ 2018، 
اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال الكردســتاين( مــن مــكان 

وجــوده يف قريــة زنوبــة، وال يــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً. 
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التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 
هيئة حترير الشام: 

أبرز احلاالت: 
احملامــي أمحــد الصــاحل، عضــو يف نقابــة حمامــي حمافظــة حلــب، مــن أبنــاء قريــة ديــر 
حســان بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلميــس 1/ آذار/ 2018، اعتقلتــه عناصــر 
مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام، مــن مــكان وجــوده يف قريــة ديــر حســان، وال 

يــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً. 

احملامــي عبــدو العلــي، مــن أبنــاء قريــة التوامــة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، مــن مواليــد 
عــام 1964، اخلميــس 15/ آذار/ 2018، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل 
هيئــة حتريــر الشــام، مــن مــكان وجــوده يف بلــدة الــداان بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، 

وال يــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً. 

األســتاذ عبــد الرمحــن محــادة، انئــب مديــر الرتبيــة والتَّعليــم يف حمافظــة محــاة احلــرة، مــن أبنــاء 
بلــدة كفــر نبــودة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، تولــد عــام 1971، 

السبت 17/ آذار/ 2018، اعتقلته عناصر مسلحة تنتمي إىل هيئة حترير الشام، من 
مكان وجوده يف منطقة املخيمات بريف حمافظة محاة، وأفرجت عنه يف اليوم ذاته.

احملامي أمحد الصاحل 

احملامي عبدو العلي 

األستاذ عبد الرمحن محادة

https://drive.google.com/file/d/1fxD0VogMRNTW1CAJawz4wV8V4rcgRjBr/view
https://drive.google.com/file/d/18JH12QYvjzSumWvRApnbGEV54PhqfRiz/view
https://drive.google.com/file/d/1Nyv02bwKTNWECU14X0oG9d-J3W48vlSU/view
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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 حــدٍّ لالختفــاء القســري.

إىل جملس حقوق اإلنسان:
• متابعة قضية املعتقلن واملختفن 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.

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، 87 % منهم لدى النظام الســوري.
• البــدء الفــوري ابلضَّغــط علــى األطــراف مجيعــاً مــن أجــل الكشــف الفــوري عــن ســجالت املعتقلــن لديهــا، وفــق جــدول زمــين 
ــماح للمنظمــات اإلنســانية واللجنــة الدوليــة للصَّليــب  ويف تلــك األثنــاء ال بـُـدَّ مــَن التَّصريــح الفــوري عــن أماكــن احتجازهــم والسَّ

األمحــر بزايرتــم مباشــرة.
• إطالق سراح األطفال والنِّساء والتَّوقف عن اختاذ اأُلَسر واألصدقاء رهائَن حرب.

• نطلب من مسؤول ملف املعتقلن اجلديد يف مكتب املبعوث األممي أن يُدرج قضية املعتقلن يف اجتماعات جنيف املقبلة، فهي 
تمُّ السورين أكثر من قضااي بعيدة ميكن التَّباحث فيها الحقاً بشكل تشاركي بن األطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
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