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منالرفعالىالراميةالتوصياتمنالعديدقبلتقدالسوريةالحكومةتكانالسابقالشاملالدورياستعراضهخالل

منذسوريةفياإلنسانحقوقوضعيةتطورعنالحديثيمكنناالولكنالبالدفياإلنسانحقوقوضعيةمستوى

بارتكابسوريافيالنزاعأطرافاستمرتحيثالحاصلةالداميةاألحداثأهمالىالتطرقدونالماضياالستعراض

إفالتمعاإلنسانلحقوقجسيمةوانتهاكاتحربجرائمذلكفيبمااإلنسانيالدوليللقانونخطيرةانتهاكات

المدنيينعلىومباشرةعشوائيةهجماتلهاالتابعةالحليفةوالقواتالحكوميةالقواتنفذت.العقابعنمرتكبيها

المدنيةواألعيان

احتجازفيواستمرتالحكومةمعتصالحواممنسابقينومقاتلينمدنيينتعسفيةبصورةاألمنقواتواعتقلت

ومحاموناإلنسانيةالمساعداتمجالفيوعاملونسلميوننشطاءبينهمومناألشخاصمناالالفعشرات

بوقوعوتسببتالسيئةالمعاملةضروبمنوغيرهوالتعذيبالقسريلالختفاءمنهمالعديدأخضعتوصحفيون

بالحجزوفيات .

حقوقتوثيقمجموعاتوقضتوالمشردينالمعتقلينقضاياوخاصة،مروعأمرالمتضررينلألفرادالهائلالعددإن

المعتقلينقضاياوخاصةالقضاياهذهعلىالضوءألقتالتيالمعلوماتجمعفيالماضيةالتسعالسنواتاإلنسان

بعدالقضاياهذهحلإلىالحاجةتظهرالسابقةالنزاعاتمنالمستفادةوالدروسوالمفقودينقسراًوالمختفين

العنفوتجددالمستمراالستياءتجنبأجلمنالصراع .

االقتصاديةاآلثارعنفضالًاليقينانعدامظروففيللعيشوالنفسيةالعاطفيةاآلثارمنالمختفينعائالتعانت

المدمرة
(1)

عامحتىالسوريةالحكومةقواتتتوقفلم- 2021 خلفيةعلىالمواطنينمالحقةعنالتقريرهذاكتابةتاريخ

لمجردأنفسهمالمؤيدينالقسريةواالختفاءاتاالعتقاالتطالتبل،بالدستورالمكفولةوآرائهمالسياسيةمعارضتهم

الحكوميةالقواتسيطرةمناطقفيبالدهمفيواالقتصاديةالمعيشيةاألوضاعانتقادهم (2)

-19 منقريبةمسافةعلىيعيشونالذيناألشخاصعلىأكبرًخطرايشكل،األخرىالمُعديةاألمراضمثل،كوفيد

القلبأمراضمثل،كامنةأمراضلديهمالذينواألشخاصالسنكبارعلىمتناسبغيربشكليؤثر.البعضبعضهم

الدموضغطالتنفسيةواألمراضوالسكري،الدمويةواألوعية .



-https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/2579/2015/ar/ (1) والقبرالسجنبينما–الدوليةالعفومنظمة

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Tenth_Annual_Report_The_Most_Notable_Human_Rights_Violations_in_Syria_in_2020.pdf (2)

الداميالعقدالسوريةالشبكةرتقري

المؤسساتوكذلك،المهاجريناحتجازومراكزالسجونمثل،االحتجازمراكزفيخاصبشكلحدةيزدادالخطرهذا

كانإذاسيماال،بسرعةاالنتشارالفيروسيستطيعحيث،السنّبكبارالعنايةودور،اإلعاقةيذوفيهايعيشالتي

الطبيةالرعايةنقصمنسوريافياالحتجازمراكزمعظمتعانيوبالفعلباألصلًضعيفاالصحيةالرعايةعلىالحصول

اآلالفعشراتاألمنيةواألفرعالسوريالنظامسُجونفييَتَواجدحيثُواالكتظاظالنظافةقلةإلىباإلضافةوالصحية

يبلغحيثومُكّتظةَنَظّيفةَوغيرالئِقةَغيراحتجازظُروفمنويُعانونقسراًوالمختفونوالمحتجزينالمساجينمن

مساحةمتوسط

6*4الزنزانة 50وتضم العِالجيُقدموالالنظافةَشُروطفيهاتتوفروالللتهويةالخروجالمعتقلينعلىويمتنعمعتقل

فيوردفقدوالكوليراكالجرباألمّراضفيهاوتَنّتَشر (3)

عنالحكومةأفرجتحيثاألخيرالعفوبمرسومعنهمالمفرجحصيلةبمقارنة 287 البالغةاالعتقالوحصيلةشخص

905 لحياةتكترثالالسوريةالحكومةأنالمقارنةتؤكدونصفبمرتينعنهمالمفرجحصيلةتفوقوالتيمعتقلين

كوفيدجائحةأثناءاالعتقاالتأغلبوحصلتالمعتقلين 19 (4)

سوريةفياالنسانحقوقمجالفيالتقدموعدمالمعاناةمنسنواتأربعبعدالشاملالدورياالستعراضويأتي

وتقدمهالتعسفيواالعتقالالقسرياالختفاءقضيتيبخصوصتقريرنالنقدمالمصلحةكأصحابلناكفرصة

Human Rights Guardians اإلنسانحقوقحُماةمنظمة

وذلكاللجوءودولسوريةفياإلنسانحقوقاحترامتعزيزإلىتسعىربحيةغيرحكوميةغيرحقوقيةمنظمةوهي

نهجلتبنيالسلطاتلدىالصوتورفعالتوعيةوحمالتالتقاريرونشرنساناإلحقوقانتهاكاتوتوثيقرصدعبر

مجالفيوخاصةاالنتهاكاتمنالعديدوثقتالتيالمنظماتأحدوهيالمتساويةوالمواطنةاإلنسانحقوقيحترم

القسريباالختفاءالمعنيكالفريقووالمستقلةالمحايدةالدوليةاآلليةمعالداتاوشاركتوالتعذيبالقسرياالختفاء

داخلياًللنازحينالخاصوالمقررالقانونإطارخارجبالقتلالخاصةوالمقررةالتعسفيباالعتقالالمعنيوالفريق

الدوليةالتحقيقولجنة

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/2579/2015/ar/
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Tenth_Annual_Report_The_Most_Notable_Human_Rights_Violations_in_Syria_in_2020.pdf


https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_en.pdf (3) المستقلةالدوليةالتحقيقلجنةتقرير 7 العيدعنبعيدبتقريرها

الخاطرعنبعيد

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Tenth_Annual_Report_The_Most_Notable_Human_Rights_Violations_Syria_in_2020.pdf (4) تقرير

االنسانلحقوقالسوريةالشبكةالداميالعقد

:المشكلة

قسراًالمختفون:اوال :

1. 1- لبعضهاالسوريةالحكومةوقبولاألخيرةبالمراجعةالقسرياالختفاءبشأنالتوصياتمنالعديدورودمنبالرغم

رقمكالتوصيةالدارسةقيدواعتبارها 109 -152 والحرمانالقسريلالختفاءحدوضعلوكسمبورغحكومةمنالواردة

القانوننطاقخارجاإلعداموكذلكالحريةمنالحرمانأماكنجميعفيالحريةمن .1

عدائيةلغةعلىاحتوائهابحجةاألخرىالتوصياتبعضورد 159-155-164-163

األساسيرومانظامبحسبتعتبروهيالحرببدءمنذمُمنهجةوأصبحتالقسرياالختفاءممارسةانتشرتفقد

أثردونالدوليةالتحقيقلجنة–اإلنسانيةضدجريمة

2- منأكثروثقتقداإلنسانحُقوقحُماةوكانت 4600 منذدولياًالمقبولةالمعاييربحسبومفقودقسريمُختفيحالة

المنظمةوثقتهمامجموعليصلالماضياالستعراض 4580 المفقودينلشؤونالدُوليةاللجنةمعالداتاوشاركتحالة

والضربالمُمنهجكالتعذيبالمُعتقلينمنهايُعانيالتيالسيئةاالعتقالظُروفوثقتوالمستقلةالمحايدةالدوليةواآللية

والطعامالمُلوثةالشربومِياهالعِالجونَدرةِالتغذيةوسوءبالمحتجزيناالعتقالمراكزاكتظاظإلىباإلضافةواإليذاء

المُعدِيةاألمراضوانتشارالمُلوث .

3- 360كلفت مراسلةعبرذويهمعنالبحثأجلمناإلنسانحقوقحُماةمنظمةالضحاياوذويأقاربمنعائلة

اإلنسانحقوقحُماةأرسلتوبالفعلالقسريباالختفاءالمعنيالفريق 360 باالختفاءالمعنيالفريقالىشكوى

الحاالتهذهأغلبيخصفيماتوضيحأيوإعطاءهالفريقمعالتعاونالحكومةرفضتوقدالقسري .

المرسلةالشكاوىاإلنسانحقوقحُماة : (5) (6)

4- فياألطرافجميعواجبومنألحبائهمحدثمامعرفةأيالحقيقةمعرفةالىوالمحتجزينالمختفينأسرتحتاج

األطرافهذهتحتجزهمبمنتحيطالتيللقضايااألولويةتخصيصالىيدعهممنوجميعبسورياالنزاع . (7)

4)- 4الصفحة التنفيذوقيدالمقبولةالتوصياتفقرةاالستعراضموضوعالدولةمنالمقدمةالردودالشاملالدورياالستعراضبالمعنيالفريقتقريرمن _

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_en.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Tenth_Annual_Report_The_Most_Notable_Human_Rights_Violations_Syria_in_2020.pdf


“ https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/055/86/PDF/G1705586.pdf?OpenElement "

http://www.hrguardians.org/the-missing (5)

http://www.hrguardians.org/joint-cases (6)

(7) - الصفحةقدماالمضيسبيلبعنوانالدوليةالتحقيقلجنةتقرير 7 تاريخ 2018 "

"https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/AWayForward_DetentionInSy

ria_AR.pdf&action=default

5- منالماضياالستعراضمنذالحكوميةالقواتأيديعلىقسراًالمختفينأعدادنسبةإزدات 71533 إلىشخص

84371 يعادلماأيمختفي 3200 عامكلحالة .
(8) (9) (10)

6- والتعسفاالحياةفيحقهمناحدحرمانواليجوزومصانلإلنسانمالزمالحياةفياإلنسانحقانمنبالرغم

)للتعذيبالتعرض 11) عاممطلعالسوريةالحكومةعمدتفقد 2018 أنهمعلىقسراًالمختفونمنجزءتسجيلالى

مصيركشفوتمالمدنيالسجلدوائرعبرمتوفون 991 .شخص (12)

7- ).نفسهالسوريالدستورمنموادبعدةالسوريةالحكومةإخالل 13) دونالمعتقلينمناآلالفمئاتتوقيفعبر

محامتوكيلعليهموحظرتهمتوجيهودونطويلةلسنواتاعتقالمذكرة .

8- الفقدانوطأةتحتيرزحونالذينعائالتهمإلىتمتدبل،أنفسهمالضحايالتشمالالقسرياالختفاءتداعيات

إلىباإلضافة.الضحيةلمساعدةبهاالقياميستطيعونالتيالقانونيةاإلجراءاتانعدامظلفيوالعجزالطويلواالنتظار

التعقيداتإلىباإلضافةالقلبوأمراضرعببنوباتإصابتهمقبلمناالنتظارجراءصحيةبمضاعفاتإصابتهم

الواليةوموضوعاإلرثحصرومعاملةالوفاةشهادةاستصدارعلىالعائالتحصولصعوبةنتيجةواإلداريةالقانونية .

(14).

https://sn4hr.org/arabic/2020/08/30/12620/ (8) القسرياالختفاءلضحاياالعالمياليومبمناسبةالتاسعالتقرير

- https://sn4hr.org/arabic/2018/08/30/10347/ (9) ووحشيةألماًاألكثرالسالحالقسرياالختفاءبعنوانالثامنالتقرير

https://sn4hr.org/arabic/2017/08/30/8607/ (10) همأينبعنوانتقريراإلنسانلحقوقالسوريةالشبكة

( 11) 6المادة 7و والمدنيةالسياسيةبالحقوقالخاصالدوليالعهدمن

https://sn4hr.org/arabic/2018/07/13/10142/ (12) دوائرفيمتوفونأنهمعلىقسرياًمختفينيسجلالسوريالنظامبعنوانتقريراالنسانلحقوقالسوريةالشبكة

المدنيالسجل

.( 12) 53المادة عامالصادرالسوريالدستورمن 2012 إذاأو،المختصةالقضائيةالجهةعنصادرقرارأوأمربموجبإالتوقيفهأوأحدتحرييجوزالانهعلىنصتالذس

جنحةأوجنايةارتكاببتهمةالقضائيةالسلطاتإلىإحضارهبقصدأو،المشهودالجرمحالةفيعليهقبض

51والمادة للقانونوفقاًالقادرينلغيرالقضائيةالمساعدةالدولةوتكفل،بالقانونمصونالقضاءأماموالدفاعوالمراجعةالطعنسبلوسلوكالتقاضيحق .

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/055/86/PDF/G1705586.pdf?OpenElement
http://www.hrguardians.org/the-missing
http://www.hrguardians.org/joint-cases
https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/AWayForward_DetentionInSyria_AR.pdf&action=default
https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/AWayForward_DetentionInSyria_AR.pdf&action=default
https://sn4hr.org/arabic/2020/08/30/12620/
https://sn4hr.org/arabic/2018/08/30/10347/
https://sn4hr.org/arabic/2017/08/30/8607/
https://sn4hr.org/arabic/2018/07/13/10142/


https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2425792015ARABIC.PDF والقبرالسجنبينما (14)

9- أماموالتعقيداتالعراقيلالحكومةلوضعنتيجةالقسرياالختفاءموضوعهامشعلىالسوداءالسوقازدهار

مكانعنمعلومةالعائلةبيعمقابلىالرشاويتقاضونالذينوالوسطاءالسماسرةوانتشارذويهمعنللبحثاألهالي

عليهايتفقونمبالغمقابلأخرىمعلومةأيأوالصحيةحالتهمأوالمختفي . (15)

بعنوانمُفصلبتقريرالرابحةالتجارةهذهصيدنايامعتقليرابطةوفصّلت (16)

عنمعلوماتعلىالحصولأجلمنسواءللمسؤولينكبيرةمبالغالضحاياأهاليمنكبيرعدددفعقالتحيث

ربعمنأكثرقالحيثالناجينحالفيالسبيلبإخالءوعدأوالمختفينحالفيبالزيارةوعدأجلمنأوالمعتقل

قدرهوسطيبمبلغالمعلوماتعلىللحصولماليةمبالغدفعواأنهمقسراًالمختفينعينةفيالمشاركينالمستجيبين

3275 والمعلوماتعلىللحصولدوالر 2507 المختفينعددكانإذاحسابيةوبعمليةبزيارةالوعدأجلمندوالر

هوقسراً 100 بيقدرمادفعواقديكونونربعهُمفإناإلنسانلحقوقالسوريةالشبكةوإحصاءاتبياناتحسبألف

900 دوالرمليون

ومؤسساتهانفسهالتمويلالحكومةمنةاستراتيجياألسلوبهذايكونربماأنهالرابطةوصفتها .

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2425792015ARABIC.PDF (15) الدوليةالعفومنظمة

https://admsp.org/wp-content/uploads/2020/12/Forcibly-Disappeared-in-Syrian-AR.pdf (16) السوريةتجازاالحمراكزيفاًرقسمختفون

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2425792015ARABIC.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2425792015ARABIC.PDF
https://admsp.org/wp-content/uploads/2020/12/Forcibly-Disappeared-in-Syrian-AR.pdf


10- نيةيدلمماالقسرياالختفاءمناألشخاصجميعبحمايةالخاصةاالتفاقيةعلىالسوريةالحكومةصادقُتلم

وواسعممنهجبشكلالجريمةهذهارتكابعلىصرارهاإوالسوريةالحكومة .

11- المدنيينالسكانضدومنهجيواسعهجومإطارفيالقسرياالختفاءجريمةالحكوميةالقواتارتكبت

تقرير (17)

12- عنبالسؤالفكرواإذاقسراالمختفينأسرأفرادتنتابالتيالرعبحالةعلىالحفاظالسوريةالدولةتعمل

منالخوفبسببرسمياالتبليغعنالعائالتإحجامالوضعهذاعنونَجم.األمنيةأجهزتهتجريهاالتياالعتقاالت

تقرير.والعقاباالستهداف (18)

:التوصيات

1- واالعترافتحفظاتودونإبطاءدونالقسرياالختفاءمناألشخاصجميعلحمايةالخاصةاالتفاقيةعلىالتصديق

واالطرافالدولمنغيرهمأوالضحايامنالبالغاتبتلقيالقسرياالختفاءبحاالتالمعنيةاللجنةباختصاص

2- حاالتمناآلالفعشراتفيومحايدةنزيهةتحقيقاتبإجراءبسورياالخاصةالدوليةالتحقيقللجنةالسماح

منذسوريافيالقسرياالختفاء 2011

3– لسورياميدانيةزيارةاجراءطلبهمعايجاباتعاونوالالقسريباالختفاءالمعنيالفريقمعالتعاون

4- كاللجنةالدوليةالمنظماتأمامالرسميةوغيرالرسميةاالحتجازأماكنجميعإلىمشروطالغيربالوصولالسماح

بسورياالخاصةالدوليةالتحقيقولجنةاألحمرللصليبالدولية

5- الضحاياذويسيماوالالقسرياالختفاءضحاياعنالبحثفيالمشاركينلجميعتكفلالتياإلجراءاتإتخاذ

واالنتهاكاتواالنتقامالمعاملةسوءمنوالحمايةوأقاربهم

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ThematicPaperEDInSyria.pdf (17 الدوليةالتحقيقلجنة–أثربدون .)

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ThematicPaperEDInSyria.pdf (18) أثربدونالدوليةالتحقيقلجنة

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ThematicPaperEDInSyria.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ThematicPaperEDInSyria.pdf


6- ومحاميهمذويهممعروتينياًاالتصالبإمكانيةالمحتجزينجميعتمتعكفالة .

7- العدالةعلىأقاربهممنالمتوفينالضحاياوذويعنهموالمُفرجالقسرياالختفاءمنالناجينحصولمنالتأكد

الجريمةهذهتكرارعدموضماناتالممتلكاتوإعادةالتأهيلوإعادةالماديالتعويضويشملالضرروجبروالحقيقة

أخرىمرة .

8- وذلكالسوريالجنائيالقانونفيالقسرياالختفاءوتجريمالسوريالعقوباتقانونفيالقسرياالختفاءمفهومدماجإ

بالعقامنفالتاإلمنالمسؤولينلمنع .

9- منالمحتملةالجماعيةالمقابرلحمايةالمناسبةالتدابيرواتخاذالمفقودينسرُألجميعالنوويالحمضبياناتقاعدةنشاءإ

المستقبلفيالحقيقةعنبحثعمليةأيفيحيويةتكونقدالمعلوماتعلىالحفاظجلأ .

10- والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليللعهدالثانياالختياريالبرتوكولعلىتصادقنأ .

التعسفياالعتقال

1- عنواإلفراجالتعسفياالحتجازعنالكفبخصوصالتوصياتمنعددقبلتقدالسوريةالحكومةكانت

واسبانياالبرازيلمنالواردةكالتوصيةالمعتقلين

وتمييزايوبدونعادلةغيربصورةالمعتقلينجميععنواإلفراجالتعسفياالحتجازعنالكف

التوصية 168-109 والبرازيلاسبانيامنالمقدمة

رقمالتوصية 175-109 اسماءجميعنشرتتضمنقائمةنشروالمتضمنةالبرازيلدولةمنالمقدمة

واسبابهااحتجازهمامكانوعنالمحتجزين

للقلقومثيرذلكعكسيشيرالواقعفانالدراسةقيدواعتبرتها (19)



2- اإلغاثةمجالفيوالعاملونالسياسيينوالنشطاءاإلنسانحقوقعنوالمدافعونالمدنيونيتعرض

بعدفيماقسرياًويختفوناالستثنائيةالقوانيينوفقويحاكمونالتعسفيلالحتجاز .

السوريةالعربيةالجمهوريةردودالشاملالدورياالستعراضبالمعنيالفريقتقرير "

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/055/86/PDF/G1705586.pdf?OpenElement " (19)

8و6لصفحة مستمربشكلتنفيذهاويجريمقبولةاعتبرتالتيالتوصيات

3- أثناءفيأوتفتيشنقطةمنالضحيةمرورلدىقضائيةمذكرةدونمنتتمُّسوريافياالعتقالحوادث

عنالمسؤولةهيالرئيسةاألربعةالمخابراتألجهزةالتابعةاألمنقواتتكونماوغالباً،المداهمةعمليات

ويُحرم،العتقالهاألولىاللحظةمنذللتَّعذيبالمعتقلويتعرَّض،القضائيةالسلطةعنبعيداًاالعتقالعمليات

معظمويتحوَّلالتَّعسفياالعتقالبعملياتقيامهاالسلطاتتُنكركما.محاميهأوعائلتهمعالتواصلمن

قسرياًمختفينإلىالمعتقلين (20)

4- عليهاتصادقالتيالدوليةواالتفاقياتالمعاهداتمنأيٍّفياالتزاماتهمنبأيٍّفيتلمالسوريالحكومة ،

احكامالسوريةالحكومةخالفتخاصوبشكلوالسياسيةالمدنيَّةبالحقوقالخاصالدوليالعهدخاصوبشكل

9المادة الخاصةوالمدنيةالسياسيةبالخقوقالخاصالعهدالدوليمن (21).

5- فياألمنيةألوضاعهمتسويةأجرواالذينألشخاصلأساسيبشكلتمتوالمالحقةاالعتقالعمليات

محافظتيفياالعتقاالتوتركزت،السوريالحكومةقواتمعتسوية/مصالحةاتفاقاتوقعتالتيالمناطق

ودرعادمشقريف (22)

6- األمنيةوأذرعهاالسوريةالحكومةاحتجزتاليوموحتىالماضياالستعراضمنذ 14548 بمعدلشخص

3637 اإلنسانلحقوقالسوريةالشبكةأصدرتهاالتيالتعسفيلالعتقالالسنويةالتقاريربحسبسنةكلحالة .

7- )الخارجيالعالمعنبمعزلاحتجازحاالتعدةاإلنسانحقوقحُماةوثقت 23) الذيالنمرأيمنكحالة

بتاريخالسياسياألمنقواتاعتقلته 29-03-2019 اعتقالهموتمالحيأبناءمنعددمعلنفسهتسليمهأثناء

بتاريخبالحالةالتعسفيباالعتقالالمعنيالفريقاإلنسانحقوقحُماةوأخطرتالسياسياألمنقبلمن

1-07-2020

( 20) التعبيرحريةانعدامسياسيةيرسخالسوريالنظامبعنواناالنسانلحقوقالسوريةالشبكةتقرير

https://sn4hr.org/arabic/2021/04/02/13376/

)تعسفاعاتقالهاوشخصايتوقيفيجوزوالنفسهعلىاالمانوفيالحرية 21) 9المادة الحقفردلكلتنصالتيوالمدنيةالسياسيةبالحقوقالخاصالدوليالعهدمن

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/055/86/PDF/G1705586.pdf?OpenElement
https://sn4hr.org/arabic/2021/04/02/13376/


(22) الصفحةعلىاالطالعيمكن 16-17-18 وبشكلالنازحينأوالالجئينلعودةآمنوالمستقرغيربلدسوريا:بعنواناإلنسانلحقوقالسوريةالشبكةبتقرير:الحاالتأبرزفقرة

المتوحشةاألمنيةوأجهزتهالسوريالنظامسيطرةمناطقفيخاص

" https://sn4hr.org/arabic/2021/01/02/12994/ "

http://www.hrguardians.org/archives/3159 (23)

8- السوريالنِّزاعشهدَهاالتي،العدائيةاألعمالوقفوبياناتواالتفاقياتالمفاوضاتجميعمنالرغمعلى

يُذكرتقدُّمأيُّفيهايحدثلمالتيالوحيدةالمعضلةتكونتكادالمعتقلينقضيةأننرىأنَّناإالَا .

9- المزةمشفىذلكفيبماالرسميةوغيرالرسميةاالحتجازأماكنفياألعمالهذهارتكبت 601 بدمشق

العسكريةالمخابراتوفرع 215-217 العسكريةالمخابراتوفرع 235 الجويةالمخابراتوقاعدةدمشق

الجويةوالمخابراتبدمشقالعسكريصيدناياوسجندمشقببرزةالعسكريةالشرطةومقردمشقبالمزة

حمصالعسكريتدمروسجنحلب . (24)

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/AWayForward_DetentionInSyria.pdf (24)

قدماالمضيسبيل–السوريةالعربيةبالجهوريةاالحتجاز–الدوليةالتحقيقلجنةتقرير

https://sn4hr.org/arabic/2021/01/02/12994/
http://www.hrguardians.org/archives/3159
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/AWayForward_DetentionInSyria.pdf


:التوصيات
1- حمايةتحتوضعهمأوالخارجيالعالمعنبمعزلوالمحتجزينقسراًالمعتقلينجميعسرحإطالق

.القانون

2- رقماألمميالقراربتطبيقالحكومةالتزام 2254 بالبندجاءالذي 12 عنالفورياإلفراجضرورةمنه

واألطفالالنساءوخاصةالمعتقلين .

3- الصادرةواألحكاموأماكنهااالحتجازأسبابمعالمحتجزينبياناتيتضمنسجلنشر .

4- والعامليناإلنسانحقوقعنوالمدافعينالسياسيينالمعارضينواعتقالالتعسفيلالحتجازحدوضع

الخاصةالتشريعاتبفعلاإلغاثةفي .

5- الحكومةمنيطلبزمنيجدولوفقدوريبشكلالمعتقلينسراحإطالقعلىتُشرفأمميةلجنةتشكيل .

6- أماكنلزيارةالمستقلةالدوليةالتحقيقولجنةاألحمرللصليبالدوليةكاللجنةالمستقلةالدوليةللجانالسماح

شرطأوقيددونوالسريةالنظاميةاالحتجاز .

االحتجازفيالموجودينبأسماءكاملةقوائموتوفيرالرسميةوغيرالرسميةاالحتجازأماكنجميعمواقععناإلفصاح-- 7

التباعدعلىوالحفاظوالغذاءوالمياهالطبيةالرعايةذلكفيبماوتحسينهاالمحتجزينأرواحلحمايةهامةتدابيرإتخاذ-

الوباءانتشارمنخوفاًفوراًسنوكبارالعجزةسبيلوإخالءاالجتماعي .-8

9- التشريعاتلمخالفتهاوإلغاؤهااإلرهابقضاياومحاكمالميدانيةالعسكريةالمحاكمعنالصادرةاألحكامإيقاف

العادلةالمحاكمةوضماناتوالدوليةالمحليَّة (25)

(25)



والشخصهعلىاالمانوفيالحريةفيالحقفردلكلتنصالتيالعدالةالمحاكمةضماناتعلىتنصالتيوالمدنيةالسياسيةبالحقوقالخاصالدوليالعهدمنالتاسعةالمادة

فيهالمقرراالجراءوفقاوالقانونيقررهاالتيلالسباباالحريتهمناحدحرمانيجوزوالتعسفاعتقالهاواحدتوقيفيجوز

تركيا

التالياليوممؤسسة-1:للتقريرنالداعمو
info@tda-sy.org

اإلنسانحقوقاجلمنواطباءمحامون-2

األسودمحمود:االتصالمسؤول

ceo@ldhrights.org:االيميل

liaison1@cijaonline.orgالدوليةوالمساءلةالعدالةلجنة-3

عيسىسليمانالتنفيذيالمدير:التواصلالتقريرحولالمعلوماتمنللمزيد

Hr.guardians@gmail.comااللكترونيالبريدعبر

00905385236193بالرقماالتصالأو
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