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الشـــبكة الســـورية لحقوق اإلنســـان، تأسَّســــــت نهاية حزيــــران 2011، 
غيـــر حكوميـــة، ُمســـتقلة، اعتمـــدت عليهـــا المفوضيـــــــة الساميــــــــة 
لحقـــــــوق اإلنســـــــان مصـــــــــدرًا أساسيــــــــــًا في جميــــــع تحليالتهـــــا التي 

ـــا عـــن حصيلــــة الضحايـــا فـــي ســـوريا. أصدرتهـــــــ

النظام السوري يُقرُّ بمقتل 1056 مواطنًا سوريًا من المختفين 

قســريًا لديــه عبــر دوائــر الســجل المدنــي بينهــم 54 مــن أبنــاء 

2022 وآذار  فــي شــباط  عــن مصيرهــم  العصافيــر كشــف  ديــر 

مخاوف جدية على مصير 86792 مواطنا سوريا ما زالوا مختفين 
قسريا لدى النظام السوري
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لدى النظام السوري أقرَّ بوفاتهم عبر دوائر السجل 

المدني، منهم 54 من أبناء بلدة دير العصافير 

 
ٍ

أواًل: منهجيــة وخلفيــة عــن إقــرار النظــام الســوري بوفــاة 1056 مختــف
قســريًا منــذ مطلــع عــام 2018 حتــى اآلن:

ــد النِّظــام الســوري اإلبقــاء علــى مصيــر عشــرات آالف المعتقليــن لديــه مجهــواًل بهــدف إيقــاع أكبــر قــدر ممكــن  تعمَّ
مــن األلــم واإلذالل لعوائلهــم، وقــد مضــى علــى اختفــاء كثيــر منهــم ســنوات عــدة، ولدينــا فــي قاعــدة بيانــات الشــبكة 
 قســريًا لــدى النظــام الســوري بينهــم 1738 طفــًا 

ٍ
الســورية لحقــوق اإلنســان بيانــات مــا ال يقــل عــن 86792 مختــف

و4966 ســيدة، ويظهــر المخطــط البيانــي التالــي المؤشــر التراكمــي لحصيلــة المختفيــن قســريًا لــدى النظام الســوري 
منــذ آذار 2011 حتــى آب 2021:

ــح المخطــط البيانــي الســابق أنَّ عــام 2012 كان األســوأ مــن حيــث حصيلــة المختفيــن قســريًا، يليــه عــام  يوضِّ
2013 ثــم 2011 ثــم 2014. أي أن األعــوام األربعــة األولــى للحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة شــهدت الموجــات 

األعلــى مــن عمليــات االختفــاء القســري؛ بهــدف كســر الحــراك الجماهيــري وتحطيمــه وإصابتــه فــي مقتــل.

منــذ مطلــع عــام 2018 بــدأ النظــام الســوري بتســجيل العديــد مــن المختفيــن قســريًا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه، 
فــي دوائــر الســجل المدنــي، علــى أنهــم متوفــون. وهــو الــذي كان قــد أنكــر لســنوات وجودهــم عنــده، ولــم يفصــح عــن أية 
ر النظــام الســوري مســتويات عــدة مــن مؤسســات الدولــة الســورية لتنفيــذ هــذا اإلجــراء  معلومــة عنهــم. وقــد ســخَّ
المخالــف للقانــون الســوري والتاعــب ببيانــات الســجل المدنــي للمختفيــن قســريًا بــدءًا مــن وزارتــي الداخليــة والعــدل 
حتــى مســؤولي دوائــر الســجل المدنــي فــي المحافظــات الســورية كافــة، إذ لــم يتقيــد بأصــول وإجــراءات تســجيل 
المتوفيــن فــي مراكــز االحتجــاز، والتــي مــن المفتــرض أن تتــم عبــر المحامــي العــام أو نائبــه بتنظيــم واقعــة الوفــاة 
ثــم إرســالها إلــى أميــن الســجل المدنــي ضمــن المــدة القانونيــة “ فــي غضــون ثاثيــن يــوم مــن حدوثهــا” المنصــوص 

عليهــا فــي المــادة 14 مــن قانــون األحــوال المدنيــة/ 2007.

حصيلة العام المؤشر التراكمي 
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لدى النظام السوري أقرَّ بوفاتهم عبر دوائر السجل 

المدني، منهم 54 من أبناء بلدة دير العصافير 

لقــد عملنــا منــذ األيــام األولــى التــي بــدأ النظــام الســوري فيهــا بهــذه الممارســة الفظيعــة علــى الحصــول علــى وثائــق 
األشــخاص الذيــن تــم تســجيلهم علــى أنهــم متوفــون فــي دوائــر الســجل المدنــي فــي مختلــف المحافظــات الســورية، 
وقــد حصلنــا فــي بعــض األحيــان علــى قوائــم تتضمــن العديــد مــن األســماء، ثــم قمنــا بمقاطعــة هــذه القوائــم مــع 
قاعــدة بيانــات المختفيــن قســريًا لدينــا والتــي قمنــا ببنائهــا عبــر قرابــة أحــد عشــر عامــًا، وحاولنــا التواصــل مــع ذوي 
ــا منــذ مطلــع  هــؤالء الضحايــا، أو أصدقائهــم، وقــد أصدرنــا تقريريــن منفصليــن حــول هــذه الظاهــرة الكارثيــة، وتمكنَّ
عــام 2018 حتــى اآلن مــن توثيــق مــا ال يقــل عــن 1056 حالــة لمختفيــن قســريًا كشــف النظــام الســوري عــن مصيرهــم 
بأنهــم قــد ماتــوا جميعــًا بينهــم 9 طفــًا و2 ســيدة منــذ مطلــع عــام 2018 حتــى نيســان 2022، مســجلين لدينــا باالســم 

والتفاصيــل.

وبشــكل عــام لــم يخبــر النظــام الســوري األهــل أو عبــر الوثائــق عــن الســبب الحقيقــي للوفــاة، كمــا أنــه لــم يســلم 
جثاميــن الضحايــا أُلســرهم ولــم ُيعلمهــم بمــكان دفنهــا، ولــم ُيعلــن عــن الوفــاة وقــت حدوثهــا، ووفقــًا لهــذه اآلليــة 
التــي لــم يقــم النظــام الســوري عبرهــا بإيضــاح مصيــر المختفيــن قســريًا بشــكل نهائــي فإننــا نؤكــد فــي الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان أن جريمــة االختفــاء القســري ال تــزال مســتمرة، ووفقــًا للقانــون الدولــي ســوف يبقــى 

هــؤالء فــي عــداد المختفيــن قســريًا والمتهــم الرئيــس بإخفائهــم هــو النظــام الســوري. 

وإّن مــا دفعنــا إلجــراء تحديــث، وإصــدار تقريــر جديــد عــن هــذه الظاهــرة الخطيــرة هــو مــا حصــل مؤخــرًا مــع أهالــي بلــدة 
ديــر العصافيــر فــي ريــف دمشــق، فقــد قمنــا بالتواصــل مــع أقربــاء الضحايــا، ومــع نشــطاء محلييــن مــن أبنــاء البلــدة، 
ــة ومنصــات التواصــل االجتماعــي،  ــل: الهاتــف أو تطبيقــات الهواتــف الذكي ــر مختلــف وســائل االتصــال مث وذلــك عب
وقــد تشــابهت المعلومــات التــي أدلــوا بهــا حــول تفاصيــل معرفــة األهالــي بوفــاة ذويهــم عبــر دوائــر الســجل المدنــي. 
وجميــع هــذه الروايــات حصلنــا عليهــا عبــر حديــث مباشــر مــع الشــهود وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة. لــم 
يحصــل الشــهود علــى أي عــوض مــادي أو وعــود مقابــل تقديــم شــهاداتهم، وقــد أخبرنــا جميــع مــن تحدثنــا معهــم 
بهــدف التقريــر، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام المعلومــات التــي أدلــوا بهــا بمــا يفيــد أهــداف التقريــر 
وعمليــات التوثيــق، وكل ذلــك وفــق البروتوكــوالت الداخليــة لدينــا والتــي نعمــل بموجبهــا منــذ ســنوات، ونســعى دائمــًا 

لتطويرهــا لتواكــب أفضــل مســتويات الرعايــة النفســية للضحايــا.

لقــد تحدثنــا مــرارًا فــي تقاريرنــا عــن أن التخــوف الحقيقــي لدينــا هــو أن يســجل النظــام الســوري عشــرات آالف 
ــم يقــوم باإلعــان عنهــم بشــكل تدريجــي عنــد  ــي، ث ــر الســجل المدن المختفيــن قســريًا علــى أنهــم متوفــون فــي دوائ
ــر  ــدة دي ــع العــام الجــاري 2022 فــي بل  وآخــر، وهــذا مــا حصــل فعــًا مطل

ٍ
ــن ــن حي ــم ُتنشــر بي ــر قوائ ــارة األهــل أو عب زي

العصافيــر بمحافظــة ريــف دمشــق. 

إنَّ النظــام الســوري وبــكل تأكيــد هــو المســؤول عــن كشــف مصيــر المختفيــن قســريًا لديــه، وإبــاغ الشــعب الســوري 
ــل هــؤالء ومــن قتلهــم وأيــن كانــوا؛ ألن النظــام الســوري لطالمــا أنكــر وجودهــم لديــه، بنــاًء علــى كل ذلــك فــإنَّ 

ِ
كيــف ُقت

 النظــام الســوري بعمليــات 
ِ

ط ــورُّ ــة علــى ت ل دليــل إدان ــي- ُتشــكِّ ــر الســجل المدن ــر دوائ ــم -التــي نشــرت عب هــذه القوائ
قتــل هــؤالء، ونعتقــد أنهــم قــد ُقتلــوا بســبب التعذيــب، ويســتثنى مــن التعذيــب حــاالت الوفــاة بســبب أحــكام اإلعــدام 

ــا مــن توثيقــه. الصــادرة عــن محكمــة الميــدان العســكرية وهــي نســبة قليلــة ال تزيــد عــن 5 % بحســب مــا تمكنَّ

ــا مــن توثيقــه، وقــد يكــون العــدد الحقيقــي للحــاالت التــي ســجلها النظــام  نؤكــد علــى أنَّ هــذا هــو الحــد األدنــى الــذي تمكنَّ
الســوري لمختفيــن قســريًا علــى أنهــم متوفــون أكبــر مــن ذلــك، لكنــه لــم يعلــن ســوى عــن هــذا العــدد المحــدود، 
كمــا أننــا نعتقــد أن هنــاك بعــض الحــاالت التــي لــم نتمكــن مــن الحصــول علــى معلومــات عنهــا، لكنهــا تبقــى حــاالت 

محــدودة.
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لدى النظام السوري أقرَّ بوفاتهم عبر دوائر السجل 

المدني، منهم 54 من أبناء بلدة دير العصافير 

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

لطالمــا أنكــر النظــام الســوري أنَّ اآلالف مــن الســوريين مختفــون قســريًا لديــه، ثــم تأتــي حــوادث 
الســجل المدنــي لتكشــف أن العشــرات مــن هــؤالء قــد ماتــوا، ولــم يقــم النظــام الســوري بإبــاغ 
أهلهــم، أو تســليم جثثهــم، وقــد يكــون انقضــى ســنوات علــى وفاتهــم، ال يــكاد يوجــد نظــام شــبيه 
بنظــام األســد فــي تعاملــه البربــري مــع الشــعب ســوى كوريــا الشــمالية، وال بــدَّ للمجتمــع الدولــي 
 قســريًا، فــكل تأخيــر يعنــي مزيــدًا مــن الوفيــات مــن 

ٍ
مــن أن يســاعد 86792 مواطنــًا ســوريًا مختــف

أبنــاء الشــعب الســوري

 قســريًا مــن أبنــاء بلدة ديــر العصافير علم 
ٍ

ثانيــًا: مــا ال يقــل عــن 54 مختــف
ذووهــم فــي شــباط وآذار 2022 بتســجيلهم فــي دوائــر الســجل المدنــي 

علــى أنهــم متوفــون:

ــر، بلــدة تتبــع ناحيــة المليحــة فــي الغوطــة الشــرقية فــي محافظــة ريــف دمشــق، يبلــغ عــدد ســكانها  ــر العصافي دي
ــدة  ــة 7000 نســمة، خضعــت البل ــة فــي ســوريا فــي آذار/ 2011 قراب ــدالع الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطي ــل ان قبي
ــي/ 2012،  ــة قــرى ومــدن الغوطــة الشــرقية فــي تشــرين الثان ــل فــي المعارضــة المســلحة مــع بقي لســيطرة فصائ
ــذ تشــرين األول/ 2013،  ــه قــوات النظــام الســوري من ــدات الغوطــة الشــرقية فرضت ــة بل وخضعــت لحصــار مــع بقي
ل الحصــار تدريجيــًا إلــى شــكل مــن أشــكال العقوبــات الجماعيــة، وبالتــوازي مــع سياســة التَّجويــع الشــاملة،  تحــوَّ

اســتمرَّ القصــف الجــوي والمدفعــي. 

بدايــة عــام 2016 ســعت قــوات النظــام الســوري للســيطرة علــى بلــدات القطــاع الجنوبــي مــن الغوطــة الشــرقية لمــا 
لت عبــر ســنوات الحصــار مخزنــًا   زراعيــة غنيــة شــكَّ

ٍ
لهــا مــن أهميــة اســتراتيجية مــن حيــث موقعهــا وأهميتهــا كأراض

فــت مــن آثــار الحصــار علــى ســكان الغوطــة الشــرقية. مهمــًا للســلع والمــواد الغذائيــة خفَّ

ذهــا طيــران ثابــت الجنــاح تابــع  فــي 31/ آذار/ 2016 ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 14 غــارة جويــة نفَّ
لت هــذه الهجمــات أبــرز خروقــات  بت فــي مقتــل 31 مدنيــًا بينهــم 12 طفــًا و9 ســيدات، وشــكَّ للنظــام الســوري تســبَّ
بيــان وقــف األعمــال العدائيــة التــي تــم االتفــاق عليهــا فــي 27/ شــباط/ 2016 برعايــة القــوات الروســية، وقــد أصدرنــا فــي 

9/ نيســان/ 2016 تقريــرًا عــن الهجــوم.

فــي أيــار/ 2016 اســتطاعت قــوات النظــام الســوري فــرض ســيطرتها بشــكل كامــل علــى معظــم قــرى وبلــدات 
بت  القطــاع الجنوبــي ومنهــا بلــدة ديــر العصافيــر، بعــد عمليــات عســكرية اســتمرت قرابــة أربعــة أشــهر، وقــد تســبَّ

ــا. ــا وحموري ــدة باتجــاه مــدن ســقبا وكفــر بطن ــزوح معظــم ســكان البل ــات العســكرية فــي ن هــذه العملي
حتــى نهايــة عــام 2018 ســجلنا عــودة محــدودة للســكان إلــى البلــدة، التــي لــم تشــهد أيــة عمليــات ترميــم أو تأهيــل 

خدمــي مــن قبــل النظــام الســوري.



توثيق مقتل 1056 مواطنا سوريا كانوا مختفين قسريا 5

لدى النظام السوري أقرَّ بوفاتهم عبر دوائر السجل 

المدني، منهم 54 من أبناء بلدة دير العصافير 

ــة احتجاجــًا  ــى البلدي ــر أمــام مبن ــر العصافي ــدة دي ــاء بل ــع عشــرات األشــخاص مــن أبن ــي/ 2022 تجمَّ ــون الثان ــة كان نهاي
علــى توقــف بطاقاتهــم اإللكترونيــة )البطاقــة الذكيــة(1  ، وقــد أبلغهــم أحــد العامليــن2  فــي البلديــة بمراجعــة الجهــة 
المســؤولة3  عــن اســتصدار البطاقــات لمعرفــة ســبب إيقافهــا وتقديــم شــكوى ضــدَّ إيقــاف الدعــم4  عنهــم، وبعــد 
عــدة أيــام مــن تقديمهــم الشــكوى5، علــم عــدد مــن األهالــي أن ســبب توقــف بطاقاتهــم هــو أنَّ اســم رب األســرة 
مســجل فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى أنــه متوفــى ، وُطلــب منهــم الذهــاب إلــى دائــرة الســجل المدنــي الســتصدار 
بيانــات الوفــاة، ومنــذ بدايــة شــباط/ 2022 حتــى الـــ 21 مــن آذار، حصــل العديــد مــن أهالــي المختفيــن قســريًا فــي مراكــز 
االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي بلــدة ديــر العصافيــر علــى معلومــات مــن الســجل المدنــي تؤكــد وفــاة 
أبنائهم/أزواجهــم، وذلــك بعــد اســتخراجهم وثائــق “بيــان عائلي/بيــان وفــاة” مــن أحــد مراكــز دائــرة الســجل المدنــي فــي 

محافظــة ريــف دمشــق.

ــا فــي تلــك المــدة مــن تســجيل مــا ال يقــل عــن 54 شــخصًا مــن أبنــاء ديــر العصافيــر علــم أهلهــم بوفاتهــم  تمكنَّ
عبــر اســتصدارهم بيانــات وفــاة مــن دوائــر الســجل المدنــي، وهــم جميعــًا كانــوا قــد اعتقلــوا مــن قبــل قــوات النظــام 
الســوري، الــذي كان أنكــر أيــة معلومــات عنهــم، وبذلــك أصبحــوا فــي عــداد المختفيــن قســريًا، وقــد حصلنــا علــى وثائــق 

مــن بيانــات الوفــاة التــي زود بهــا الســجل المدنــي أهالــي المختفيــن قســريًا.

وقــد أخبرنــا الشــهود الذيــن تواصلنــا معهــم أنَّ العديــد مــن المختفيــن الذيــن تــم تســجيلهم علــى أنهــم متوفــون فــي 
دائــرة الســجل المدنــي كانــوا محتجزيــن فــي ســجن صيدنايــا العســكري، وكانــت عائاتهــم تقــوم بزيارتهــم باســتمرار 
عــوا بعدهــا مــن الزيــارة، بعــد أن أخبرتهــم الشــرطة العســكرية فــي مدينــة دمشــق 

ِ
حتــى منتصــف عــام 2020، حيــن ُمن

أنَّ الســبب هــو تحويــل ذويهــم مــن المعتقليــن إلــى محكمــة الميــدان العســكرية، دون تزويدهــم بأيــة معلومــات أو 
تفاصيــل أخــرى.

 منهــا مــن قبــل 
ٍ
وقــد أظهــرت عــدد مــن بيانــات الوفــاة التــي حصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى نســخ

الشــهود تســجيل تاريــخ الوفــاة لــــ 21 حالــة مــن المختفيــن بالتاريــخ ذاتــه؛ ممــا يجعلنــا نعتقــد بصــدور أحــكام باإلعــدام 
هــم مــن قبــل محكمــة الميــدان العســكرية فــي مدينــة دمشــق خاصــة، ووفقــًا للشــهود فــإنَّ آخــر مــرة تمكنــت  ضدَّ

فيهــا عائاتهــم مــن زيارتهــم كانــوا محتجزيــن فــي ســجن صيدنايــا العســكري.

 قســريًا 
ٍ

وخــال عمليــة التحقيــق، حصلنــا علــى معلومــات تفيــد بوجــود حــاالت وفيــات إضافيــة لقرابــة 70 مختــف
ــا لــم نتمكــن مــن  ــرة الســجل المدنــي فــي محافظــة ريــف دمشــق، لكنن ــر العصافيــر ورَدت إلــى دائ مــن أبنــاء بلــدة دي
الحصــول علــى بيانــات الوفــاة، وعنــد التحقــق مــن هــذه الحــاالت أو البعــض منهــا، ســوف نصــدر تحديثــًا لحصيلــة مــن 

تــم تســجيلهم علــى أنهــم متوفــون مــن المختفيــن قســريًا.

1 البطاقة الذكية: بطاقة تصدر لكل عائلة في مناطق سيطرة قوات النظام السوري لتوزيع المواد الغذائية والسلع وغيرها، قام النظام السوري باستحداثها لترشيد وتقنين بيع السلع األساسية وفق 

السعر المدعوم عبر شركة تكامل.

2  نتحفظ على ذكر االسم بناء على طلب الشهود.

3  مركز مشروع تكامل في محافظة ريف دمشق

4 نهاية كانون الثاني 2022 استبعد النظام السوري قرابة 600 ألف أسرة سورية من الدعم الحكومي عبر إيقاف بطاقاتهم الذكية.

5  هذا يضع احتمال أن الكشف عن مصير هؤالء كان أمرًا غير مخطط له من قبل النظام السوري كما فعل في عامي 2018 و2019، ولهذا توقف بعد مدة وجيزة عن تزويد األهالي بأية بيانات وفيات 

والحق ذوي المختفين قسريًا الذي حصلوا على وثائق من السجل المدني بأن أقرباءهم المختفين قد ماتوا.
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لدى النظام السوري أقرَّ بوفاتهم عبر دوائر السجل 

المدني، منهم 54 من أبناء بلدة دير العصافير 

نســخ مصــورة تظهــر عــدد مــن بيانــات الوفــاة التــي حصلــت عليهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان لعــدد مــن 
المختفيــن قســريًا مــن أبنــاء بلــدة ديــر العصافيــر، الذيــن ُســجلوا فــي أحــد مراكــز الســجل المدنــي فــي محافظــة 

ريــف دمشــق علــى أنهــم متوفــون وهــي صــادرة فــي شــباط وآذار/ 2022:

إضافــة إلــى المختفيــن قســريًا الـــ 54 الذيــن تــم تســجيلهم فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى أنهــم متوفــون، ســجلنا 
حالتيــن اثنتيــن علمــت عائليتهمــا بوفاتهمــا عبــر الحصــول علــى شــهادة وفــاة صــادرة عــن مشــفى تشــرين العســكري 
بدمشــق فــي شــباط/ 2022، لكــن لــم يســجا مــن قبــل النظــام الســوري فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى أنهمــا 
متوفيــان، لتصبــح حصيلــة الضحايــا 56 شــخصًا مــن أبنــاء بلــدة ديــر العصافيــر علمــت عائاتهــم بوفاتهــم فــي مراكــز 

االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي شــباط وآذار/ 2022.

كمــا أظهــرت قاعــدة بياناتنــا أن 43 مــن أبنــاء بلــدة ديــر العصافيــر ممــن ســجلوا فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى أنهــم 
متوفــون كانــوا قــد اعتقلــوا فــي حادثــة واحــدة فــي آذار/ 2018، حيــن شــنَّت عناصــر قــوات النظــام الســوري حملــة دهــم 
واعتقــال فــي مراكــز إيــواء النازحيــن فــي محافظتــي دمشــق وريــف دمشــق، وقــد وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق 
ــة 263 شــخصًا، نازحــًا مــن منطقــة الغوطــة الشــرقية عقــب ســيطرة قــوات النظــام  اإلنســان حينهــا اعتقــال قراب
الســوري عليهــا، معظمهــم ممــن كانــوا عناصــر ســابقين فــي فصائــل المعارضــة المســلحة وأجــروا تســويات 

ألوضاعهــم األمنيــة عندمــا كانــوا فــي مراكــز اإليــواء. 
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لدى النظام السوري أقرَّ بوفاتهم عبر دوائر السجل 

المدني، منهم 54 من أبناء بلدة دير العصافير 

ــات 86792  ــر مــع بيان ــر العصافي ــاء دي ــة وفــاة ألبن ــًا: مقاطعــة 54 حال ثالث
 قســريًا ومــع 14449 شــخصًا قتــل بســبب التعذيــب مــن قبــل 

ٍ
مختــف

النظــام الســوري:

قمنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بعمليــات مقاطعــة مركبــة مــع قواعــد البيانــات لدينــا، حيــث قاطعنــا 
الحــاالت الـــ 54 مــن أبنــاء ديــر العصافيــر، الذيــن كشــَف النظــام الســوري عــن مصيرهــم مؤخــرًا مــع: 

واحد: قاعدة بيانات المعتقلين والمختفين قسريًا )86792 شخصًا ال يزالون قيد االختفاء القسري لدى النظام 
           السوري(:

أظهــرت عمليــات المقاطعــة أنَّ 36 شــخصًا مــن أبنــاء ديــر العصافيــر ممــن كشــف النظــام الســوري عــن 
مصيرهــم مؤخــرًا ُمســجلون ســابقًا فــي قاعــدة بيانــات المختفيــن قســريًا لــدى الشــبكة الســورية لحقــوق 

ــا.  ــم تكــن موثقــة قبــل ذلــك فــي قاعــدة بياناتن ــدة ل اإلنســان، و18 هــي حــاالت جدي
اثنان: قاعدة بيانات الضحايا بسبب التعذيب )14449 شخصًا قتل بسبب التعذيب في مراكز االحتجاز التابعة 

           للنظام السوري(:
أظهــرت عمليــات المقاطعــة أنَّ 5 أشــخاص فقــط كانــوا مســجلين ُمســبقًا لــدى الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان علــى أنَّهــم قضــوا بســبب التعذيــب، وبالتالــي فــإنَّ 49 مــن حــاالت الوفيــات الجديــدة كانــوا فــي عــداد 

المختفيــن قســريًا. 

وبإضافــة حصيلــة الــــــ54 شــخصًا مــن أبنــاء ديــر العصافيــر، الذيــن تــم تســجيلهم على أنهــم متوفون في دوائر الســجل 
المدنــي إلــى مــا وثقنــاه مــن حــاالت فــي الســنوات الســابقة تصبــح الحصيلــة اإلجماليــة 1056 شــخصًا يتوزعــون 

بحســب األعــوام التــي شــهدت اعتقالهــم مــن قبــل قــوات النظــام الســوري علــى النحــو التالــي:

يظهــر المخطــط البيانــي أّن الحصيلــة األعلــى مــن بيــن الـــ 1056 حالــة التــي ســجلناها، كان قــد تــم اعتقالهــم مــن 
قبــل قــوات النظــام الســوري فــي عــام 2012 ثــم عــام 2013 يليــه عــام 2014 وهــي األعــوام األبــرز التــي شــهدت أكبــر 

موجــة اختفــاء قســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري.
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لدى النظام السوري أقرَّ بوفاتهم عبر دوائر السجل 

المدني، منهم 54 من أبناء بلدة دير العصافير 

فيمــا توزعــت الـــحاالت الـــ 1056 بحســب عــام الوفــاة الــذي ورَد فــي إخطــارات الوفــاة الصــادرة عــن الســجل المدنــي 
علــى النحــو التالــي:

ــم تســجيل وفاتهــم فــي عــام  ــة كان قــد ت ــن الـــ 1056 حال ــى مــن بي ــة األعل ــي أنَّ الحصيل يظهــر المخطــط البيان
2014، وذلــك بحســب إخطــارات الوفــاة الصــادرة عــن دوائــر الســجل المدنــي، تــاه عــام 2013 ثــم عــام 2015.

رابعــًا: تهديــد واســتدعاء إلــى األفــرع األمنيــة لــذوي “المختفيــن قســريًا 
الذيــن ُســجلوا فــي الســجل المدنــي علــى أنهــم متوفــون”: 

ــح  ــف عــن من ــف دمشــق توقَّ ــي6  فــي محافظــة ري ــرة الســجل المدن ــز دائ ــا أن مرك ــة آذار المنصــرم 2022 الحظن نهاي
عــدد مــن ذوي المختفيــن قســريًا بيانــات عائليــة، وطلــب منهــم العــودة فــي وقــت الحــق للحصــول عليهــا، وتــم ذلــك 
بالتزامــن مــع عمليــات اســتدعاء مــن قبــل األجهــزة األمنيــة فــي محافظــة ريــف دمشــق لــذوي المختفيــن، الذيــن تــم 
فــي شــباط وآذار اســتصدار بيانــات وفــاة لهــم، وتــم التحقيــق معهــم حــول االتصــاالت التــي أجروهــا بعــد اســتصدارهم 
بيانــات الوفــاة، والجهــات أو األشــخاص التــي أبلغوهــا عــن وفــاة أبنائهــم، وتــم تحذيرهــم مــن اإلعــان عــن الوفــاة، 
وتهديدهــم بإعــادة اعتقالهــم فــي حــال قامــوا بذلــك، وقــد ســجلنا بقــاء عدد مــن ذوي المختفين، الذين تم اســتدعائهم 

أيامــًا قيــَد االعتقــال قبــل اإلفــراج عنهــم.

نؤكــد أنَّ هــذه الممارســات الترهيبيــة تجســد واحــدة مــن أبــرز التحديــات التــي نواجههــا فــي عملنــا التوثيقــي؛ ممــا يزيــد 
ــًة وتعقيــدًا، ونشــير إلــى أنَّ هــذه التهديــدات هــي تكتيــك متبــع مــن قبــل النظــام الســوري، يهــدف إلــى  األمــر صعوب
التضييــق علــى ذوي الضحايــا وماحقتهــم، لردعهــم عــن التبليــغ عــن االنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا، وتخويفهــم 
مــن  إيصــال المعلومــات إلــى المنظمــات الحقوقيــة أو اإلعاميــة، حيــث نرصــد شــهريًا عمليــات اعتقــال تقــوم بهــا 
األفــرع األمنيــة التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي مناطــق ســيطرتها علــى خلفيــة التعبيــر عــن الــرأي أو التواصــل 

مــع جهــات إعاميــة وحقوقيــة. 

6  قمنا بعدم تحديدها قصدًا لدواع أمنية.
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لدى النظام السوري أقرَّ بوفاتهم عبر دوائر السجل 

المدني، منهم 54 من أبناء بلدة دير العصافير 

وهــذا يؤكــد علــى أنَّ قــوات النظــام الســوري لــم تتوقــف عــن ماحقــة واســتهداف المدنييــن فــي مناطــق ســيطرتها 
علــى خلفيــة معارضتهــم السياســية وآرائهــم المكفولــة بالدســتور الســوري والقانــون الدولــي؛ ممــا يثبــت مجــددًا 
 عــدة ســابقًا وهــو أنــه ال يمكــن ألي مواطــن ســوري أن يشــعر باألمــان مــن االعتقــاالت؛ ألنهــا 

ٍ
حقيقــة مــا ذكرنــاه مــرات

ــًا مــا يتحــول  تتــم دون أي ارتــكاز للقانــون أو قضــاء مســتقل، وتقــوم بهــا األجهــزة األمنيــة بعيــدًا عــن القضــاء وغالب
 قســريًا.

ٍ
المعتقــل إلــى مختــف

خامسًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات القانونية:
لقــد ارتكــب النظــام الســوري فــي هــذه الحــوادث دون أدنــى شــك عــددًا كبيــرًا مــن االنتهــاكات، علــى رأســها اإلخفــاء 
المتعمــد لــــــــ 85 % مــن المعتقليــن لديــه، وتعذيبهــم بأبشــع األســاليب الســادية والقاســية ثــم تركهــم يتألمــون حتــى 
المــوت، كذلــك إذالل المجتمــع وأهالــي المعتقليــن وإرهابهــم عبــر حرمانهــم مــن أبســط معاييــر الحقــوق والكرامــة 
ــرًا تســجيله متوفــى دون  اإلنســانية عــن طريــق عــدم إباغهــم بوفــاة ابنهــم، أو االمتنــاع عــن تســليمهم جثتــه، وأخي
ــة الســورية كأســلحة حــرب ضــدَّ كل  ــروات ومؤسســات الدول علمهــم، لقــد اســتخدم النظــام الســوري مقــدرات وث

مــن يتجــرأ علــى معارضتــه.

 بــأيٍّ مــن التزاماتــه فــي أيٍّ مــن المعاهــدات 
ِ

تعتقــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنَّ النظــام الســوري لــم يــف
ــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة  ــى العهــد الدول ــد إل ــة التــي صــادق عليهــا، وُنشــير علــى وجــه التَّحدي واالتفاقيــات الدولي
والسياســية، كمــا أنَّــه أخــلَّ بعــدة مــواد فــي الدســتور الســوري نفســه، فقد اســتمرَّ فــي توقيف مئــات آالف المعتقلين 
ل  ــارات العائليــة، وتحــوَّ  والزي

ٍ
دوَن مذكــرة اعتقــال لســنوات طويلــة، ودون توجيــه ُتهــم، وحظــر عليهــم توكيــل محــام

قرابــة 70 % مــن إجمالــي المعتقليــن إلــى مختفيــن قســريًا ولــم يتــم إبــاغ عائاتهــم بأماكــن وجودهــم، وفــي حــال 
ســؤال العائلــة ُتنكــر األفــرع األمنيــة والســلطات وجــود  ابنهــا، وربمــا يتعــرَّض مــن يقــوم بالســؤال لخطــر االعتقــال.

لــه عاقــة بالحــراك الشــعبي  لقــد اســتهدفت قــوات النظــام الســوري باســتراتيجية اإلخفــاء القســري كل مــن 
ــز بذلــك، وهــذا يــدلُّ  المناهــض لحكــم العائلــة، وُيظهــر تحليــل البيانــات انتشــار هــذه الظاهــرة فــي المناطــق التــي تتميَّ
علــى سياســة ونهــج ُمتَّســق ومــدروس، بمــا فــي ذلــك الكشــف الــذي حصــَل مؤخــرًا عــن مصيــر مختفيــن قســريًا، فقــد 
ــط بشــكل دقيــق، وإنَّ تناغــم عمــل مؤسســات الدولــة بمــا يخــدم المشــاركة فــي الفعــل اإلجرامــي  تــمَّ علــى نحــو مخطَّ
أمــر واضــح الداللــة مــن خــال اعتقــال أشــخاص داعميــن للحــراك الشــعبي، ثــم إخفائهــم قســريًا، ثــم إصــدار شــهادات 
ــد لنــا أنَّ هنــاك شــرائح واســعة مــن الموظفيــن  وفــاة ال تحمــل معلومــات عــن ســبب الوفــاة وال مكانهــا، كمــا يؤكِّ
 بســبب الوفــاة الحقيقــي وبأفعــال التَّعذيــب الوحشــي، 

ٍ
 بمــا يقــوم بــه النظــام وعلــى علــم

ٍ
والقــادة والعمــال علــى علــم

 بمــكان الجثــث والمقابــر الجماعيــة؛ نظــرًا للكــم الهائــل مــن المختفيــن قســريًا وألعــداد مــن علمنــا 
ٍ

والبعــض علــى علــم
بوفاتهــم بســبب التَّعذيــب وهــم قرابــة 14 ألــف مواطــن ســوري.

االختفــاء القســري محظــور بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي فبحســب القاعــدة 98 فــإن االختفــاء القســري 
زاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة. محظــور فــي النِّ
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وتنــصُّ القاعــدة 117 منــه علــى أنــه “يتخــذ كل طــرف فــي النــزاع اإلجــراءات المســتطاعة لإلفــادة عــن األشــخاص الذيــن 
ــغ عــن فقدهــم نتيجــة لنــزاع مســلح، ويــزود أفــراد عائاتهــم بــأي معلومــات لديــه عــن مصيرهــم”. ُيَبلَّ

ل الممارســة  وأيضــًا بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي، فبحســب النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ُتشــكِّ
المنهجيــة لإلخفــاء القســري جريمــة ضــدَّ اإلنســانية )المــادة 1-7.ط(، وهــذا ينطبــق علــى مــا قامــت بــه قــوات النظــام 

الســوري.

التوصيات: 

مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة:
عقــد اجتمــاع طــارئ لمناقشــة هــذا الشــأن الخطيــر الــذي ُيهــدد مصيــر قرابــة 86 ألــف شــخص، وُيرهــب المجتمــع 	 

الســوري بأكملــه، واللجــوء إلــى الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة لحمايــة المعتقليــن مــن المــوت 
داخــل مراكــز االحتجــاز.

إيجــاد آليــة إللــزام النظــام الســوري بوقــف عمليــات التعذيــب و اإلخفــاء القســري، واتخــاذ كل اإلجــراءات الممكنــة 	 
لمنــع النظــام الســوري مــن التاعــب باألحيــاء واألمــوات، لمــا فــي ذلــك مــن تهديــد كبيــر ألمــن واســتقرار الدولــة 

الســورية.
يجــب أن يتَّخــذ مجلــس األمــن خطــوات إليقــاف عمليــات التعذيــب والمــوت بســبب التعذيب داخل مراكــز االحتجاز 	 

التابعــة للنظــام الســوري، وإنقــاذ مــن تبقــى مــن المعتقليــن في أســرع وقت.
ــدأ 	  ــة الســورية واللجــوء لتطبيــق مب ــادرة فــي الحال ــة العامــة لألمــم المتحــدة أخــذ زمــام المب يجــب علــى الجمعي

ــام فــي مجلــس األمــن بســبب الفيتــو الروســي الصينــي. اتحــاد مــن أجــل الســام وذلــك نظــرًا للشــلل الت
إلــى 	  الديبلوماســية، وصــواًل  بــدءًا مــن حظــر األســلحة والمقاطعــة  النظــام الســوري،  فــرض عقوبــات علــى 

اآلن. والتــي مازالــت مســتمرة حتــى  الفظيعــة  االنتهــاكات  ارتــكاب  اســتمرار  حــال  فــي  العســكرية  العقوبــات 

المجتمع الدولي:
ــزم مــن إجــراءات إلقامــة واليتهــا 	  ــدول األطــراف فــي اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب باتخــاذ مــا يل يجــب أن تقــوم ال

ــة فــي ســبيل ذلــك. ــة واألمني ــذل كل الجهــود المادي ــب، وب ــم التعذي ــي جرائ ــى مرتكب ــة عل القضائي
فــرض مزيــد مــن العقوبــات والمقاطعــة علــى النظــام الســوري والــدول الداعمــة لــه، واعتبــار كل مــن يدعــم 	 

النظــام الســوري شــريكًا متورطــًا فــي ارتــكاب االنتهــاكات الفظيعــة. 
ــة بحــق النظــام الســوري لردعــه عــن االســتمرار فــي قتــل المواطنيــن الســوريين تحــت 	  اتخــاذ إجــراءات عقابيــة جديَّ

التعذيب. 
تقديــم مزيــد مــن األمــوال والدعــم والمنــح الكافيــة للمنظمــات المحليــة التــي تهتــم برعايــة وإعــادة تأهيــل ضحايــا 	 

التعذيــب وُأســرهم.
عــم للنشــطاء األفــراد والمنظمــات المحليــة التــي تقــوم بتوثيــق االنتهــاكات دون فــرض وصايــة أو 	  تقديــم الدَّ

توجيهــات سياســية.
توسيع قوائم العقوبات على األفراد لتشمل المئات من المتورطين بجرائم التعذيب، واإلخفاء القسري.	 
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 المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
إصدار بيان إدانة وتوضيح لهذا الخرق الفاضح ألبسط معايير الكرامة اإلنسانية.	 
لــب مــن مجلــس األمــن القيــام 	  ــع حــول هــذه الظاهــرة البربريــة وإدانتهــا بشــكل واضــح والطَّ إعــداد تقريــر موسَّ

بتحــرك عاجــل إليجــاد حــلٍّ يحفــظ حقــوق األهالــي ويكشــف عــن مصيــر الجثــث ويحاســب المجرميــن. 

:COI لجنة التحقيق الدولية المستقلة 
زويــد بجميــع التفاصيــل والمعلومــات 	  البــدء فــي التَّحقيــق فــي هــذا الموضــوع الخطيــر، ونحــن علــى اســتعداد للتَّ

اإلضافيــة. 

:IIIM اآللية الدولية المحايدة المستقلة
وضع هذا الملف الخطير على جدول مهمات التَّحقيق األساسية.	 

النظام السوري:
التَّوقف عن استخدام الدولة السورية كأنَّها ملك عائلة خاص.	 
الســماح الفــوري بدخــول لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة واللجنة الدوليــة للصليب األحمر وجميــع المنظمات 	 

الحقوقية الموضوعية. 
التَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات اإلخفاء القسري والتعذيب والموت تحت التعذيب.	 
جات المدنية وتسخيرها لخدمة أهداف العائلة الحاكمة.	  التوقف عن التاعب بالسِّ
ل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.	  تحمُّ
اإلفــراج الفــوري وغيــر المشــروط عــن جميــع المعتقليــن تعســفيًا وبشــكل خــاص األطفــال والنســاء، وكشــف 	 

مصيــر عشــرات آالف المختفيــن قســريًا.

شكر
كل الشكر لمن ساهم في إنجاز هذا التقرير من األهالي والشهود، وخالص العزاء لعائات الضحايا وأصدقائهم.
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