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الثالاثء 24 آذار 2020

النظام السوري حباجة إىل 325 عاما 
لإلفراج عن 130000 معتقل لديه وفقا 

ملراسيم العفو اليت يصدرها 

قرابة 665 حالة اعتقال تعسفي و116 وفاة 
بسبب التعذيب، و232 حالة إفراج منذ 

صدور مرسوم العفو السابق يف أيلول 2019
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احملتوى:
أواًل: النظام السوري متورط ابرتكاب جرائم ضدَّ اإلنسانية عرب جرمية االختفاء القسري والتعذيب.

اثنياً: 17 مرسوم عفو وما زال لدى النظام السوري 130000 مواطن معتقل، مراسيم العفو ال تشمل نشطاء احلراك 
الشعيب.

اثلثاً: قرابة 665 حالة اعتقال تعسفي و116 وفاة بسبب التعذيب، و232 حالة إفراج منذ صدور مرسوم العفو األخري 
يف أيلول/ 2019.

رابعاً: وابء كوفيد - 19 هو السبب غالباً وراء إصدار مرسوم العفو اجلزئي اجلديد لتجنُّب الضغوطات وااللتفاف عليها.
خامساً: التوصيات.

أواًل: النظام السوري متورط ابرتكاب جرائم ضدَّ اإلنسانية عرب جرمية االختفاء القسري والتعذيب:
يقــوم قســم توثيــق املعتقلــن يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ تســع ســنوات وبشــكل يومــي مســتمر بتســجيل حــاالت 
االعتقــال التعســفي، وحتــول املعتقلــن إىل خمتفــن قســرايً، لكنــه مــن انحيــة أخــرى يرصــد حــاالت اإلفــراج عــن املعتقلــن، ونراقــب 
بشــكل مســتمر أثر مراســيم العفو اليت ُيصدرها النظام الســوري على حصيلة املعتقلن، وحنن بصدد إصدار تقرير موســع يشــمل 
حتلياًل لكافة مراســيم العفو اليت أصدرها النظام الســوري منذ عام 2011، ويف هذا التقرير املختصر ســوف نســتعرض وبشــكل 
موجز أثر حاالت االعتقاالت واإلفراجات منذ املرســوم التشــريعي للعفو رقم 20 الذي صدر يف 15/ أيلول/ 2019، ذلك 
مبناســبة صــدور مرســوم تشــريعي للعفــو جديــد محــل رقــم 6 يف 22/ آذار/ 2020، ويثبــت التقريــر عــدم فعاليــة هــذه املراســيم، 
وحصــر النظــام الســوري تطبيقهــا علــى األفــراد والفئــات الــيت يرغــب هــو ابلعفــو عنهــا، وتشــمل بشــكل أساســي اجملرمــن اجلنائيــن 
ومرتكــيب اجلنــح واملخالفــات وال تشــمل نشــطاء احلــراك الشــعيب ومــن اعتقلــوا علــى خلفيتــه، وهــذا مــا ســوف يُركــز عليــه التقريــر 
حتديــداً، ولــن يركــز علــى حتليــل نصــوص املرســوم واســتثناءاهتا املتعلقــة ابجلرائــم اجلنائيــة كالســرقة والدعــارة واملخــدرات والتزويــر 

والرشــوة ومــا إىل ذلــك، فهــذه ليســت ضمــن تركيــزان احلــايل.

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.

R200313

https://www.sana.sy/?p=1016724
https://www.sana.sy/?p=1016724
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&nid=21753&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&nid=21753&
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وجيــب أن نؤكــد علــى أنَّ النظــام الســوري متــورط فيمــا يتعلــق بقضيــة املعتقلــن علــى خلفيــة احلــراك الشــعيب، الــذي قــام ضــده 
ابرتــكاب عــدد كبــري مــن انتهــاكات القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين، والدســتور الســوري احلــايل، ووفقــاً 
لتقاريــر عديــدة أصدرانهــا عــن االختفــاء القســري والتعذيــب يف مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، فقــد مــارس النظــام 
الســوري كاًل مــن اإلخفــاء القســري والتعذيــب علــى حنــو منهجــي وواســع النطــاق وبشــكل خمطــط ومــدروس يف خمتلــف احملافظــات 

الســورية، وذلــك ُيشــكل وفقــاً للمــادة الســابعة مــن ميثــاق رومــا األساســي جرائــَم ضــد اإلنســانية.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“يهــدف النظــام الســوري يف مرســوم العفــو اجلديــد إىل االلتفــاف علــى الضغوطــات الــيت تعــرَّض هلــا مــن منظمــات 
ودول تتخوف من انتشار وابء كوفيد - 19 بن صفوف عشرات آالف املعتقلن لديه، وبذلك حييل الضغوط 
إىل تفاصيــل وإجــراءات تنفيذيــة تُفضــي يف النهايــة إىل إفــراج عــن عــدد حمــدود جــداً، وحنــن حباجــة إىل مئــات الســنن 
لإلفــراج عــن املعتقلــن كافــة إذا بقينــا ضمــن هــذه الوتــرية، وقــد كان النظــام اإليــراين علــى وحشــيته أكثــر احرتامــاً 
للشــعب اإليــراين مــن النظــام الســوري، وأطلــق ســراح آالف املعتقلــن دفعــة واحــدة، ال يــكاد يوجــد نظــام حيتقــر 

املواطنــن الذيــن حيكمهــم كمــا هــو النظــام الســوري”.

اثنيــاً: 17 مرســوم عفــو ومــا زال لــدى النظــام الســوري 130000 مواطــن معتقــل، مراســيم العفــو ال 
تشــمل نشــطاء احلــراك الشــعيب:

بدايــة فــإن االســتثناءات الــواردة يف مراســيم العفــو واســعة جــداً ومتشــعبة حبيــث تفــرغ مرســوم العفــو مــن فعاليتــه، وجتعــل منــه مرســوم 
عفــو جزئــي وحمــدود جــداً وال ينطبــق إال علــى حــاالت خاصــة جــداً، وهــذه احلــاالت هــي الــيت يكــون النظــام الســوري يريــد 
اإلفــراج عنهــا، وقــد ميتــد قليــاًل ليتضمــن اإلفــراج عــن أعــداد قليلــة مــن املعتقلــن ال تتجــاوز العشــرات مــن أجــل اكتســاب بعــٍض 
مــن املصداقيــة، وهــذا مــا الحظنــاه يف مجيــع املراســيم الــيت صــدرت منــذ عــام 2011 حــى اآلن، مــن انحيــة أخــرى فــإن كافــة 
النشــطاء احلقوقيــن والسياســين واإلعالميــن ونشــطاء اإلغاثــة واملتظاهريــن، ومــن يشــاهبهم ممــن طالــب مبســرية التغيــري السياســي 
الدميقراطــي، يقــوم النظــام الســوري ابهتامهــم ابهتامــات عــدة مرتاكمــة، فالغالبيــة العظمــى مــن هــؤالء متهمــون ابإلرهــاب، وهــذا مــا 
يـُـردده النظــام الســوري بشــكل رمســي ومتكــرر دائمــاً، أبنــه حيــارب اإلرهابيــن وأبنــه دحــر اإلرهابيــن، وكل مــن طالــب بتغيــري حكــم 
عائلــة األســد واالنتقــال حنــو تبــادل للســلطة واحلريــة والكرامــة فهــو إرهــايب بنظــر الســلطة احلاليــة، وهلــذا قــام النظــام الســوري إبنشــاء 
حمكمــة قضــااي اإلرهــاب مبوجــب القانــون رقــم 22 لعــام 2012 وهــي أقــرب مــا تكــون إىل فــرع أمــن جديــد وليســت حمكمــة، 
فهــي ابختصــار ُمشــكَّلة مــن ثالثــة قضــاة ُيســميهم رئيــس اجلمهوريــة وفقــاً القــرتاح مــن جملــس القضــاء األعلــى الــذي يرأســه أيضــاً 
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رئيــس اجلمهوريــة، وهــي حتاكــم املدنيــن والعســكرين واألحــداث وُتصــدر أحكامــاً غيابيــة، وإضافــة إىل ذلــك فــإن هــذه األحــكام 
ال تقبــل الطَّعــن إال ملــن ســلَّم نفســه طوعــاً، وعلــى الرغــم مــن أن امسهــا حمكمــة اإلرهــاب لكنهــا تقبــل كافــة اجلرائــم الــيت حتــال إليهــا 
مــن قبــل النيابــة العامــة، والنيابــة العامــة تعتمــد يف إحالتهــا إىل الضبــوط الــيت قدمتهــا األفــرع األمنيــة، والــيت ُأِخــَذت مــن املعتقلــن 
حتــت اإلكــراه والتعذيــب، وضمــن هــذه الضبــوط يتــمُّ اهتــام الغالبيــة العظمــى مــن نشــطاء احلــراك الشــعيب مبــا ال يقــل عــن مخــس 
هتــم، مــن أبرزهــا: إاثرة النعــرات الطائفيــة، هتديــد نظــام احلكــم، إضعــاف الشــعور القومــي، التواطــئ مــع اخلــارج والعــدو، دعــم 
ومتويــل اإلرهــاب، وْهــُن نفســية األمــة، وهــي هتــٌم عريضــة وواســعة وال يشــملها أي مرســوم عفــو جزئــي أصــدره النظــام الســوري، 
وهــي حباجــة إىل عفــو عــام وشــامل، وهلــذا فإننــا نؤكــد يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى أنــه وعلــى الرغــم مــن مراســيم 
العفــو الســبعة عشــر 1 الــيت أصدرهــا النظــام الســوري مــا زال يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه قرابــة 130000 معتقــل ســوري وفقــاً 

لقاعــدة البيــاانت الــيت قمنــا ببنائهــا خــالل تســع ســنوات.
إضافــة إىل كل ذلــك، فــإنَّ األفــرع األمنيــة ال تســتجيب قادهتــا حــى ملراســيم العفــو الصــادرة، وهلــذا فحــى وإن مشــل مرســوم العفــو 
عــدداً مــن املعتقلــن فــإن تنفيــذ هــذا املرســوم علــى أرض الواقــع هــو بيــد رؤســاء األفــرع األمنيــة، الذيــن ال متلــك وزارة العــدل ســلطة 

للضغــط عليهــم.
ــدان أن  وحبســب عــدد واســع مــن التقاريــر الــيت أصدرهتــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن قضيــة االختفــاء القســري فقــد أكَّ
قرابــة 80 % مــن املعتقلــن يتحولــون إىل خمتفــن قســرايً، مبعــى أنــه ال يعــرف أهلهــم عنهــم أي شــيئ فضــاًل عــن احملامــي أو أي 

شــخص آخــر، 

1   منذ 31/ أاير/ 2011
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ويظهر الرسم البياين األول حصيلة املعتقلن واملختفن قسرايً، فيما يظهر الرسم البياين الثاين حصيلة املختفن قسرايً فقط:

https://drive.google.com/file/d/1elS3g9STNFxL9OYshRBc40Ft1_9BN_RB/view
https://drive.google.com/file/d/1YBRlVA7BXskWz9-uadI3OqhOHblW7mhU/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 5

اثلثــاً: قرابــة 665 حالــة اعتقــال تعســفي و116 وفــاة بســبب التعذيــب، و232 حالــة إفــراج منــذ 
صــدور مرســوم العفــو األخــر يف أيلــول/ 2019:

التعســفي وكذلــك حــاالت اإلفــراج،  فيــه حــاالت االعتقــال  ترصــد  شــهرايً  الســورية حلقــوق اإلنســان تقريــراً  الشــبكة  ُتصــدر 
وابإلمــكان االطــالع علــى التقاريــر الشــهرية للســنوات املاضيــة عــرب هــذا الرابــط، ومــا نــودُّ اإلشــارة إليــه يف هــذا التقريــر هــو حتليــل 
حلاالت االعتقال يف غضون األشــهر الســتة األخرية، اليت أعقبت صدور مرســوم العفو الســابق يف أيلول/ 2019، وابإلمكان 
الرجــوع إىل التقاريــر الشــهرية الســتة الصــادرة عــرب الرابــط الســابق ذاتــه، فمنــذ صــدور مرســوم العفــو التشــريعي الســابق رقــم 20 
يف 15/ أيلــول/ 2019 مل يتوقــف النظــام الســوري شــهراً واحــداً عــن االســتمرار يف عمليــات االعتقــال التعســفي، وثَـّـق قســم 
املعتقلــن يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 665 حالــة اعتقــال تعســفي قامــت هبــا قــوات النظــام الســوري، 
كمــا وثقنــا مقتــل 116 حالــة وفــاة بســبب التعذيــب يف مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري بــن 15/ أيلــول/ 2019 

و22/ آذار/ 2020 اتريــخ صــدور مرســوم العفــو اجلديــد.

ووثقنا يف املدة الزمنية ذاهتا 232 حالة إفراج عن معتقلن، وجتدر اإلشــارة هنا إىل أنَّ وزارة الداخلية مل تعلن يوماً عن حصيلة 
املعتقلــن لديهــا وتوزعهــم وفقــاً ملراكــز االحتجــاز، وكذلــك ال يوجــد أي إعــالن عــن حصيلــة حلــاالت اإلفــراج وبشــكل خــاص إذا 
كان ضمــن هــؤالء أفــراد انقطعــت أخبارهــم منــذ أشــهر أو ســنوات؛ ألن ذلــك ســوف يكــون اهتامــاً للنظــام الســوري أبن هــؤالء 

كانــوا معتقلــن لديــه، وقــد أخفاهــم قســرايً.
وإذا طرحنــا الرقمــن رقــم املعتقلــن ورقــم املفــرج عنهــم يف املــدة الزمنيــة ذاهتــا، جنــد أن النظــام الســوري قــد رفــع مــن حصيلــة املعتقلــن 
اإلمجاليــة لديــه قرابــة 430 حالــة جديــدة، أي أن مراســيم العفــو كلهــا ال معــى هلــا، وأنــه مســتمر يف عمليــة إرهــاب وهتديــد اجملتمــع 

بعمليات واســعة وغري قانونية من االعتقال، وحتويل املعتقلن إىل التعذيب واالختفاء القســري.
وإذا افرتضنــا أنَّ النظــام الســوري قــد توقــف عــن اعتقــال املواطنــن الســورين تعســفياً، وبــدأ ابإلفــراج عــن املعتقلــن وفقــاً ملراســيم 
العفــو الصــادرة عنــه مبعــدل 230 حالــة كل ســتة أشــهر، أي مبعــدل قرابــة 400 حالــة يف الســنة الواحــدة، والنظــام الســوري مــا 
زال لديــه حــى اآلن قرابــة 130000 مواطــن ســوري، وبقســمة الرقمــن ينتــج لدينــا أن النظــام الســوري حباجــة إىل 325 عامــاً 
لإلفــراج عــن املعتقلــن وذلــك يف حــال توقفــه عــن اعتقــال مزيــد مــن الســورين، أمــا يف حــال االســتمرار فكمــا الحظنــا فــإنَّ حصيلــة 

املعتقلــن تفــوق حصيلــة املفــرج عنهــم.

http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d8%a7/
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وفيمــا يلــي حتليــل حلصيلــة املفــرج عنهــم وفقــاً للمحاكــم الــيت خضعــوا هلــا ومراكــز االحتجــاز الــيت خرجــوا منهــا، ومــدة االعتقــال 
الــيت قضوهــا، واحملافظــات الــيت ينتمــون إليهــا:

وثَّــق فريــق قســم املعتقلــن يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إفــراج قــوات النظــام الســوري عــن مــا ال يقــل عــن 232 شــخصاً 
بينهــم 14 ســيدة )أنثــى ابلغــة( مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه، أفــرج عنهــم بعــد صــدور مرســوم العفــو رقــم 20 لعــام 2019، 
يف املدة الزمنية املمتدة بن 15/ أيلول/ 2019 حى 22/ آذار/ 2020. مل نسجل أية حاالت إفراج من مراكز االحتجاز 

التابعــة لألفــرع األمنيــة األربعــة )األمــن اجلــوي، األمــن العســكري، األمــن السياســي، اإلدارة العامــة أو أمــن الدولــة(.

توزعت حاالت اإلفراج حبسب احملاكم اليت كانت ختضع هلا على النحو التايل:
حمكمة قضااي اإلرهاب: 185 
حمكمة امليدان العسكرية: 34 

احملاكم العسكرية: 13 

وحبسب مراكز االحتجاز اليت خرجوا منها على النحو التايل:
سجن عدرا املركزي: 146
سجن محص املركزي: 24 
سجن محاة املركزي: 23 

سجن السويداء املركزي: 18 
سجن حلب املركزي: 11 
سجن طرطوس املركزي: 6 
سجن صيداناي املركزي: 4 

وحبسب املدة اليت قضوها يف االعتقال:
ســجَّلنا اإلفــراج عــن مــا ال يقــل عــن 83 شــخصاً قضــوا علــى األقــل مــا بــن مخســة إىل مثانيــة أعــوام يف االعتقــال، ومــا ال يقــل 

عــن 149 قضــوا مــا دون مخســة أعــوام يف االعتقــال يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري.
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وحبسب احملافظات اليت ينتمون إليها على النحو التايل: 

العفــو اجلزئــي اجلديــد لتجنُّــب  رابعــاً: وابء كوفيــد - 19 هــو الســبب غالبــاً وراء إصــدار مرســوم 
عليهــا: وااللتفــاف  الضغوطــات 

مــع بــدء انتشــار وابء كوفيــد - 19 حــذَّرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ضمــن تقريــر ذكــرى انطــالق احلــراك الشــعيب 
التاســع، الــذي صــدر يف 15/ آذر اجلــاري عــن خماطــر كارثيــة تتهــدَّد عشــرات آالف املعتقلــن بســبب ظــروف االحتجــاز 
الالإنســانية الــيت يتعرضــون إليهــا، وبشــكل خــاص االكتظــاظ ضمــن مســاحات ضيقــة جــداً حيــث يبلــغ متوســط مســاحة الزنزانــة 
4 * 6 م2، وقــد تضــمُّ قرابــة 50 معتقــل، أي ابلــكاد حيصــل املعتقــل علــى مســاحة 70 ســم2 مــن أجــل اجللــوس والنــوم، وعــادة 
مــا يتنــاوب املعتقلــون علــى اســتخدام هــذه املســاحة عندمــا تفــوق أعدادهــم القــدرة االســتيعابية للزنزانــة، كمــا إهنــا تفتقــر للتهويــة 
والنظافــة، وتــزداد األوضــاع ســوءاً يف الزانزيــن واملنفــردات الــيت تقــع يف الطوابــق الســفلية الــيت ينعــدم فيهــا حــى الضــوء، ومينــع 
املعتقلــون طــوال مــدة اعتقاهلــم يف األفــرع األمنيــة مــن اخلــروج إىل ســاحة التهويــة للتعــرض للشــمس. وكذلــك أصــدر الزمــالء يف 
هيومــان رايتــس ووتــش وعــدد مــن املنظمــات الســورية احملليــة حتذيــرات متتاليــة عــن خطــورة املوضــوع، وتعــرَّض النظــام الســوري 
لضغوطــات مــن منظمــات دوليــة وكذلــك مــن دول لإلفــراج عــن أعــداد مــن املعتقلــن، فقــام إبصــدار مرســوم عفــو ال خيتلــف كثــرياً 
يف جوهــره عــن مرســوم العفــو الســابق يف أيلــول/ 2019، فقــد مشــل تقريبــاً اجلرائــم ذاهتــا يف مرســوم العفــو الســابق مــع بعــض 

الفروقــات البســيطة. 
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إدلب درعا ديرالزور دمشق محاة محص حلب الرقة احلسكة الالذقية السويداء طرطوس القنيطرة

http://sn4hr.org/arabic/2020/03/15/12012/
http://sn4hr.org/arabic/2020/03/15/12012/
https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/17/339572
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ونالحــظ عــرب مســرية تســع ســنوات إصــرار رأس النظــام الســوري بشــار األســد علــى إصــدار مراســيم العفــو علــى الرغــم مــن أنــه 
مــن املتعــارف عليــه قانونيــاً أهنــا مــن اختصــاص الســلطة التشــريعية، وحــى وفقــاً للدســتور احلــايل، وذلــك كــي يـُـردِّد اإلعــالم الرمســي 
ــز وكثيــف بعــد  أهنــا عبــارة عــن “مكرمــة” و “هبــة” و “تفضُّــل” مــن قبــل الرئيــس جتــاه مواطنيــه، وهــذا مــا نســمعه بشــكل مركَّ
صــدور مراســيم العفــو كافــة، واهلــدف مــن ذلــك تعظيــم أي شــيئ تُقدِّمــه الســطلة احلاكمــة مهمــا كان بســيطاً، حــى وإن كانــت 

هــي مــن تســبَّبت بــه ســابقاً.
ومبقارنــة بســيطة مــع النظــام اإليــراين، وهــو نظــام ديكتاتــوري قمعــي، وأتوقراطــي، وُيصــدِّر ميليشــيات إرهابيــة إىل العــراق وســوراي 
ولبنــان واليمــن، إال أنــه كان أكثــر احرتامــاً وفعاليــة جتــاه املعتقلــن لديــه وأطلــق ســراح اآلالف منهــم دفعــة واحــدة، وليــس رمحــة 
هبــم، لكــن خوفــاً مــن تفشــي الــوابء، وعــدم قــدرة الدولــة اإليرانيــة علــى الســيطرة عليــه، أمــا يف حالــة النظــام الســوري فهــو يف وضــع 
إنــكار مســتمر، وال يكــرتث وإن أصيــب وقتــل آالف الســورين؛ ألنــه شــرَّد نصــف الشــعب الســوري، وتســبَّب يف مقتــل قرابــة ربــع 
مليــون مــدين، بــل إنــه مل يســتطع التخلــي عــن امليليشــيات اإليرانيــة واســتمرَّ يف اســتريادها مــن إيــران ابلطائــرات وعــرب املعابــر الربيــة 
خــالل الشــهر املنصــرم علــى الرغــم مــن تفشــي وابء كوفيــد - 19 يف دولــة إيــران بشــكل واســع، ويظــلُّ هــمُّ النظــام الســوري هــو 

البقــاء يف حكــم ســوراي إىل األبــد.

خامساً: التوصيات:
إىل األمم املتحدة واجملتمع الدويل:

عــدم االخنــداع حبيــِل النظــام الســوري ومتابعــة الضغــط املســتمر عليــه لإلفــراج عــن النشــطاء السياســين واحلقوقيــن واملتظاهريــن 	 
وكل املعارضن بشــكل ســلمي ودميقراطي.

حتمل املســؤولية يف حال انتشــار وابء كوفيد - 19 بن عشــرات آالف املعتقلن الســورين وخطر انتقال ذلك إىل اجملتمع 	 
الســوري بشــكل كامــل؛ ذلــك نظــراً الســتمرار الرحــالت وحتــرك امليليشــيات اإليرانيــة مــن إيــران املوبــوءة ابجتــاه ســوراي.

القيــام بــكل مــا هــو متــاح بــدءاً مــن العقــوابت ووصــواًل إىل التهديــد العســكري مــن أجــل الســماح للمنظمــات الدوليــة 	 
التابعــة للنظــام الســوري والكشــف عــن مصــري عشــرات آالف املعتقلــن. ابلدخــول إىل مراكــز االحتجــاز 

إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة:
متابعة عدم جدوى مراسيم العفو اجلزئية ومدى خداعها للشعب السوري واجملتمع الدويل.	 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51723398
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إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
مطالبة النظام السوري ابلتَّوقف عن التالعب مبصري مئات آالف اأُلسر السورية.	 

إىل النظام السوري:
إلغــاء األحــكام الصــادرة عــن حماكــم قضــااي اإلرهــاب واحملاكــم العســكرية وحماكــم امليــدان العســكرية اخلاصــة ابملعتقلــن علــى 	 

خلفيــة احلــراك الشــعيب؛ الفتقارهــا أليٍّ مــن ُأســس احملكمــة أو العدالــة أو القانــون.
إطــالق ســراح نشــطاء احلــراك الشــعيب دون شــروط وتبيــان مصــري املختفــن منهــم وتعويــض املتضرريــن والتوقــف عــن التالعــب 	 

مبصريهــم وابتــزاز أســرهم.
ا ملك عائلة خاص.	  التَّوقف عن استخدام الدولة السورية كأهنَّ
التَّوقف عن إرهاب اجملتمع السوري عرب عمليات اإلخفاء القسري والتعذيب واملوت بسبب التعذيب.	 
التَّوقف عن التالعب ابلدستور والقوانن وتسخريها خلدمة أهداف العائلة احلاكمة وسنِّ التشريعات املضللة.	 
حتمُّل التَّبعات القانونية واملادية كافة، وتعويض الضحااي وذويهم.	 
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