
  الثالثاء 5 تموز 2022

ســــــت نهايـــة حزيــــران 2011، غيـــر  الشـــبكة الســـورية لحقـــوق اإلنســـان، تأسَّ
ــة لحقـــــــوق  ــة الساميــــــ ــا المفوضيـــــ ــتقلة، اعتمـــدت عليهـ ــة، ُمسـ حكوميـ
ـــا  ـــا التـــي أصدرتهـــــــ ـــع تحليالتهــ ـــًا فـــي جميـــ ـــدرًا أساسيـــــــ ـــان مصــــــ اإلنســــ

ـــا فـــي ســـوريا. ـــة الضحاي عـــن حصيلـ
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أواًل: خلفية ومنهجية:
ل االعتقــال التَّعســفي ومــن ثــم اإلخفــاء القســري انتهــاكًا واســعًا منــذ األيــام األولــى للحــراك الشــعبي نحــو  شــكَّ
ها  الديمقراطيــة فــي ســوريا فــي آذار 2011، وُيعتبــر مــن أوســع االنتهــاكات، التــي عانــى منهــا المواطــن الســوري وأشــدِّ
ــة، وقــوات الجيــش والميليشــيات التابعــة  ــات آالف الســوريين، ومارســتها األجهــزة األمني ــت مئ انتشــارًا، فقــد طال
للنظــام الســوري وكذلــك الميليشــيات التابعــة لــه علــى نحــو مــدروس ومخطــط، وأحيانــًا بشــكل عشــوائي واســع؛ 
بهــدف إثــارة اإلرهــاب والرعــب لــدى أكبــر قطــاع ممكــن مــن الشــعب الســوري، وبعــد قرابــة ثمانيــة أشــهر مــن الحــراك 
الشــعبي بــدأت تظهــر أطــراف أخــرى علــى الســاحة الســورية ومارســت عمليــات خطــف واعتقــال/ احتجــاز، وقــد كانــت 
ل المعتقــل إلــى عــداد المختفيــن قســريًا أو اإلفــراج عنــه، مــن أعظــم  ومــا تــزال عمليــة توثيــق حــاالت االعتقــال وتحــوُّ

التَّحديــات والصعوبــات التــي واجهــت فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كمــا هــو موضــح فــي منهجيتنــا 1.

إنَّ معظــم حــوادث االعتقــال فــي ســوريا تتــمُّ مــن دون مذكــرة قضائيــة لــدى مــرور الضحيــة مــن نقطــة تفتيــش أو فــي 
أثنــاء عمليــات المداهمــة، وغالبــًا مــا تكــون قــوات األمــن التابعــة ألجهــزة المخابــرات األربعــة الرئيســة هــي المســؤولة 
عــن عمليــات االعتقــال بعيــدًا عــن الســلطة القضائيــة، ويتعــرَّض المعتقــل للتَّعذيــب منــذ اللحظــة األولــى العتقالــه، 
وُيحــَرم مــن التواصــل مــع عائلتــه أو محاميــه. كمــا ُتنكــر الســلطات قيامهــا بعمليــات االعتقــال التَّعســفي ويتحــول 

معظــم المعتقليــن إلــى مختفيــن قســريًا.

وُيعتبــر النظــام الســوري مســؤواًل عــن قرابــة 88 % مــن حصيلــة االعتقــاالت التَّعســفية المســجلة لدينــا، وهــو أّول 
ــن عائــات الضحايــا مــن تحديــد الجهــة  وأكثــر أطــراف الّنــزاع ممارســة لهــذا االنتهــاك بشــكل ممنهــج، وغالبــًا ال تتمكَّ
ب عنهــا، تمتلــك جميــع القــوات  التــي قامــت باالعتقــال بدقــة، ألنــه عــدا عــن أفــرع األمــن األربعــة الرئيســة ومــا يتشــعَّ
المتحالفــة مــع النظــام الســوري )الميليشــيات اإليرانيــة، حــزب هللا اللبنانــي، وغيرهــا( صاحيــة االعتقــال والتَّعذيــب 

واإلخفــاء القســري.

تقــوم بقيــة أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا مثــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة، 
والتنظيمــات اإلســامية المتطرفــة، وفصائــل المعارضــة المســلحة بمختلــف تشــكياتها، بإجــراءات مشــابهة 
لمــا يقــوم بــه النظــام الســوري وإن كان بوتيــرة ومنهجيــة أقــل ممــا تمارســه قــوات النظــام الســوري، وهــي ُتشــكل 
انتهــاكًا للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وإن تمــت علــى خلفيــة النــزاع المســلح فهــي ُتشــكل انتهــاكًا للقانــون 

الدولــي اإلنســاني.

ال يقــوم أحــد مــن أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة بإتاحــة أي ســجل عــام للمجتمــع ُيظهــر أماكن وجــود المعتقلين/ 
المحتجزيــن وأســباب اعتقالهــم، وال مــا هــي األحــكام القضائيــة التــي صــدرت بحقهــم، بمــا فــي ذلــك عقوبــة اإلعــدام، 
وال تعلــم الغالبيــة العظمــى مــن األهالــي مصيــر أبنائهــا فالغالبيــة العظمــى كمــا أشــرنا فــي جميــع التقاريــر التــي 
أصدرناهــا عــن المعتقليــن قــد تحولــوا إلــى مختفيــن قســريًا، وقــد تحدثنــا بشــكل تفصيلــي عــن ظاهــرة االختفــاء 

القســري ومعانــاة األهالــي وخاصــة األطفــال فــي تقاريــر عديــدة.

 > > http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf<< ،1 منهجية الشبكة السورية لحقوق اإلنسان”، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

http://sn4hr.org/arabic/?p=10347
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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منهجية:
يعــرض التقريــر حصيلــة عمليــات االعتقــال التَّعســفي التــي ســجلناها فــي حزيــران والنصــف األول مــن العــام 2022 
أبــرز الحــاالت الفرديــة وحــوادث االعتقــال  ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، ويســتعرض  النِّ يــد أطــراف  علــى 
ع حــاالت  ــوزُّ التَّعســفي واالحتجــاز، التــي وثقهــا فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي الشــهر المنصــرم، وت

وحــوادث االعتقــال تبعــًا لمــكان وقــوع الحادثــة.

االعتقــال بحســب  حــاالت  توزيــع  فإننــا نســتطيع  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  بيانــات  وبحســب قاعــدة 
المحافظــة التــي وقعــت فيهــا حادثــة االعتقــال، وبحســب المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل أيضــًا، ونحــن فــي 
ــه االعتقــال، وليــس  ــذي وقــَع في ــة حــاالت االعتقــال تبعــًا للمــكان ال ع حصيل ــوزِّ ــا ن ــر وفــي معظــم تقاريرن هــذا التقري
ــا فــي بعــض األحيــان نقــوم بتوزيــع حــاالت االعتقــال  تبعــًا للمحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل، وُنشــير إلــى أننَّ
بحســب المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل؛ بهــدف إظهــار حجــم الخســارة والعنــف الــذي تعــرَّض لــه أبنــاء تلــك 

ــر. ــى ذلــك ضمــَن التقري ــة مــع محافظــات أخــرى، ونقــوم باإلشــارة إل المحافظــة مقارن

إن حصيلــة حــاالت وحــوادث عمليــات االعتقــال التــي وثقهــا فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان والــواردة فــي 
هــذا التقريــر ال تشــمل حــاالت الخطــف التــي لــم نتمكــن مــن تحديــد الجهــة التــي تقــف وراءهــا.

لــت إلــى اختفــاء قســري، ونعتمــد فــي منهجيتنــا مــرور 20  ــق التقريــر عمليــات االعتقــال التَّعســفي التــي تحوَّ كمــا يوثِّ
يــوم علــى حادثــة اعتقــال الفــرد وعــدم تمكــن عائلتــه مــن الحصــول علــى معلومــات مــن الســلطات الرســمية حــول 

 الســلطات التــي اعتقلتــه االعتــراف باحتجــازه.
ِ

ــه، ورفــض ــد مكان ــه أو تحدي اعتقال

يلتــزم فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بمعاييــر دقيقــة لتحديــد حادثــة االعتقــال التَّعســفي، ُمســتندًا بذلــك 
ــفي واالختفــاء القســري، ويعمــل فريــق  ــة ومجموعــة المبــادئ المتعلقــة باالعتقــال التعسُّ إلــى أحــكام القوانيــن الدوليَّ
قســم المعتقليــن علــى تحديــث قاعــدة البيانــات باســتمرار عــن المعتقليــن الذيــن تــمَّ اإلفــراج عنهــم حســب توافــر 
المعلومــات. وتحفــظ البيانــات المضافــة إلــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل آمــن، ونقــوم 
ــا اإللكترونــي اســتمارة خاصــة لتوثيــق  بتخزيــن عــدة نســخ احتياطيــة فــي أماكــن مختلفــة. وقــد أنشــأنا علــى موقعن

معتقــل لتســهيل الوصــول واالتصــال مــع عائــات الضحايــا.

ال تشــمل حصيلــة المعتقليــن المدرجــة فــي التقريــر المحتجزيــن علــى خلفيــات جنائيــة، وتشــمل حــاالت االعتقــال علــى 
ــزاع المســلح الداخلــي، وبشــكل رئيــس بســبب النشــاط المعــارض لســلطة األمــر الواقــع، وكذلــك حــاالت  خلفيــة النِّ

االعتقــال لقمــع حريــة الــرأي والتعبيــر.

تواجــه الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحديــات إضافيــة فــي عمليــات توثيــق المعتقليــن اليوميــة والمســتمرة 
منــذ عــام 2011 حتــى اآلن، مــن أبرزهــا:

خــوف كثيــر مــن األهالــي مــن التَّعــاون ونشــر خبــر اعتقــال أبنائهــم وتوثيقــه، حتــى لــو كان بشــكل ســري، وبشــكل 	 
خــاص فــي حــال كــون المعتقلــة أنثــى، وذلــك العتقــاد ســائد فــي المجتمــع الســوري أن ذلــك ســوف ُيعرِّضهــم 
لمزيــد مــن الخطــر والتَّعذيــب، وبــداًل مــن ذلــك تبــدأ المفاوضــات مــع الجهــات األمنيــة التــي غالبــًا مــا تقــوم بعمليــة 

ابتــزاز لألهالــي قــد تصــل فــي بعــض األحيــان إلــى آالف الــدوالرات.
فقــدان ثقــة المجتمــع الســوري مــن جــدوى التعــاون فــي عمليــات التوثيــق، والســبب الرئيــس وراء ذلــك هــو 	 

فشــل المجتمــع الدولــي واألمــم المتحــدة بكافــة مؤسســاتها فــي الضغــط علــى الســلطات الســورية لإلفــراج 
عــن حالــة واحــدة فقــط، )بمــن فيهــم مــن انتهــت محكومياتهــم(. 

http://sn4hr.org/arabic/2007-2/
http://sn4hr.org/arabic/2007-2/
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ثانيــًا: القوانيــن والنصــوص الخاصــة بالتعذيــب فــي الدســتور والقانــون 
الســوري الحالــي لــم توقــف أو تُخفــف مــن وتيــرة عمليــات التعذيــب فــي 

مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري:

ُتســيطر الدولــة بشــكل مركــزي علــى مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا، ولــذا فإنــه مــن المســتبعد أن تجــري وفيــات بســبب 
التعذيــب دون علــم النظــام الحاكــم فــي الدولــة، وعلى مدى الســنوات الماضية انتشــر بشــكل واســع ضمــن المجتمع 
الســوري ووســائل اإلعــام الســورية المحليــة والعربيــة والدوليــة مئــات التقاريــر عــن وفيــات بســبب التعذيــب داخــل 
مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، كمــا أنَّ النظــام الســوري نفســه أبلــغ عشــرات مــن األهالــي عــن وفيــات 

أبنائهــم ضمــن مراكــز االحتجــاز وغالبــًا مــا كان يعــزو الســبب إلــى “أزمــة قلبيــة”.

إنَّ النظــام الســوري مســؤول عــن إثبــات أنَّ حــاالت الوفيــات التــي وقعــت لــم تكــن بســبب التعذيــب، لكنــه لــم يُقــم 
منــذ أحــد عشــر عامــًا بتحقيــق واحــد، وهــذا لوحــده ُيشــكل دليــل إدانــة واضــح بحقــه، إضافــة إلــى ذلــك فليــس جهــاز 
واحــد فقــط مــن أجهــزة النظــام الســوري منخــرط فــي التعذيــب وفــي الوفيــات بســبب التعذيــب، فهــذا يتطلــب 
اشــتراك مؤسســات عــدة فــي الدولــة مــن أبرزهــا: وزارة الداخليــة، وزارة الدفــاع، األجهــزة األمنيــة، الســجون المدنيــة، 
ــى، وهــذا ُيشــير إلــى عمليــة تناغــم  ــة، وزارة األوقــاف، مكتــب دفــن الموت المشــافي العســكرية، المؤسســة القضائي
 بيــن هــذه المؤسســات، وهــذا ال يتــم إال بــإدارة مســتويات عليــا فــي النظــام الســوري تتحكــم بجميــع 

ٍ
وتنســيق عــال

هــذه المؤسســات.

ــه هــذه  ــر في ــم التعذيــب2 اعتب ــون رقــم 16 لعــام 2022 لتجري فــي 30/ آذار/ 2022 أصــدر رئيــس النظــام الســوري القان
الجريمــة جنايــة تســتوجب عقوبــة شــديدة لمرتكبهــا أو لمــن شــارك فيهــا أو لمــن حــرَّض عليهــا أيضــًا، وفــي القانــون 
ــي المقــدر بعشــر ســنوات إذا لــم تحــرك  ــة يخضــع الجريمــة للتقــادم الجنائ ــر توصيــف التعذيــب كجناي الســوري ُيعتب
الدعــوى العامــة بحــق مرتكــب الفعــل، وقــد أصدرنــا تقريــرًا وضحنــا فيــه أنــه هنــاك خلــل علــى مســتوى منظومــة 
التعذيــب والتشــريع لــدى النظــام الســوري، إضافــة إلــى خلــل فــي نــص “ القانــون” نفســه، وفيمــا يلــي نقــاط أساســية 

تعبــر عــن ذلــك:

ال يشــمل القانــون جرائــم التعذيــب المرتكبــة قبــل تاريــخ صــدوره، بــل تســري عليهــا األحــكام الموجــودة مســبقًا 	 

كحكــم المــادة 391 مــن قانــون العقوبــات والتــي تعتبــر التعذيــب جنحــة والجنحــة تســقط وفــق التقــادم بعــد 

ثــاث ســنوات. أمــا إذا نجــم عــن التعذيــب عاهــة أو وفــاة فتصبــح جنايــة وتســقط الجريمــة وفــق التقــادم بعــد 

عشــر ســنوات، أي أن جميــع جرائــم التعذيــب المرتكبــة منــذ آذار/ 2011 لــم يشــملها القانــون رقــم 16/ 2022 وهــي 

بطبيعــة الحــال ســقطت بالتقــادم. ويرتبــط التقــادم بتحريــك الدعــوى العامــة وهــو قــرار يصــدر مــن ممثــل النيابــة 

العامــة بتوجيــه اتهــام ارتــكاب جريمــة التعذيــب ضــد مرتكبهــا، أمــا تحقيقــات الشــرطة أو األمــن أو أيــة جهــة عامــة 

ال تعتبــر تحريــك دعــوى عامــة وال تقطــع التقــادم.
أغفــل القانــون ذكــر ظــروف االحتجــاز الاإنســانية والقاســية التــي ُيحتجــز ضمنهــا المعتقلــون، كمــا أغفــل إهمــال 	 

الرعايــة الصحيــة أو حرمانهــم منهــا، وهمــا مــن أســاليب التعذيــب التــي ينتهجهــا النظــام الســوري ومــن أســباب 
ارتفــاع نســب الوفيــات بيــن المعتقليــن فــي مراكــز االحتجــاز.

https://sana.sy/?p=1616786 ،2022 2   الوكالة العربية السورية لألنباء، الرئيس األسد يصدر قانونًا لتجريم التعذيب، 30  آذار

https://snhr.org/arabic/?p=15317
https://sana.sy/?p=1616786


توثيق ما ال يقل عن 1024 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي 5

في النصف األول من عام 2022 بينهم 49 طفال و29 

سيدة، منها 164 حالة في حزيران

وأخيــرًا نؤكــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنَّ مــا ال يقــل عــن 14464 شــخصًا قتلــوا بســبب التعذيــب 
بحســب قاعــدة بياناتنــا منــذ آذار/ 2011 حتــى حزيــران/ 2022 وال نــزال نســجل بشــكل شــبه يومــي وفــاة معتقليــن أو 
مختفيــن قســريًا بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، 
وممــا ال شــك فيــه أنَّ هــذا القانــون ســيبقى حبــرًا علــى ورق ولــن يســهم فــي ردع األجهــزة األمنيــة عــن ممارســة 

ــة القوانيــن القمعيــة ســارية وهــي التــي يقــوم عليهــا النظــام ومنهــا: التعذيــب مــا دامــت بقي

ألــف: النصــوص التــي تمنــح الحصانــة ألفــراد األجهــزة األمنيــة مــن المالحقــة القضائيــة والمتعارضة مــع العديد 
مــن مــواد قانــون العقوبــات العــام والدســتور الحالي:

قــام النظــام الســوري بشــرعنة جريمــة التعذيــب فعلــى الرغــم مــن أن الدســتور الســوري الحالــي الصــادر عــام 2012 
بموجــب المرســوم رقــم 94، يحظــر االعتقــال التعســفي والتعذيــب بحســب المــادة 53، كمــا أنَّ قانــون العقوبــات 
العــام وفقــًا للمــادة 391 ينــصُّ علــى الحبــس مــن ثاثــة أشــهر حتــى ثــاث ســنوات علــى كل مــن اســتخدم الشــدة فــي 
ــة  ــاك نصــوص قانوني ــاء التحقيــق وفقــًا للمــادة 391، لكــن هن ــم، ويحظــر التعذيــب فــي أثن ــاء التحقيــق فــي الجرائ أثن
تعــارض بشــكل صريــح المــواد الدســتورية الماضيــة، والمــادة 391، وُتشــرعن اإلفــات مــن العقــاب، إذ يتمتــع ضبــاط 
 مــن الحصانــة مــن الماحقــة أمــام القضــاء، إال بعــد موافقــة رؤســائهم وذلــك 

ٍ
وأفــراد ومنتســبو األجهــزة األمنيــة بنــوع

علــى الشــكل التالــي:

1 - بالنسبة لعناصر إدارة المخابرات العامة )أمن الدولة(: 
إن المــادة 16 مــن المرســوم التشــريعي رقــم 14 لعــام 1969 المتضمــن قانــون إحداث إدارة المخابــرات العامة3  قضت 
بعــدم جــواز ماحقــة عناصــر المخابــرات عــن الجرائــم التــي يرتكبونهــا أثنــاء تنفيــذ المهمــات الموكلــة إليهــم، إال بعــد 
موافقــة رؤســائهم. وهــذا مــا قررتــه محكمــة النقــض الســورية4 ، بالقــرار رقــم /25/، أســاس /28/ لعــام 1979. وقــد 
نــص المرســوم التشــريعي رقــم /14/ بتاريــخ 25/ كانــون الثانــي/ 1969 علــى أنــه: “ال يجــوز مالحقــة أي مــن العامليــن 
فــي إدارة أمــن الدولــة عــن الجرائــم التــي يرتكبونهــا أثنــاء تنفيــذ المهمــات المحــددة الموكلــة إليهــم أو فــي معــرض 
قيامهــم بهــا إال بموجــب أمــر مالحقــة يصــدر عــن المديــر”. ونصــت المــادة / 74 / مــن قانــون التنظيمــات الداخليــة 
إلدارة أمــن الدولــة وقواعــد خدمــة العامليــن فيهــا الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم / 549 / تاريــخ 25/ أيــار/ 1969 
علــى أنــه: “ال يجــوز مالحقــة أي مــن العامليــن فــي إدارة أمــن الدولــة أو المنتدبيــن أو المعاريــن إليهــا أو المتعاقديــن 
معهــا مباشــرة أمــام القضــاء، فــي الجرائــم الناشــئة عــن الوظيفــة، أو فــي معــرض قيامــه بهــا قبــل إحالتــه علــى 
مجلــس التأديــب فــي اإلدارة واســتصدار أمــر مالحقــة مــن قبــل المديــر”، علمــًا أن هــذه النصــوص تعتبــر ســرية وغيــر 

منشــورة فــي الجريــدة الرســمية للدولــة ليطلــع عليهــا النــاس، ممــا يتنافــى مــع مبــدأ ســيادة القانــون الدســتوري.

2 - بالنسبة لعناصر “شعبة المخابرات” )األمن العسكري( و”إدارة المخابرات الجوية”:
ــة كونهــم مــن العســكريين، وماحقتهــم القضائيــة تكــون أمــام القضــاء  فهــم يتمتعــون أيضــًا بمثــل هــذه الحصان
العســكري، وهــذا القضــاء ال ياحــق العســكريين إال بموجــب أمــر ماحقــة صــادر عــن القائــد العــام للجيــش والقــوات 
المســلحة أو رئيــس األركان حســب رتبــة المطلــوب ماحقتــه، عمــًا بأحــكام المــادة /53/ مــن قانــون العقوبــات 

وأصــول المحاكمــات العســكرية رقــم /61/ لعــام 1950.
3 - بالنسبة لعناصر “شعبة األمن السياسي”:

تتبــع شــعبة األمــن السياســي إداريــًا لــوزارة الداخليــة، وفــي أيلــول/ 2008 صــدر المرســوم التشــريعي رقــم /64/ لعــام 
2008 الــذي اعتبرهــم وأفــراد قــوى األمــن الداخلــي وعناصــر الضابطــة الجمركيــة مــن المشــمولين باختصــاص القضــاء 
العســكري ونــصَّ صراحــًة علــى أنَّ ماحقتهــم القضائيــة ال تجــري قبــل صــدور أمــر بالماحقــة مــن القيــادة العامــة 

للجيــش والقــوات المســلحة. 

3  )وهو قانون سري غير منشور بالجريدة الرسمية(

4  منشور في مجلة “المحامون” لعام 1979، القاعدة 392

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5585&nid=16268&First=0&Last=3&CurrentPage=0&mid=&refBack=
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5585&nid=16268&First=0&Last=3&CurrentPage=0&mid=&refBack=
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5585&nid=16268&First=0&Last=3&CurrentPage=0&mid=&refBack=
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إنَّ المرســوم التشــريعي رقــم 64 الصــادر عــام 2008 والــذي بموجبــه جــرى تعديــل فــي قانــون أصــول العقوبــات 
وأصــول المحاكمــات العســكرية5  أضفــى حصانــة علــى عناصــر الشــرطة واألمــن السياســي، الذيــن كانــوا ســابقًا 
ممــن يمكــن محاكمتهــم أمــام القضــاء العــادي وحصــر قــرار ماحقتهــم بالجيــش والقــوات المســلحة. كمــا أن هــذه 
الماحقــة تصــدر فــي زمــن الحــرب بحســب قانــون العقوبــات وأصــول المحاكمــات العســكرية عــن القائــد العــام 
للجيــش والقــوات المســلحة والــذي هــو فــي الوقــت ذاتــه رئيــس الجمهوريــة. وبالتالــي تــمَّ حجــب هــذه الماحقــة -فــي 

ــا. ــادة العلي ــادة وحصرهــا فــي القي حــال حصلــت- عــن أي مســتوى للقي

مطلــع عــام 2012 صــدر المرســوم التشــريعي رقــم /1/ لعــام 2012 المتضمــن )قانــون خدمــة عســكريي قــوى األمــن 
ــر معــداًل للمرســوم التشــريعي 64/ 2008  الداخلــي( ومــن ضمنهــم عناصــر “شــعبة األمــن السياســي” والــذي يعتب
المذكــور أعــاه، حيــث نــصَّ فــي المــادة /23/ منــه علــى إحــداث محكمــة مســلكية شــرطية تختــص بالنظــر فــي األمــور 
المســلكية لعســكريي الشــرطة، مــن اختصاصهــا البــت بإحالتهــم أمــام القضــاء إال فــي حالــة الجــرم المشــهود، 
أو ارتــكاب جريمــة اقتصاديــة، حيــث يمكــن بهاتيــن الحالتيــن ماحقتهــم أمــام القضــاء العــادي مباشــرة، علمــًا أنَّ 
لة مــن ضبــاط فــي الشــرطة ُيســميهم رئيــس الجمهوريــة وبالتالــي فهــي  المحكمــة المســلكية للشــرطة مشــكَّ

ــة. ــع بالكامــل للســلطة التنفيذي ــة وإنمــا تتب ــع للســلطة القضائي ــة وال تتب ليســت محكمــة قضائي

ــة مــن المالحقــة القضائيــة إال إذا ســمح  وبالتالــي فــإن كافــة عناصــر األجهــزة األمنيــة األربعــة يتمتعــون بحصان
رؤســاؤهم بهــا، والمالحقــة القضائيــة المشــروطة بالحصــول علــى الموافقــة المذكــورة هــي أمــر غيــر دســتوري 
وتغــّول علــى الســلطة القضائيــة وينــال مــن اســتقاللها عــن طريــق وضــع قيــد ال يســمح لهــا أن تمــارس واليتهــا 

الدســتورية قبــل موافقــة أحــد مــن مســؤولي الســلطة التنفيذيــة كمــا ورد فــي النصــوص آنفــة الذكــر.

إنَّ هــذه التشــريعات التــي يفتــرض أنهــا نصــوص قانونيــة لكنهــا فــي حقيقتهــا ُتشــكل انتهــاكًا للقانــون، هــي فــي 
حقيقتهــا عبــارة عــن مراســيم ونصــوص ُتشــرعن الجريمــة، وتخالــف حتــى دســتور عــام 2012، وتنتهــك القواعــد 
األساســية لحقــوق اإلنســان، ولهــذا فــإنَّ ســوريا تحــت حكــم النظــام الســوري الحالــي ُتعانــي مــن مشــكلتين: األولــى 
ــى  ــدون أدن ــر، وب ــون وهــذه أعظــم بكثي ــد تطبيــق القان ــة: علــى صعي ــة نفســها، الثاني ــد النصــوص القانوني علــى صعي
شــك فقــد ســاهمت النصــوص القانونيــة التــي ُتشــكل تكريســًا لإلفــات مــن العقــاب، وعــدم قيــام النظــام الســوري 
بــأي تحقيــق أو محاســبة لعنصــر أمــن واحــد مهمــا كان منخفــض الرتبــة علــى خلفيــة عمليــات التعذيــب، ســاهم كل 
ذلــك فــي ارتفــاع وتيــرة التعذيــب، وتفنــن األجهــزة األمنيــة بالتنســيق مــع بعــض األطبــاء فــي المشــافي العســكرية 
علــى ابتــكار أســاليب تعذيــب جديــدة أكثــر وحشــية وعنفــًا، وقــد تســبَّب ذلــك فــي اســتمرار الوفيــات بســبب التعذيــب 

حتــى يومنــا هــذا. 

باء: بقاء المحاكم الجزائية االستثنائية )الميدان العسكرية، وقضايا اإلرهاب( في دمشق.
تاء: تخويل األجهزة األمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من األحيان.

ثاء: عدم إصالح منظمة السجون وإخضاعها لإلشراف القضائي.
حاء: تغّول السلطة التنفيذية على القضاء.

5    الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27-2-1950 
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ثالثــًا: موجــز عــن أبــرز أحــداث ملــف المعتقليــن فــي حزيــران والنصــف 
:2022 عــام  مــن  األول 

ممــا نهــدف التأكيــد عليــه عبــر هــذا التقريــر 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 حقيقــة مــا ذكرنــاه مــرات عــدة ســابقًا وهــو أنــه ال يمكــن ألي مواطــن ســوري أن يشــعر باألمــان مــن 
االعتقــاالت؛ ألنهــا تتــم دون أي ارتــكاز للقانــون أو قضــاء مســتقل، وتقــوم بهــا األجهــزة األمنيــة بعيــدًا عــن القضــاء 
 قســريًا وبالتالــي فــإن المناطــق الخاضعة لســيطرة النظام الســوري ال يمكن 

ٍ
وغالبــًا مــا يتحــول المعتقــل إلــى مختــف

ل مــاذًا آمنــًا للمقيميــن فيهــا، ونســبة كبيــرة ممــن نتحــدث معهــم خــال تســجيلنا لانتهــاكات يرغبــون فــي  أن تشــكِّ
الهجــرة والفــرار واللجــوء إلــى دول أخــرى، كمــا أنهــا مــن بــاب أولــى ليســت مــاذًا آمنــًا إلعــادة الاجئيــن أو النازحيــن، لــن 
يكــون هنــاك أي اســتقرار أو أمــان فــي ظــلِّ بقــاء األجهــزة األمنيــة ذاتهــا، التــي ارتكبــت جرائــم ضــد اإلنســانية منــذ عــام 

2011 ومــا زالــت مســتمرة حتــى اآلن. ومــن خلفيــات االعتقــال/ االحتجــاز التــي ســجلناها:

ألف: في النصف األول من عام 2022:

أواًل: اســتمرت قــوات النظــام الســوري فــي ماحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا تســوية ألوضاعهــم األمنيــة فــي 
ــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظــات  عــت اتفاقــات تســوية مــع النظــام الســوري، وتركَّ المناطــق التــي ســبق لهــا أن وقَّ
ريــف دمشــق ودرعــا والرقــة وديــر الــزور، وحصــل معظمهــا ضمــن ُأطــر حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة وعلــى نقــاط 

التفتيش.
ثانيــًا: ســجلنا عمليــات اعتقــال قامــت بهــا قــوات النظــام الســوري عبــر فــرع األمــن الجنائــي اســتهدفت عشــرات 
المدنييــن مــن بينهــم موظفــون حكوميــون ومحامــون وطــاب جامعــة، علــى خلفيــة انتقادهــم األوضــاع المعيشــية 
والفســاد فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كمــا رصدنــا عمليــة اعتقــال بحــق مواطنيــن صحفييــن بينهــم 
ســيدات فــي مــدن الاذقيــة وطرطــوس ودمشــق نفذهــا فــرع األمــن الجنائــي بتهمــة تعاونهــم فــي نقــل أخبــارًا 

لجهــات إعاميــة خارجيــة.
ثالثــًا: ســجلنا عمليــات اعتقــال قامــت بهــا قــوات النظــام الســوري فــي مدينــة حمــص اســتهدفت مدنييــن علــى خلفيــة 
مشــاركتهم فــي أنشــطة إلحيــاء ذكــرى الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا، كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال 
قامــت بهــا قــوات النظــام الســوري فــي محافظة ريف دمشــق اســتهدفت عددًا مــن المدنيين العاملين والناشــطين 

فــي المجــال الطبــي واإلغاثــي ســابقًا، عندمــا كانــت مناطقهــم خاضعــة لســيطرة فصائل فــي المعارضة المســلحة.
رابعــًا: ســجلنا عمليــات اعتقــال عشــوائية بحــق مواطنيــن مــن بينهــم الجئيــن فلســطينيين فــي محافظــة ريــف 
دمشــق ومدينــة حمــاة وحصــل معظمهــا ضمــن أطــر حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة، نعتقــد أنهــا بنــاًء علــى تقاريــر 
أمنيــة كيديــة بســبب مواقفهــم المعارضــة للنظــام الســوري، ومــن بينهــم مواطنيــن تــم اعتقالهــم بذريعــة التخلــف 
عــن الخدمــة العســكرية االحتياطيــة، كمــا ســجلنا أيضــًا عمليــات اعتقــال بحــق مدنييــن علــى خلفيــة إجــراء مكالمــات 
هاتفيــة مــع أشــخاص موجوديــن فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري، وعلــى خلفيــة الســفر 

والتنقــل بيــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة األخيــر والمناطــق الخاضعــة لســيطرة بقيــة أطــراف النــزاع.

6 نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــًا عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة محــدودة جــدًا مــن األفــراد، 

هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دورًا شــكليًا ومحــدودًا للغايــة ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة، 
وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل، حيــث يقتصــر دور الحكومــة علــى التبعيــة والخدميــة فقــط، فيمــا كافــة الصاحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي 
وال توجــد هيكليــة تطبيقيــة، وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة، فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه، وال يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس 

رئيــس فــرع أمنــي، األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكــم ســوريا.
وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام، إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلقًا في السياق السوري.
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خامســًا: ســجلنا عمليــات اعتقــال متفرقــة علــى خلفيــة تلقيهــم حــواالت ماليــة بالعملــة األجنبيــة )الــدوالر( وقــد 
أخبرنــا عــدد مــن أقربــاء المعتقليــن أن قــوات النظــام الســوري اعتقلتهــم بســبب حصولهــم علــى حــواالت ماليــة 
مــن أقربائهــم فــي الخــارج، وذلــك فــي عــدة محافظــات ســورية أبرزهــا دمشــق وحلــب، كمــا رصدنــا عمليــات اعتقــال 
عشــوائية اســتهدفت عــددًا مــن التجــار والمدنييــن، وقــد أخبرتنــا العديــد مــن عائاتهــم أن عمليــات االعتقــال كان 

هدفهــا االبتــزاز والحصــول علــى األمــوال مقابــل اإلفــراج عنهــم.
سادســًا: ســجلنا عمليــات اعتقــال قامــت بهــا األجهــزة األمنيــة بحــق مدنييــن تــم إطاق ســراحهم في وقت ســابق من 
مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا بغــرض االبتــزاز المــادي لعائــات المعتقليــن/ المحتجزيــن، كمــا رصدنــا عمليــات اعتقــال 
ــدى مراجعتهــم مراكــز الهجــرة والجــوازات فــي محافظــات درعــا وحمــاة وحمــص الســتخراج  ــن ل اســتهدفت مدنيي

وثائــق تتعلــق بالســفر خــارج البــاد.
ســابعًا: ســجلنا عمليــات اعتقــال اســتهدفت العائديــن “الاجئيــن والنازحيــن” بعــد وصولهــم إلــى مناطــق عودتهــم 

الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري، وفــي أثنــاء محاولتهــم الدخــول إلــى األراضــي الســورية عبــر 
المعابر غير الشرعية.

ثامنًا: سجلنا إعادة اعتقال سيدة ورجل ممن أفرج عنهم بموجب مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022.

وفــي تاريــخ 25/ كانــون الثانــي/ 2022 صــدر عــن النظــام الســوري عفــو جزئــي بالمرســوم التشــريعي رقــم 3 لعــام 
2022 منــح عفــوًا عامــًا عــن جرائــم الفــرار مــن خدمــة العلــم الداخلــي والخارجــي المرتكبــة قبــل تاريــخ 25/ كانــون الثانــي/ 
2022. ولــم ترصــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أيــة عمليــات إفــراج وفــق هــذ المرســوم لكــون معظــم الذيــن 

يشــملهم المرســوم يســاقون نحــو الخدمــة العســكرية مجــددًا قبــل اإلفــراج عنهــم.

وفــي تاريــخ 30/ نيســان/ 2022 أصــدر النظــام الســوري المرســوم التشــريعي رقــم 7 لعــام 2022 القاضــي بمنــح 
عفــو عــام عــن الجرائــم اإلرهابيــة المرتكبــة مــن الســوريين قبــل تاريــخ 30/ نيســان/ 2022 عــدا التــي أفضــت إلــى مــوت 
إنســان. المنصــوص عليهــا فــي قانــون مكافحــة اإلرهــاب رقــم )19( لعــام 2012 وقانــون العقوبــات الصــادر بالمرســوم 
التشــريعي رقــم )148( لعــام 1949 وتعدياتــه. وهمــا القانونــان الرئيســان اللــذان ُيَحاَكــم بموجبهمــا المعتقلــون/ 
الميــدان  اإلرهــاب، محكمــة  “محكمــة قضايــا  االســتثنائية  المحاكــم  فــي  والنــزاع  الــرأي  خلفيــة  علــى  المحتجــزون 
العســكرية” ويعمــل فريــق المعتقليــن علــى رصــد عمليــات اإلفــراج ضمــن الســجون المركزيــة والعســكرية ومراقبــة 
تطبيــق المرســوم، وقــد ســجلنا إفــراج النظــام الســوري عــن قرابــة 539 شــخصًا، بينهــم 61 ســيدة، و16 شــخصًا كانــوا 
ــة فــي  ــة والعســكرية واألفــرع األمني ــم اإلفــراج عنهــم مــن ُمختلــف الســجون المدني أطفــااًل حيــن اعتقالهــم، وقــد ت
منــا فيــه تحليــًا لنــص المرســوم ولحــاالت اإلفــراج  المحافظــات الســورية. وقــد أصدرنــا فــي الـــ 16 مــن أيــار تقريــرًا قدَّ
ــن تحديثــًا لحصيلــة حــاالت اإلفــراج التي تمكنا مــن توثيقها. الناجمــة عنــه، ثــم أصدرنــا فــي الـــ 27 مــن أيــار 2022 بيانــًا تضمَّ

ــل معظــم هــؤالء عبــر مداهمــات أو أثنــاء مرورهــم علــى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا دون توضيــح األســباب، 
ِ
وقــد اعُتق

ودون مذكــرة اعتقــال، ضمــن ظــروف احتجــاز غايــة فــي الســوء مــن ناحيــة ممارســات التعذيــب، وشــبه انعــدام فــي 
الرعايــة الصحيــة والطبيــة، واالكتظــاظ الشــديد لمراكــز االحتجــاز، وقــد أظهــرت الصــور التــي حصلنــا عليهــا لعــدد مــن 

المفــرج عنهــم الحالــة الصحيــة الســيئة لهــم.

https://snhr.org/arabic/?p=15417 
https://snhr.org/arabic/?p=15417 
https://news.snhr.org/ar/?p=103032
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لنا اســتمرارها فــي سياســة االحتجــاز التَّعســفي واإلخفــاء القســري،  أمــا عــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة فقــد ســجَّ
ــة اســتهدفت  ــر حمــات دهــم واعتقــال جماعي ــة حــاالت االحتجــاز واالختفــاء القســري لديهــا، عب وارتفاعــًا فــي حصيل
بهــا مدنييــن بذريعــة محاربــة خايــا تنظيــم داعــش، بعــض هــذه الحمــات جــرى بمســاندة مروحيــات تابعــة لقــوات 
التحالــف الدولــي، كمــا ســجلنا عمليــات احتجــاز عشــوائية اســتهدفت عــددًا مــن المدنييــن فــي مدينــة الرقــة وذلــك بعــد 
اســتعصاء ســجن غويــران بمدينــة الرقــة فــي 20/ كانــون الثانــي/ 2022 وفــرار العشــرات مــن المحتجزيــن مــن داخــل 
ــداء  ــم اإلفــراج عــن بعــض منهــم بعــد االعت ــي الكردســتاني، وت ــا اعتقــال أعضــاء فــي حــزب يكيت الســجن، كمــا رصدن
عليهــم بالضــرب الشــديد فــي مدينــة الحســكة. كمــا رصدنــا عمليــات اعتقــال اســتهدفت ُمدّرســين بذريعــة دعوتهــم 
طابــًا لاحتجــاج علــى األوضــاع المعيشــية والخدميــة فــي مناطــق ســيطرتها، وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظــة 
الرقــة، وقــد ســجلنا عمليــات اعتقــال اســتهدفت إعامييــن فــي محافظــة الحســكة علــى خلفيــة انتقادهــم سياســة 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وقــد ســجلنا احتجــاز طالبــة جامعيــة بتهمة التعامــل مع قوات النظام الســوري، ثم أفرج 
عنهــا نتيجــة احتجاجــات أهليــة علــى اعتقالهــا، كمــا رصدنــا عمليــات احتجــاز قامــت بهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى 
خلفيــة خــروج ُمظاهــرة ُمناهضــة لهــا فــي قريــة درنــج بريــف محافظــة ديــر الــزور تنتقــد األوضــاع المعيشــية والخدميــة 
فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها، وقــد ترافقــت عمليــة االعتقــال حــرق بعــض منــازل المدنييــن فــي القريــة، وقــد 
ســجلنا احتجــاز مدنييــن نازحيــن مــن محافظــة حمــص إثــر مداهمــة مــكان إقامتهــم ضمــن المخيمــات العشــوائية فــي 
محافظــة الرقــة، وقــد ســجلنا عمليــات احتجــاز اســتهدفت عــددًا مــن المدنييــن بينهــم طبيــب وممرضيــن، وذلــك إثــر 
مداهمــة مــكان عملهــم فــي مشــفى الرســالة فــي مدينــة ذيبــان بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، بذريعــة إيوائهــم 

مســلحين داخــل المشــفى، واقتادتهــم إلــى جهــة مجهولــة.

كمــا ســجلنا اختطــاف قــوات ســوريا الديمقراطيــة أطفــااًل بهــدف اقتيادهــم إلــى معســكرات التدريــب والتجنيــد 
التابعــة لهــا وتجنيدهــم قســريًا، ومنعــت عائاتهــم مــن التواصــل معهــم، ولــم تصــرح عــن مصيرهــم.

اســتمرت هيئــة تحريــر الشــام اســتهدافها النشــطاء والعامليــن فــي المنظمــات اإلنســانية بعمليــات االحتجــاز، 
التــي تنتقــد سياســة إدارة الهيئــة لمناطــق  آرائهــم  التعبيــر عــن  ومعظــم هــذه العمليــات حصلــت علــى خلفيــة 
ــت عمليــات االحتجــاز بطريقــة تعســفية علــى شــكل مداهمــات واقتحــام وتكســير أبــواب المنــازل  ســيطرتها، تمَّ
وخلعهــا، أو عمليــات خطــف مــن الطرقــات أو عبــر نقــاط التفتيــش المؤقتــة، كمــا ســجلنا احتجــاز عناصــر هيئــة تحريــر 
الشــام مدنييــن منتســبين لحــزب التحريــر علــى خلفيــة انتقادهــم هيئــة تحريــر الشــام، واعتقــال عــدد مــن رجــال الديــن 
مــن داخــل أحــد معاهــد تحفيــظ القــرآن فــي مدينــة إدلــب. كمــا ســجلنا احتجــاز عناصــر هيئــة تحريــر الشــام مدنييــن علــى 
خلفيــة مشــاركتهم فــي احتجاجــات شــعبية مناهضــة لهــا، علــى إثــر إصابــة ســيدة بطلــق نــاري فــي الــرأس مصــدره 
أحــد عناصــر الهيئــة، وذلــك قــرب نقطــة تفتيــش تابعــة للهيئــة بيــن منطقــة ديــر بلــوط التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف 
ــر الشــام عــددًا مــن  محافظــة حلــب ومنطقــة أطمــة بريــف محافظــة إدلــب، كمــا ســجلنا احتجــاز عناصــر هيئــة تحري
الســيدات مــع أطفالهــن بعــد االعتــداء عليهــن بالضــرب، والتــي قامــت باإلفــراج عنهــن فــي وقــت الحــق، وذلــك بتهمــة 
تهريــب الدخــان مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة الجيــش الوطنــي إلــى مناطــق ريــف محافظــة حلــب الغربــي 

الواقعــة تحــت ســيطرتها.
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ــات احتجــاز تعســفي وخطــف،  ــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي بعملي ومــن جهتهــا قامــت جميــع فصائ
معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، ورصدنــا حــاالت احتجاز 
ــزت فــي مناطــق ســيطرتها فــي محافظــة حلــب، وحــدث معظمهــا دون وجــود إذن  جــرت علــى خلفيــة عرقيــة وتركَّ
قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة وهــو الجهــة اإلداريــة المخولــة بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عبــر القضــاء، 
تها عناصــر فــي الجيــش الوطنــي اســتهدفت   واضحــة، كمــا ســجلنا عمليــات دهــم واحتجــاز شــنَّ

ٍ
وبــدون توجيــه تهــم

مدنييــن بينهــم ســيدات ومخاتيــر قــرى بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وتركــزت هــذه االعتقــاالت في 
تها عناصــر فــي  بعــض القــرى التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب، كمــا ســجلنا عمليــات دهــم واحتجــاز شــنَّ
الجيــش الوطنــي اســتهدفت مدنييــن بينهــم ســيدات علــى خلفيــة مشــاركتهم فــي احتفــاالت عيــد النيــروز فــي 20/ آذار/ 
2022، وتركــزت هــذه العمليــات فــي بعــض القــرى التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب، كمــا ســجلنا احتجــاز 
أحــد فصائــل الجيــش الوطنــي مدنيــًا فــي بلــدة الشــيخ حديــد شــمال محافظــة حلــب، وتــم اإلفــراج عنــه بعــد االعتــداء 

عليــه بالضــرب الشــديد.

باء: في حزيران:

أواًل: اســتمرت قــوات النظــام الســوري6 فــي حزيــران فــي ماحقــة واعتقــال األشــخاص الذين أجروا تســوية ألوضاعهم 
ــزت هــذه االعتقــاالت  عــت اتفاقــات تســوية مــع النظــام الســوري، وتركَّ األمنيــة فــي المناطــق التــي ســبق لهــا أن وقَّ
فــي محافظــات ريــف دمشــق ودرعــا والرقــة، وحصــل معظمهــا ضمــن ُأطــر حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة وعلــى 

نقــاط التفتيــش.

ثانيــًا: ســجلنا عمليــات اعتقــال عشــوائية بحــق مواطنيــن مــن بينهــم ســيدة فــي محافظــة ريــف دمشــق وحصــل 
معظمهــا ضمــن أطــر حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة، وقــد أخبرتنــا العديــد مــن عائاتهــم أن عمليــات االعتقــال كان 

هدفهــا االبتــزاز والحصــول علــى األمــوال مقابــل اإلفــراج عنهــم.

ثالثــًا: ســجلنا عمليــة اعتقــال اســتهدفت عــددًا مــن المدنييــن علــى خلفيــة انتقادهــم لألوضــاع المعيشــية الصعبــة 
فــي مناطــق ســيطرته، وتــم توجيــه تهمــة عامــة لهــم وهــي: بــث اليــأس أو الضعــف بيــن أبنــاء المجتمــع “وهــن نفســية 

األمــة”، وسلســلة ُتهــم أخــرى ُمرتبطــة بقانــون الجرائــم اإللكترونيــة.

رابعــًا: كمــا رصدنــا عمليــات اعتقــال اســتهدفت عــددًا مــن المدنييــن بينهــم ســيدة مــن العائديــن “الاجئيــن والنازحيــن” 
بعــد وصولهــم إلــى مناطــق عودتهــم الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري بمدينــة دمشــق، عــدد منهــم عــاد 

بنــاًء علــى صــدور مرســوم العفــو رقــم 7 لعــام 2022 اعتقــادًا منهــم بــأنَّ المرســوم قــد شــملهم.

خامســًا: ســجلنا عمليــات اعتقــال عشــوائية بحــق مواطنيــن فــي محافظــات الســويداء وحصــل معظمهــا ضمــن 
ــة، بذريعــة االنتمــاء لفصيــل قــوة مكافحــة اإلرهــاب )فصيــل محلــي فــي مدينــة  أطــر حمــات دهــم واعتقــال جماعي

ــواء الســوري. الســويداء وال ينتمــي لقــوات النظــام الســوري(، وحــزب الل

علــى صعيــد اإلفراجــات، اســتمرت عمليــات الرصــد والمتابعــة فيمــا يخــص حــاالت اإلفــراج المرتبطــة بقانــون العفــو 
رقــم 7/ 2022 الصــادر عــن النظــام الســوري فــي 30 نيســان المنصــرم 2022، وقــد ســجلنا فــي حزيــران إفــراج النظــام 
الســوري عــن قرابــة 7 أشــخاص، بينهــم 2 ســيدة، وقــد تــم اإلفــراج عنهــم مــن ُمختلــف الســجون المدنيــة والعســكرية 

واألفــرع األمنيــة فــي المحافظــات الســورية. 
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كمــا ســجلنا فــي حزيــران إخــاء قــوات النظــام الســوري ســبيل 9 أشــخاص، معظمهــم مــن محافظتــي ريــف دمشــق 
وحمــاة، أفــرج عنهــم مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي محافظــة دمشــق، وذلــك بعــد انتهــاء 
أحكامهــم التعســفية، ولــم يرتبــط اإلفــراج عنهــم بقانــون العفــو رقــم 7/ 2022، وكانــوا قــد قضــوا فــي مراكــز االحتجــاز 

التابعــة للنظــام الســوري مــدة وســطية تتــراوح مــا بيــن عــام واحــد وثاثــة أعــوام.

ــاًء علــى عمليــات تبــادل بيــن قــوات الجيــش الوطنــي وقــوات النظــام  ــا فــي هــذا الشــهر أيضــًا حــاالت إفــراج بن رصدن
 مــن الحــاالت بعــد مضــي أيــام أو أشــهر قليلــة علــى اعتقالهــم، وذلــك مــن دون 

ٍ
الســوري، كمــا ســجلنا اإلفــراج عــن عــدد

أن يخضعــوا لمحاكمــات، وكان معظمهــم مــن أبنــاء محافظتــي إدلــب وريــف دمشــق، أمضــى جميــع المفــرج عنهــم 
مــدة احتجازهــم ضمــن األفــرع األمنيــة. 

لنا فــي حزيــران اســتمرارها فــي سياســة االحتجــاز التَّعســفي واإلخفــاء  أمــا عــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة فقــد ســجَّ
القســري، وارتفاعــًا فــي حصيلــة حــاالت االحتجــاز واالختفــاء القســري لديهــا، عبــر حمــات دهــم واحتجــاز جماعيــة 
اســتهدفت بهــا مدنييــن بينهــم نازحــون مــن محافظــة حمــص؛ بذريعــة محاربــة خايــا تنظيــم داعــش، بعــض هــذه 
الحمــات جــرى بمســاندة مروحيــات تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي، كمــا رصدنــا عمليــات احتجــاز اســتهدفت مدنييــن 
ــزت هــذه االعتقــاالت فــي مدينتــي الرقــة والحســكة، وقــد ســجلنا عمليــات احتجــاز اســتهدفت  بينهــم ســيدة وتركَّ
مدنييــن علــى خلفيــة انتقادهــم ســوء الخدمــات واألوضــاع المعيشــية فــي مدينــة الرقــة، كمــا رصدنــا عمليــة احتجــاز 
ــام قــوات ســوريا  ــو مصــور علــى تلفزيــون ســوريا، يتحــدث فيــه عــن قي أحــد المدنييــن علــى خلفيــة ظهــوره فــي فيدي

الديمقراطيــة بتدميــر المنــازل فــي حــي المــوح فــي مدينــة أبــو حمــام بريــف محافظــة ديــر الــزور.

كمــا ســجلنا اختطــاف قــوات ســوريا الديمقراطيــة أطفــااًل بهــدف اقتيادهــم إلــى معســكرات التدريــب والتجنيــد 
التابعــة لهــا وتجنيدهــم قســريًا، ومنعــت عائاتهــم مــن التواصــل معهــم، ولــم تصــرح عــن مصيرهــم.

ــزت فــي محافظــة إدلــب  ــران عمليــات احتجــاز قامــت بهــا الهيئــة بحــق مدنييــن، تركَّ ــر الشــام7 : شــهَد حزي هيئــة تحري
وشــملت نشــطاء إعامييــن وسياســيين، وكان معظمهــا علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهــم التــي تنتقــد سياســة إدارة 
ــى شــكل مداهمــات واقتحــام وتكســير  ــات االحتجــاز بطريقــة تعســفية عل ــت عملي ــة لمناطــق ســيطرتها، تمَّ الهيئ
أبــواب المنــازل وخلعهــا، أو عمليــات خطــف مــن الطرقــات أو عبــر نقــاط التفتيــش المؤقتــة، كمــا ســجلنا عمليــة 

احتجــاز اســتهدفت طبيــب فــي مدينــة الدانــا شــمال محافظــة إدلــب، مــن دون توجيــه تهمــة واضحــة لــه.

مــن جهتهــا قامــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي حزيــران بعمليــات احتجــاز تعســفي 
ــا  ــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، ورصدن وخطــف، معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادمي
ــزت فــي مناطــق ســيطرتها فــي محافظــة حلــب، وحــدث معظمهــا دون  حــاالت احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيــة وتركَّ
وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة وهــو الجهــة اإلداريــة المخولــة بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عبــر 
تها عناصــر فــي الجيــش الوطنــي   واضحــة، كمــا ســجلنا عمليــات دهــم واحتجــاز شــنَّ

ٍ
القضــاء، ومــن دون توجيــه تهــم

 الســيدات منهــم بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وتركــزت فــي 
ِ

اســتهدفت مدنييــن لــم تســتثن
بعــض القــرى التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب.

7 المصنفة إرهابيًا بحسب األمم المتحدة
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في النصف األول من عام 2022 بينهم 49 طفال و29 

سيدة، منها 164 حالة في حزيران

أخيــرًا فإنــه مــع اســتمرار تفشــي جائحــة كوفيــد19- وإعــان النظــام الســوري عــن تســجيله إصابــات بهــا، يــزداد الوضــع 
ــا المســتجد،  خطــورة، وفــي ظــلِّ ظــروف االعتقــال فــي مراكــز االحتجــاز المواتيــة والمؤهلــة النتشــار فيــروس كورون
ــة 132 ألــف شــخص مــا يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري لــدى قــوات النظــام  ــاة قراب د حي فــإنَّ ذلــك ُيهــدِّ
الســوري بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان. مــن بينهــم قرابــة 3329 مــن العامليــن فــي 
ــف علــى   ونيِّ

ٍ
قطــاع الرعايــة الصحيــة، مــا يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري علــى الرغــم مــن مضــي قرابــة عــام

تفشــي الجائحــة فــي ســوريا، وظهــور ســاالت جديــدة منهــا، وعلــى الرغــم مــن جميــع المناشــدات بضــرورة اإلفــراج 
الفــوري عــن جميــع الكــوادر الطبيــة؛ نظــرًا لحاجــة المجتمــع الماســة إليهــم.

ــرأي أو الموقوفيــن أو المعتقليــن الذيــن انقضــت مــدة محكومياتهــم، مــن أجــل  ــداًل مــن اإلفــراج عــن معتقلــي ال وب
اإلســهام فــي تخفيــف االكتظــاظ الرهيــب الــذي يعانــي منــه المعتقلــون فــي مراكــز االحتجــاز ويهــدد حياتهــم فــي 
ــًا فــي  ــي اكتظاظــًا إضافي ــن؛ ممــا يعن ــدًا مــن المواطني ــا اعتقــال النظــام الســوري مزي ــروس، وثَّقن ظــلِّ انتشــار الفي
مراكــز االحتجــاز، وهــذا التصــرف يناقــض تمامــًا مطالبــات بعــض الــدول الحليفــة للنظــام الســوري والشــخصيات 
والمنظمــات التابعــة لهــا بتخفيــف أو تجميــد العقوبــات المفروضــة عليــه مــن قبــل دول أخــرى؛ بذريعــة مســاعدته 
 

ٍ
فــي التغلــب علــى فيــروس كورونــا المســتجد، وإنَّ تعاطــي النظــام الســوري مــع قضيــة المعتقليــن يكشــف بشــكل
ــح بصــورة دقيقــة كيــف يتعامــل النظــام الســوري مــع المواطنيــن فــي ظــلِّ  واضــح مــدى تهافــت هــذا الطلــب ويوضِّ

ــا المســتجد. انتشــار فيــروس كورون

رابعًا: حصيلة حاالت االعتقال التعسفي لدى أطراف النزاع: 

ألف: حصيلة حاالت االعتقال التعسفي في النصف األول من عام 2022:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 1024 حالــة اعتقــال تعفســي/ احتجــاز فــي النصــف األول 

مــن عــام 2022 بينهــم 49 طفــًا و29 ســيدة )أنثــى بالغــة(، وقــد تحــول 796 منهــم إلــى مختفيــن قســريًا.
تتــوزع حصيلــة حــاالت االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ 

مطلــع عــام 2022 علــى النحــو التالــي:

حصيلــة  ارتفــاع  البيانــي  الرســم  يظهــر 
فــي شــباط  التعســفي  االعتقــال  حــاالت 
النظــام  قــوات  قيــام  إلــى  ذلــك  ويعــود 
موســعة  اعتقــال  بعمليــات  الســوري 
جماعيــة  أطــر  ضمــن  حصــل  معظمهــا 
مناطــق  فــي  المدنييــن  اســتهدفت 

متعــددة. خلفيــات  علــى  ســيطرته 

https://drive.google.com/file/d/1eOu9i1fNnJ4EunZZNlriVmw5i6uOOv-I/view?usp=sharing
https://sn4hr.org/arabic/?p=13201 
https://sn4hr.org/arabic/?p=13201 
https://sn4hr.org/arabic/?p=13201 
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في النصف األول من عام 2022 بينهم 49 طفال و29 

سيدة، منها 164 حالة في حزيران

عــت حصيلــة حــاالت االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز الموثقــة فــي النصــف األول مــن عــام 2022 بحســب أطــراف  توزَّ
النــزاع والقــوى المســيطرة علــى النحــو التالــي:

ل 403 إلــى مختفيــن  ألــف: قــوات النظــام الســوري: 471، بينهــم 11 ســيدات و4 أطفــال، أفــرج عــن 68 منهــم وتحــوَّ
قســريًا.

باء: هيئة تحرير الشام: 87، بينهم 3 سيدات و2 طفًا، أفرج عن 41 منهم وتحول 46 إلى مختفين قسريًا.
تــاء: جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي: 183، بينهــم 10 ســيدات، أفــرج عــن 56 منهــم 

ل 127 إلــى مختفيــن قســريًا. وتحــوَّ
ل 220 إلــى مختفيــن  ثــاء: قــوات ســوريا الديمقراطيــة: 283 بينهــم 5 ســيدات و43 أطفــال، أفــرج عــن 63 منهــم وتحــوَّ

يًا. قسر

https://drive.google.com/file/d/1Ui-lv5XPTAITY0L7ZY2RjGm3jl_zF9Fj/view?usp=sharing
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في النصف األول من عام 2022 بينهم 49 طفال و29 

سيدة، منها 164 حالة في حزيران

توزعــت حصيلــة حــاالت االعتقــال التَّعســفي/ االحتجــاز الموثقــة فــي النصــف األول مــن عــام 2022 علــى يــد أطــراف 
النــزاع والقــوى المســيطرة بحســب المحافظــات الســورية علــى النحــو التالــي:

ُتظهــر الخريطــة الســابقة أنَّ الحصيلــة األعلــى لحــاالت االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز كانــت مــن نصيــب محافظــة 
حلــب تليهــا ريــف دمشــق ثــم الرقــة ثــم ديــر الــزور ثــم إدلــب ثــم درعــا تلتهــا دمشــق والحســكة.

باء: حصيلة االعتقال التعسفي في حزيران:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي حزيــران 2022 مــا ال يقــل عــن 164 حالــة اعتقــال تعســفي/ احتجــاز بينهــا 
ل 142 منهــا إلــى حــاالت اختفــاء  11 أطفــال و6 ســيدات علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، تحــوَّ

قســري.

https://drive.google.com/file/d/1MBEsWLhLPIsApZwmkBKfGZU7UWMgS9_1/view?usp=sharing
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في النصف األول من عام 2022 بينهم 49 طفال و29 

سيدة، منها 164 حالة في حزيران

عــت حصيلــة حــاالت االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز الموثقــة فــي حزيــران بحســب أطــراف النــزاع والقــوى  توزَّ
المســيطرة علــى النحــو التالــي:

ل 64 إلى مختفين قسريًا. ألف: قوات النظام السوري: 67، بينهم 3 سيدة، أفرج عن 3 منهم وتحوَّ
باء: هيئة تحرير الشام: 14، أفرج عن 3 منهم وتحول 11   إلى مختفين قسريًا.

ل 28  تــاء: جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي: 37، بينهــم 2 ســيدات، أفــرج عــن 9 منهــم وتحــوَّ
إلــى مختفيــن قســريًا.

ل 39 إلــى مختفيــن  ثــاء: قــوات ســوريا الديمقراطيــة: 46 بينهــم 11 أطفــال و1 ســيدة، أفــرج عــن 7 منهــم وتحــوَّ
قســريًا.

https://drive.google.com/file/d/1Sn3TVWgNMMxAH6WOy4gPRSBJeIZYS6J5/view?usp=sharing


توثيق ما ال يقل عن 1024 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي 16

في النصف األول من عام 2022 بينهم 49 طفال و29 

سيدة، منها 164 حالة في حزيران

توزعــت حصيلــة حــاالت االعتقــال التَّعســفي/ االحتجــاز الموثقــة فــي حزيــران علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى 
التالــي: النحــو  الســورية علــى  المحافظــات  المســيطرة بحســب 

ُتظهــر الخريطــة الســابقة أنَّ الحصيلــة األعلــى لحــاالت االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز كانــت مــن نصيــب محافظــة 
حلــب تليهــا الرقــة ثــم الحســكة ثــم ريــف دمشــق ثــم إدلــب تلتهــا دمشــق والســويداء ثــم درعــا.

خامســًا: أبــرز حــاالت وحــوادث االعتقــال التَّعســفي/ االحتجــاز فــي حزيــران 
والنصــف األول مــن عــام 2022:

1 - في النصف األول من عام 2022:
ألف: قوات النظام السوري:

-  أبرز الحوادث:
الثاثــاء 4/ كانــون الثانــي/ 2022، شــنَّت عناصــر قــوى األمــن السياســي التابعــة لقــوات النظــام الســوري حملــة دهــم 
واعتقــال فــي مدينــة قدســيا بمحافظــة ريــف دمشــق، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 7 مدنييــن، 

وكانــوا ممــن أجــروا تســوية لوضعهــم األمنــي فــي وقــت ســابق، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.

https://drive.google.com/file/d/1arc45G0uMzFw7fa3zkdQojxBEaFDK5Om/view?usp=sharing
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في النصف األول من عام 2022 بينهم 49 طفال و29 

سيدة، منها 164 حالة في حزيران

الثاثــاء 1/ شــباط/ 2022 اعتقلــت عناصــر األمــن الجنائــي التابعــة لقــوات النظــام الســوري 5 مدنييــن بينهــم ثــاث 
ســيدات، يقيمــون فــي مدينــة الاذقيــة، وذلــك بتهمــة التعامــل مــع صفحــات ومواقــع إلكترونيــة مشــبوهة تــدار مــن 
الخــارج بهــدف اإلســاءة والتشــهير والنيــل مــن هيبــة الدولــة، وتــم اقتيادهــم إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي 

مدينــة الاذقيــة.

الجمعــة 18/ آذار/ 2022، اعتقلــت عناصــر تابعــة لقــوات النظــام الســوري مدنيــًا مــن أبنــاء مدينــة حمــص، وذلــك علــى 
خلفيــة قيامــه بكتابــة عبــارات مناهضــة للنظــام الســوري علــى أحــد الجــدران فــي المدينــة فــي ذكــرى الحــراك الشــعبي 

نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

اإلثنيــن 21/ آذار/ 2022، شــنَّت عناصــر قــوى األمــن العســكري التابعــة لقــوات النظــام الســوري حملــة دهــم واعتقــال 
فــي مدينــة قدســيا بمحافظــة ريــف دمشــق، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 3 مدنيــًا بينهــم 

ســيدة، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.

اإلثنين 11/ نيســان/ 2022، شــنَّت عناصر قوى األمن العســكري التابعة لقوات النظام الســوري حملة دهم واعتقال 
فــي بلــدة جســرين بالغوطــة الشــرقية شــرق محافظــة ريــف دمشــق، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
ــي ســابقًا، عندمــا كانــت المنطقــة خاضعــة لســيطرة  اعتقــال 5 مدنييــن مــن العامليــن فــي المجــال الطبــي واإلغاث
 ســابق، واقتيادهــم إلــى 

ٍ
فصائــل فــي المعارضــة المســلحة، وكانــوا ممــن أجــروا تســويًة لوضعهــم األمنــي فــي وقــت

أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة دمشــق.

الخميــس 14/ نيســان/ 2022 اعتقلــت عناصــر تابعــة لقــوات النظــام الســوري 3 مدنييــن مــن أبنــاء مدينــة الرقــة، لــدى 
مرورهــم علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة معــدان بريــف محافظــة الرقــة الشــرقي، وكانــوا مّمــن 
 ســابق فــي بلــدة الســبخة بريــف محافظــة الرقــة الشــرقي فــي شــباط/ 

ٍ
أجــروا تســويًة لوضعهــم األمنــي فــي وقــت

2022، واقتادتهــم إلــى جهــة مجهولــة.

- أبرز الحاالت:

عبــدو محمــد األســعد، مهنــدس ُمختــص فــي محطــات توليــد الكهربــاء، ومديــر 
ــزارة فــي ريــف محافظــة حمــاة الجنوبــي، مــن أبنــاء  التشــغيل الســابق لمحطــة ال
قريــة حنجــور التابعــة لمدينــة مصيــاف جنــوب غــرب محافظــة حمــاة، مــن مواليــد 
ــي التابعــة لقــوات النظــام الســوري  عــام 1967، اعتقلتــه عناصــر فــرع األمــن الجنائ
يــوم اإلثنيــن 10/ كانــون الثانــي/ 2022، علــى خلفيــة انتقــاده األوضــاع المعيشــية 
صفحتــه  علــى  الســوري  النظــام  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  فــي  والفســاد 
الشــخصية فــي موقــع التواصــل االجتماعــي “فيســبوك”، واقتادتــه إلــى فــرع األمــن 
ــي/ 2022. ــون الثان ــه فــي 13/ كان ــم ســجلنا اإلفــراج عن ــي فــي مدينــة حمــاة، ث الجنائ

عبدو محمد األسعد:

https://drive.google.com/file/d/1kvh9bQVOZl0Hnd2nbYg6DQCQ_YDgIfYP/view?usp=sharing
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محمــد رشــيد العــاوي، مــن أبنــاء حــي العمــال بمدينــة ديــر الــزور، مــن مواليــد عــام 1992، ويقيــم فــي محافظة الحســكة 
بعــد نزوحــه مــن مدينــة ديــر الــزور، اعتقلتــه عناصــر قــوات النظــام الســوري يــوم الخميــس 17/ شــباط/ 2022، مــن 
شــارع الــوادي فــي حــي الجــورة بمدينــة ديــر الــزور، وذلــك بعــد عودتــه إلــى منزلــه فــي حــي العمــال لــدى قيامــه بإجــراء 

 مجهولــة.
ٍ
تســويًة لوضعــه األمنــي، واقتادتــه إلــى جهــة

محمــد مرهــج الفشــتكي، متطــوع ســابق فــي الدفــاع المدنــي الســوري “الخــوذ البيضــاء”، مــن أبنــاء مخيــم درعــا فــي 
مدينــة درعــا، اعتقلتــه عناصــر قــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 23/ شــباط/ 2022 أثنــاء تواجــده فــي مبنــى فــرع 
الهجــرة والجــوازات فــي مدينــة درعــا بهــدف الحصــول علــى اســتمارة للبــدء بمعاملــة الحصــول علــى جــواز ســفر، 

ــة. ــه إلــى جهــة مجهول واقتادت

قصــي محمــد جــودة الصلخــدي، يعمــل فــي مجــال التجــارة، مــن أبنــاء مدينــة جاســم بريــف محافظــة درعــا الشــمالي 
الغربــي، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم الجمعــة 25/ آذار/ 2022، لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش 

ــة. ــه إلــى جهــة مجهول ــة منكــت الحطــب شــمال محافظــة درعــا، واقتادت التابعــة لهــا فــي قري

زيــدان أحمــد زيــدان، فلســطيني ســوري، ويقيــم فــي مخيــم النيــرب الواقــع جنــوب 
شــرق مدينــة حلــب، مــن مواليــد عــام 1974، اعتقلتــه عناصــر تابعــة لقــوات النظــام 
الســوري يــوم الجمعــة 15/ نيســان/ 2022 مــن مدينــة حلــب، واقتادتــه إلــى أحــد 

مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا.

أحمــد عايــد العبــد هللا، يعمــل ســائق ســيارة لنقــل الــركاب، مــن أبنــاء حــي المختطلــة بمدينــة الرقــة، مــن مواليــد عــام 
1997، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم الخميــس 26/ أيــار/ 2022 لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة 

لهــا فــي بلــدة الســبخة بريــف محافظــة الرقــة الشــرقي، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

باء: هيئة تحرير الشام:
- أبرز الحوادث:

ــر الشــام باعتقــال/ احتجــاز خمســة مــن  ــي/ 2022 قامــت عناصــر مســلحة تابعــة لهيئــة تحري اإلثنيــن 25/ كانــون الثان
مشــايخ تحفيــظ القــرآن، إثــر مداهمــة مــكان عملهــم فــي معهــد طائــع اإليمــان لتحفيــظ القــرآن فــي مدينــة إدلــب، 

 مجهولــة، ورافقــت عمليــة االعتقــال إغــاق المعهــد وتعليــق عملــه.
ٍ
وتــم اقتيادهــم إلــى جهــة

الخميــس 10/ شــباط/ 2022 قامــت عناصــر مســلحة تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام بحملــة دهــم واعتقــال فــي مخيمــي 
أم الشــهداء وســفوهن للنازحيــن الواقعيــن فــي تجمــع مخيمــات أطمــة قــرب قريــة أطمــة بريــف محافظــة إدلــب 
ــة  ــار وإصاب ــام أحــد عناصرهــا بإطــاق الن ــة بعــد قي ــام احتجاجــات شــعبية مناهضــة للهيئ ــة قي ــى خلفي الشــمالي، عل
ســيدة برصاصــة فــي الــرأس فــي 10/ شــباط/ 2022، بالقــرب مــن نقطــة تفتيــش تابعــة لهــا بيــن منطقــة ديــر بلــوط 

زيدان أحمد زيدان

https://drive.google.com/file/d/1ty2cUXA1ehbg-rlo2aCHnQ5W8xZpswU4/view?usp=sharing
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التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي الغربــي ومنطقــة أطمــة، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان اعتقــال 22 مدنيــًا بينهــم ناشــط إعامــي بعــد االعتــداء عليهــم بالضــرب، ورافقــت عمليــة االعتقــال إطــاق 

نــار كثيــف فــي المخيــم، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــم بعــد عــدة ســاعات.

الجمعــة 15/ نيســان/ 2022 احتجــزت عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام ســيدتين إحداهــن حامــل وطفلتيــن مــن عائلــة 
واحــدة، مــن أبنــاء بلــدة تقــاد بريــف محافظــة حلــب، بعــد االعتــداء عليهــن بالضــرب فــي منطقــة معبــر الغزاويــة قــرب 
مدينــة دارة عــزة بريــف محافظــة حلــب الغربــي، بتهمــة تهريــب الدخــان مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة الجيــش 
ــم ســجلنا اإلفــراج  ــر الشــام، ث ــة تحري ــي الواقــع تحــت ســيطرة هيئ ــى مناطــق ريــف محافظــة حلــب الغرب ــي إل الوطن

عنهــن يــوم األربعــاء 20/ نيســان/ 2022.

- أبرز الحاالت:

خالــد عبيلــو، منتســب لحــزب التحريــر، يعمــل حــاق، مــن أبنــاء قريــة كللــي بريــف 
ــر الشــام  ــه عناصــر تابعــة لهيئــة تحري محافظــة إدلــب الشــمالي، اعتقلتــه/ احتجزت
يــوم الســبت 12/ شــباط/ 2022 فــي قريــة كللــي، علــى خلفيــة قيامــه برفــع شــعارات 

تنتقــد هيئــة تحريــر الشــام، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه فــي آذار/ 2022. 

غيــاث باكيــر، مــن أبنــاء مدينــة ســراقب بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، ويقيــم فــي 
مدينــة بنــش بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، اعتقلتــه/ احتجزتــه عناصــر تابعــة 
لهيئــة تحريــر الشــام يــوم الثاثــاء 1/ آذار/ 2022، إثــر مداهمــة مــكان إقامتــه فــي 
مدينــة بنــش، علــى خلفيــة انتقــاده فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وحكومــة 
اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام علــى صفحتــه الشــخصية فــي موقــع التواصــل 

ــه فــي 23/ آذار/ 2022. ــم ســجلنا اإلفــراج عن االجتماعــي - فيســبوك، ث

رزوق عبــد الحميــد عبــود، مــن أبنــاء مدينــة ســرمين بريــف محافظة إدلب الشــمالي، 
يبلــغ مــن العمــر 63 عامــًا، اعتقلتــه/ احتجزتــه عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام يــوم 
الخميــس 21/ نيســان/ 2022 إثــر مداهمــة منزلــه فــي مدينــة ســرمين، علــى خلفيــة 

 مجهولــة.
ٍ
انتقــاده سياســة هيئــة تحريــر الشــام، واقتادتــه إلــى جهــة

خالد عبيلو

غياث باكير

رزوق عبد الحميد عبود

https://drive.google.com/file/d/1ty2cUXA1ehbg-rlo2aCHnQ5W8xZpswU4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zBOeI6AkbLLrOlNasTl5P06lnSbLOC7X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cl6dhOeoTQK_mi_OirUrjhkoGBFJ_OEm/view?usp=sharing
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عمــاد حميــد، مــن أبنــاء مدينــة األتــارب بريــف محافظــة حلــب الغربــي، اعتقلتــه/ 
احتجزتــه عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام يــوم الســبت 7/ أيــار/ 2022 إثــر مداهمــة 
منزلــه فــي مدينــة األتــارب، علــى خلفيــة انتقــاده سياســة هيئــة تحريــر الشــام، ثــم 

ــار/ 2022. ــوم األربعــاء 11/ أي ــه ي ســجلنا اإلفــراج عن

تاء: جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:
- أبرز الحوادث:

األحــد 2/ كانــون الثانــي/ 2022 شــنَّت قــوات الجيــش الوطنــي حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي قريــة حجيكــو تحتانــي 
التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال مدنييــن 

اثنيــن، بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.

الثاثــاء 15/ شــباط/ 2022 شــنَّت قــوات الجيــش الوطنــي حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي قريــة قــدا التابعــة لمدينــة 
عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان احتجــاز 5 مدنييــن بينهــم ســيدة، 

واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.

الجمعــة 8/ نيســان/ 2022 شــنَّت قــوات الجيــش الوطنــي حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي قريــة كفــر صفــرة التابعــة 
لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان احتجــاز 3 مدنييــن بينهــم 

، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.
ٍ

محــام

األحــد 15/ أيــار/ 2022 شــنَّت قــوات الجيــش الوطنــي حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي قريــة داركيــره التابعــة لمدينــة 
عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان احتجــاز 3 مدنييــن بينهــم كهــل، 

 مجهولــة.
ٍ
بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، واقتيادهــم إلــى جهــة

- أبرز الحاالت: 
حنــان محمــد موســى، مختــار قريــة قربــه التابعــة لناحيــة جنديــرس بريــف عفريــن شــمال غــرب حلــب، مــن أبنــاء قريــة 
قربــه، يبلــغ مــن العمــر 57 عامــًا، اعتقلتــه/ احتجزتــه قــوات الجيــش الوطنــي مــع نجلــه بشــار يــوم األربعــاء 12/ كانــون 

 مجهولــة.
ٍ
الثانــي/ 2022 فــي قريــة قربــه، واقتادتهمــا إلــى جهــة

 

يوســف يعقــوب عبــد العزيــز، إمــام وخطيــب مســجد صــاح الديــن األيوبــي فــي حــي 
عفريــن القديــم بمدينــة عفريــن شــمال محافظــة حلــب، مــن أبنــاء قريــة ســيمالكا 
التابعــة لمدينــة عفريــن، يبلــغ مــن العمــر 67 عامــًا، اعتقلتــه/ احتجزتــه عناصــر قــوات 
الجيــش الوطنــي يــوم الخميــس 17/ شــباط/ 2022، إثــر مداهمــة منزلــه فــي شــارع 
 مجهولــة.

ٍ
الفيــات فــي حــي جمعيــة المعلميــن بمدينــة عفريــن، واقتادتــه إلــى جهــة

عماد حميد

يوسف يعقوب عبد العزيز

https://drive.google.com/file/d/1A1TiLNDUFIONucEx0YJl4En0NcSJsZeb/view?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/1cl6dhOeoTQK_mi_OirUrjhkoGBFJ_OEm/view?usp=sharing
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الســيدة هيفيــن طــاري، مــن أبنــاء قريــة جقــا التابعــة لمدينــة عفريــن شــمال غــرب 
محافظــة حلــب، وتقيــم فــي مدينــة عفريــن، تبلــغ مــن العمــر 47 عامــًا، اعتقلتهــا/ 
ــاء 1/ آذار/ 2022 مــن مــكان إقامتهــا  ــوم الثاث ــي ي احتجزتهــا عناصــر الجيــش الوطن
فــي مدينــة عفريــن، واقتادتهــا إلــى جهــة مجهولــة، وفــي تاريــخ 7/ آذار/ 2022 احتجــزت 
عناصــر مــن الشــرطة العســكرية التابعــة للجيــش الوطنــي الســوري نجلهــا “محمد 
نظمــي نعســان”، البالــغ مــن العمــر 19 عامــًا، ثــم ســجلنا اإلفــراج عــن الســيدة 
هيفيــن يــوم الخميــس 7/ نيســان/ 2022، فيمــا مــا يــزال مصيــر نجلهــا “محمــد” 

ــر. مجهــول المصي

ــه عناصــر  ــه/ احتجزت ــن شــمال محافظــة حلــب، اعتقلت ــة عفري ــق التابعــة لمدين ــة جوي ــاء قري ــو، مــن أبن ــن خاي بكــر أمي
قــوات الجيــش الوطنــي يــوم اإلثنيــن 21/ آذار/ 2022، مــن قريــة جويــق علــى خلفيــة مشــاركته فــي حفــل عيــد النيــروز فــي 

 مجهولــة.
ٍ
بلــدة راجــو التابعــة لمدينــة عفريــن، واقتادتــه إلــى جهــة

رشــيد الداعــور، مــن أبنــاء بلــدة الشــيخ حديــد التابعــة لمدينــة عفريــن شــمال محافظــة حلــب، احتجزتــه عناصــر تابعــة 
لفصيــل الســلطان ســليمان شــاه أحــد مكونــات الجيــش الوطنــي يــوم الثاثــاء 22/ آذار/ 2022، مــن أمــام منزلــه فــي 
بلــدة الشــيخ، واقتادتــه إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه فــي اليــوم التالــي بعــد رميــه أمــام 

منزلــه، وعلــى جســده آثــار تعذيــب تعــرض لهــا خــال اعتقالــه.

محمــد شــكري شــيخ ســيدي، مــن أبنــاء قريــة شــيخوتكا التابعــة لمدينــة عفريــن 
شــمال محافظــة حلــب، اعتقلتــه/ احتجزتــه عناصــر قــوات الجيــش الوطنــي يــوم 
اإلثنيــن 11/ نيســان/ 2022، إثــر مداهمــة منزلــه فــي قريــة شــيخوتكا، بتهمــة أداء 
الخدمــة اإللزاميــة ســابقًا خــال فتــرة ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى 

 مجهولــة.
ٍ
منطقــة عفريــن بريــف حلــب، واقتادتــه إلــى جهــة

هيفين طاري

صور تظهر آثار التعذيب
على جسد رشيد الداعور

محمد شكري شيخ سيدي

https://drive.google.com/file/d/1yut1AwY6Q_BtAX7IGCJ_7ACNKAAkDjEX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UPIAEktD7IpN2HzwX29wsYS42rGQk8Ae/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UX8ZFReZN_RgKKoigozUbXzqFqmNptWA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yY7tRVxDFrKpon_eF59MZnSBI7uyCp6T/view?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/13YRe1nw5P23wZQV0FYycmjg-9FniE6DW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JFcYFzhlYlEAdVsZLwuTRqFLdWkPclny/view?usp=sharing


توثيق ما ال يقل عن 1024 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي 22

في النصف األول من عام 2022 بينهم 49 طفال و29 

سيدة، منها 164 حالة في حزيران

الســيدة آريــن فخــري مســلم، مــن أبنــاء قريــة شــيتكا التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف 
ــغ مــن العمــر 35 عامــًا، اعتقلتهــا/ احتجزتهــا قــوات  محافظــة حلــب الشــمالي، تبل
الجيــش الوطنــي يــوم الثاثــاء 3/ أيــار/ 2022 لــدى مرورهــا علــى إحدى نقــاط التفتيش 

التابعــة لهــا عنــد مدخــل مدينــة عفريــن، واقتادتهــا إلــى جهــة مجهولــة.

حنــان حشــكو، مختــار قريــة شــيخ محمدلــي التابعــة لمدينة عفرين شــمال محافظة 
حلــب، اعتقلتــه/ احتجزتــه عناصــر قــوات الجيــش الوطنــي يــوم األحــد 22/ أيــار/ 2022، 
لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا أثنــاء توجهــه مــن قريــة شــيخ 

 مجهولــة.
ٍ
محمدلــي إلــى مدينــة عفريــن، واقتادتــه إلــى جهــة

ثاء: قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(:
- أبرز الحوادث:

األحــد 9/ كانــون الثانــي/ 2022 شــنَّت قــوات ســوريا الديمقراطيــة حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي قريــة الســويدية 
صغيــر التابعــة لمنطقــة الطبقــة بريــف محافظــة الرقــة الغربــي، علــى خلفيــة خــروج ُمظاهــرة ُمناهضــة لقــوات 
ــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها، وثقــت الشــبكة  ــة تنتقــد األوضــاع المعيشــية والخدمي ســوريا الديمقراطي
 مجهولــة، ورافقــت عمليــة االعتقــال إطــاق نــار 

ٍ
الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 9 مدنييــن، واقتيادهــم إلــى جهــة

ــن. ــى المتظاهري عل

األحــد 13/ شــباط/ 2022 اعتقلــت/ احتجــزت قــوات ســوريا الديمقراطيــة ثاثــة ُمدّرســين مــن أبنــاء مدينــة الرقــة، إثــر 
مداهمــة مــكان عملهــم فــي معهــد الكواكبــي فــي مدينــة الرقــة، بذريعــة قيــام الُمدرســين بدعــوة الطــاب لاحتجــاج 
علــى األوضــاع المعيشــية والخدميــة فــي مناطــق ســيطرتها وضــد عمليــات االعتقــال التــي ُتمارســها، واقتادتهــم إلــى 

 مجهولــة.
ٍ
جهــة

الســبت 5/ آذار/ 2022 شــنت قــوات ســوريا الديمقراطيــة حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي مدينــة أبــو حمــام التابعــة 
لمنطقــة الشــعيطات بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان احتجــاز 6 
مدنيــًا، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة. ورافــق الحملــة إحــراق عــدد مــن حظائــر األبقــار وســرقة بعــض المنــازل التــي 

تعــود ملكيتهــا للمدنييــن الذيــن تــم احتجازهــم.

الجمعــة 25/ آذار/ 2022 قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بحملــة دهــم واعتقــال/ 
ــزور الشــرقي،  ــر ال ــان بريــف محافظــة دي ــة ذيب ــج التابعــة لناحي ــة درن احتجــاز فــي قري
علــى خلفيــة خــروج ُمظاهــرة ُمناهضــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة تنتقــد األوضــاع 
الشــبكة  وثقــت  لســيطرتها،  الخاضعــة  المناطــق  فــي  والخدميــة  المعيشــية 
 مجهولــة. 

ٍ
الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال/ احتجــاز 4 مدنيــًا، واقتيادهــم إلــى جهــة
وقــد رافــق عمليــة االعتقــال حــرق بعــض منــازل المدنييــن فــي القريــة. 

آرين فخري مسلم

حنان حشكو

صــورة تظهــر منــزل أحــد 
المدنييــن الــذي تــم حرقــه 
مــن قبــل عناصــر قــوات 

الديمقراطيــة ســوريا 

https://drive.google.com/file/d/1ud2hWyHAvg2G1pbta-UTdmvKi67F22_U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P0BzsHJK-cTB9fSVa4qq0qzf65vt8dZR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LYsoQ_qPH7XBQtnu20pvYnybqFYecyOn/view?usp=sharing 
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األحــد 17/ نيســان/ 2022 اعتقلــت/ احتجــزت قــوات ســوريا الديمقراطيــة 3 مدنييــن مــن أبنــاء مدينــة الســخنة بريــف 
قريــة  فــي  للنازحيــن  العشــوائية  المخيمــات  أحــد  فــي  إقامتهــم  مــكان  إثــر مداهمــة  الشــرقي،  محافظــة حمــص 

المحمودلــي بريــف محافظــة الرقــة الغربــي، واقتادتهــم إلــى جهــة مجهولــة.

ــن  ــن اثني ــن بينهــم طبيــب وممرضي ــة 4 مدنيي ــار/ 2022، اعتقلــت/ احتجــزت قــوات ســوريا الديمقراطي األربعــاء 4/ أي
يعملــون فــي مشــفى الرســالة فــي مدينــة ذيبــان بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، وذلــك إثــر مداهمــة مــكان عملهم 

 مجهولــة.
ٍ
فــي مشــفى الرســالة، بتهمــة إيــواء مســلحين فــي المشــفى، واقتادتهــم إلــى جهــة

الخميــس 12/ أيــار/ 2022 شــنت قــوات ســوريا الديمقراطيــة حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي حــي المشــلب بمدينــة 
الرقــة، علــى خلفيــة خــروج ُمظاهــرة ُمناهضــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة تنتقــد األوضــاع المعيشــية والخدميــة 
واالعتقــاالت فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 9 مدنييــن 

 مجهولــة.
ٍ
بينهــم مدرســين اثنيــن، واقتيادهــم إلــى جهــة

- أبرز الحاالت:
جينــدار بــركات، عضــو فــي حــزب يكيتــي الكردســتاني فــي ســوريا، ويعمــل فــي محــل 
لصرافــة العمــات النقديــة، مــن أبنــاء مدينــة الحســكة، مــن مواليــد عــام 1988، 
اعتقلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الثاثــاء 18/ كانــون الثانــي/ 2022، إثــر 
مداهمــة مــكان عملــه فــي حــي المفتــي فــي مدينــة الحســكة، ثــم أفرجــت عنــه 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة بعــد عــدة ســاعات وعلــى جســده آثــار تعذيــب.

جيندار بركات

صور توضح آثار التعذيب على جسد جيندار بركات

https://drive.google.com/file/d/1JFcYFzhlYlEAdVsZLwuTRqFLdWkPclny/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Y3ssEVtogNdtMhFW2zPAYjtLpI7JuGK/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1tdkdDG3fwwREsx5Q8wSS-3NflVQLVXDK/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1NoZ_rSl9zEsP0oKbt6WVc65TTmDTJmW0/view?usp=sharing 
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 مقطع مصور ُيظهر قوات سوريا الديمقراطية لحظة اعتقال جيندار بركات من مكان عمله

صبــري محمــد فخــري، مراســل  لــدى وكالــة   ARKTV  ، وعضــو فــي اللجنــة المنطقيــة للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني 
فــي ســوريا، وبــاور مــا أحمــد، مراســل موقــع Yekiti Media، وعضــو فــي حــزب يكيتــي الكردســتاني فــي ســوريا، مــن أبنــاء 
مدينــة القامشــلي بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي الشــرقي، اعتقلتهمــا عناصــر ُمســلحة تابعــة لقــوات ســوريا 
ــم ســجلنا إفــراج قــوات ســوريا  ــة القامشــلي، ث ــر مداهمــة منزلهمــا فــي مدين ــة فــي 5/ شــباط/ 2022، إث الديمقراطي
الديمقراطيــة عــن المراســل “بــاور مــا أحمــد” فــي 9/ شــباط/ 2022، فيمــا ســجلنا اإلفــراج عــن “صبــري محمــد فخــري” 

يــوم الجمعــة 15/ نيســان/ 2022.

جاســم علــي الحســن، طالــب فــي المرحلــة الثانويــة، مــن أبنــاء حــي غويــران بمدينــة الحســكة، اعتقلتــه/ احتجزتــه عناصــر 
ُمســلحة تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الثاثــاء 8/ آذار/ 2022، إثــر مداهمــة منزلــه فــي شــارع الســتين فــي 

 مجهولــة.
ٍ
حــي غويــران، واقتادتــه إلــى جهــة

 
الســيدة بتــول حســين الحســن، طالبــة جامعيــة فــي كليــة العلــوم بجامعــة الفــرات بمدينــة ديــر الــزور، مــن أبنــاء 
قريــة كســرة شــيخ الجمعــة جنــوب محافظــة الرقــة، تبلــغ مــن العمــر 23 عامــًا، اعتقلتهــا/ احتجزتهــا قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة يــوم الجمعــة 18/ آذار/ 2022 بتهمــة التعامــل مــع قــوات النظــام الســوري، ثــم أفرجــت عنهــا فــي اليــوم 

ــي نتيجــة احتجاجــات شــعبية علــى اعتقالهــا فــي منطقــة الكســرات بريــف محافظــة الرقــة. التال

صبري محمد فخري، وباور مال أحمد

https://drive.google.com/file/d/1FEiFQfV9yaANjtBk_R_4B5Ur8boA3xPD/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1JFcYFzhlYlEAdVsZLwuTRqFLdWkPclny/view?usp=sharing
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الــزور  ديــر  بريــف محافظــة  الشــحيل  أبنــاء مدينــة  مــن  الفنيــش،  أحمــد  عمــر 
الشــرقي، اعتقلتــه/ احتجزتــه عناصــر ُمســلحة تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة 
يــوم الجمعــة 22/ نيســان/ 2022 لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة 
 مجهولــة، وتشــير الشــبكة الســورية 

ٍ
لهــا فــي مدينــة الشــحيل، واقتادتــه إلــى جهــة

لحقــوق اإلنســان إلــى أنَّ »عمــر« عــاد مؤخــرًا مــن تركيــا إلــى مدينــة الشــحيل لزيــارة 
عائلتــه.

الطفلــة مــروى محمــد، مــن أبنــاء مدينــة منبــج بريــف محافظــة حلــب الشــرقي، تبلــغ مــن العمــر 13 عامــًا، اختطفتهــا 
عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الثاثــاء 10/ أيــار/ 2022، مــن مــكان إقامتهــا فــي مدينــة منبــج، بهــدف 

التجنيــد القســري، واقتادوهــا إلــى أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا.

الطفــل فــراس عايــد العــز، مــن أبنــاء قريــة بــرزان بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 16 
عامــًا، اختطفتــه عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الســبت 7/ أيــار/ 2022، مــن مــكان إقامتــه فــي قريــة 

بــرزان، بهــدف التجنيــد القســري، واقتــادوه إلــى أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا.

وســام األحمــد، ناشــط إعامــي، ويعمــل مصــورًا لــدى “إذاعــة وطــن”، مــن أبنــاء مدينــة حمــص، يبلــغ مــن العمــر 32 
ــه قــرب  ــر مداهمــة منزل ــار/ 2022، إث ــن 16/ أي ــوم االثني ــة ي ــه عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطي ــه/ احتجزت عامــًا، اعتقلت

 مجهولــة.
ٍ
ــه إلــى جهــة منطقــة دوار أمــن الدولــة شــمال غــرب مدينــة الرقــة، واقتادت

2 -في حزيران:
ألف: قوات النظام السوري:

- أبرز الحوادث:

الخميــس 9/ حزيــران/ 2022، شــنَّت عناصــر قــوى األمــن العســكري التابعــة لقــوات النظــام الســوري حملــة دهــم 
واعتقــال فــي قريــة خازمــة فــي ريــف محافظــة الســويداء الجنوبــي الشــرقي، وثقت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 
اعتقــال 8 أشــخاص، بتهمــة االنتمــاء لفصيــل قــوة مكافحــة اإلرهــاب )فصيــل محلــي فــي مدينــة الســويداء وال ينتمــي 

 مجهولــة.
ٍ
لقــوات النظــام الســوري(، وحــزب اللــواء الســوري، واقتيادهــم إلــى جهــة

الســبت 11/ حزيــران/ 2022 اعتقلــت عناصــر قــوى األمــن السياســي التابعــة لقــوات النظــام الســوري ســيدة وزوجهــا 
مــن أبنــاء مدينــة دمشــق، إثــر مداهمــة منزلهمــا فــي حــي مســاكن بــرزة بمدينــة دمشــق، وذلــك لــدى عودتهمــا مــن 

لبنــان، واقتادتهمــا إلــى جهــة مجهولــة.

 الســبت 11/ حزيــران/ 2022 اعتقلــت عناصــر قــوات النظــام الســوري ســيدة، تبلــغ مــن العمــر 52 عامــًا، فــي بلــدة زملــكا 
 مجهولــة.

ٍ
فــي الغوطــة الشــرقية شــرق محافظــة ريــف دمشــق، وذلــك بغــرض االبتــزاز المــادي، واقتادتهــا إلــى جهــة

عمر أحمد الفنيش

https://drive.google.com/file/d/1JFcYFzhlYlEAdVsZLwuTRqFLdWkPclny/view?usp=sharing
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- أبرز الحاالت:
أحمــد محمــد فتــح هللا، مــن أبنــاء قريــة شــنان بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، أفرجــت عنــه قــوات النظــام الســوري 
بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم 7 لعــام 2022 الــذي أفــرج ضمنــه عــن معتقليــن وجهــت لهــم تهمــة اإلرهــاب مــن 
قبــل النظــام الســوري، الخميــس 2/ حزيــران/ 2022 أعــادت عناصــر قــوات النظــام الســوري اعتقالــه لــدى مــروره علــى 
إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي محافظــة حلــب أثنــاء محاولتــه التوجــه إلــى مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي 

الســوري بريــف محافظــة حلــب.

نجــم حجــازي، يعمــل ضمــن ورشــة لنقــل الحبــوب، مــن أبنــاء قريــة كناكــر جنــوب غــرب محافظــة ريــف دمشــق، يبلــغ 
مــن العمــر 25 عامــًا، اعتقلتــه عناصــر قــوى األمــن العســكري التابعــة لقــوات النظــام الســوري الســبت 4/ حزيــران/ 
2022 لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا قــرب بلــدة خــان دنــون بمحافظــة ريــف دمشــق، واقتادتــه 

إلــى فــرع 215 فــي مدينــة دمشــق، وكان “نجــم” ممــن أجــروا تســويًة لوضعهــم األمنــي فــي وقــت ســابق.

مهنــد حســن المطــر، مــن أبنــاء قريــة المغلــة جنــوب شــرق محافظــة الرقــة، يبلــغ مــن العمــر 21 عامــًا، اعتقلتــه عناصــر 
تابعــة لقــوات النظــام الســوري الخميــس 9/ حزيــران/ 2022 إثــر مداهمــة منزلــه فــي قريــة المغلــة، واقتادتــه إلــى جهــة 

مجهولة.

باء: هيئة تحرير الشام:
- أبرز الحوادث:

الثاثــاء 21/ حزيــران/ 2022 شــنَّت عناصــر هيئــة تحريــر الشــام حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي مخيــم آفــاد للنازحيــن 
ــى  ــب الشــمالي، عل ــكارات” الواقــع فــي تجمــع مخيمــات الكرامــة بريــف محافظــة إدل ــم الهن “المعــروف باســم مخي
خلفيــة االعتــداء علــى أحــد حــراس المخيــم التابــع لهيئــة تحريــر الشــام مــن قبــل قاطنــي المخيــم، وثقــت الشــبكة 

ــة.  مجهول
ٍ
ــى جهــة ــن، واقتيادهــم إل الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 8 مدنيي

- أبرز الحاالت:
محمــد كال العبــدو، طبيــب أطفــال، مــن أبنــاء قريــة أبــو مكــة بريــف محافظــة 
إدلــب الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 48 عامــًا، اعتقلتــه/ احتجزتــه عناصــر تابعــة لهيئــة 
تحريــر الشــام الثاثــاء 7/ حزيــران/ 2022 قــرب منطقــة دوار الزراعــة فــي مدينــة 
الدانــا شــمال محافظــة إدلــب، وذلــك فــي أثنــاء توجهــه مــن مــكان عملــه فــي 
ــا إلــى مــكان إقامتــه فــي مدينــة ســرمدا شــمال  مشــفى الحيــاة فــي مدينــة الدان

 مجهولــة.
ٍ
ــه إلــى جهــة المحافظــة، واقتادت

خلــف عبــد الــرزاق خلــف خطــاب الشــيخ، مــن أبنــاء مدينــة مــورك بريــف محافظــة حمــاة الشــمالي، ويقيــم فــي بلــدة 
ــر  ــة تحري ــان التابعــة لهيئ ــدة كفردري ــه عناصــر مخفــر بل ــه/ احتجزت ــب الشــمالي، اعتقلت ــف محافظــة إدل ــان بري كفردري
ــه  ــر الشــام علــى صفحت ــة تحري ــة انتقــاده هيئ ــان، علــى خلفي ــدة كفردري ــران/ 2022 فــي بل ــاء 21/ حزي ــوم الثاث الشــام ي

ــة.  مجهول
ٍ
ــى جهــة ــه إل الشــخصية فــي موقــع التواصــل االجتماعــي “فيســبوك”، واقتادت

محمد كالل العبدو

https://drive.google.com/file/d/1_BH04cUV4sdY-qGrJ2IditNCqNfx9KAo/view?usp=sharing
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تاء: جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:
- أبرز الحوادث:

ــة نســرية التابعــة  ــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي قري ــي حمل ــران/ 2022 شــنَّت قــوات الجيــش الوطن ــن 13/ حزي اإلثني
لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان احتجــاز 3 مدنييــن بتهمــة 

التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.

- أبرز الحاالت:
الســيدة نســرين حمــو وقــاص، مــن أبنــاء بلــدة كاخــرة التابعــة لناحيــة جنديــرس بريــف عفريــن شــمال غــرب حلــب، تبلــغ 
مــن العمــر 30 عامــًا، اعتقلتهــا/ احتجزتهــا عناصــر الجيــش الوطنــي يــوم الجمعــة 3/ حزيــران/ 2022 إثــر مداهمــة منزلهــا 

 مجهولــة.
ٍ
فــي بلــدة كاخــرة، واقتادتهــا إلــى جهــة

جمعــة حميــد، مــن أبنــاء قريــة غزاويــة التابعــة لناحيــة جنديــرس بريــف عفريــن شــمال غــرب حلــب، اعتقلتــه/ احتجزتــه 
عناصــر مســلحة مــن فصيــل “فيلــق الشــام” التابــع للجيــش الوطنــي يــوم األحــد 12/ حزيــران/ 2022 إثــر مداهمــة قريــة 

 مجهولــة.
ٍ
شــيراوا التابعــة لمدينــة عفريــن، بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، واقتادتــه إلــى جهــة

ثاء: قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(:
- أبرز الحوادث:

األربعــاء 1/ حزيــران/ 2022 شــنَّت قــوات ســوريا الديمقراطيــة حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي مخيــم الخيالــة 
للنازحيــن الواقــع غــرب مركــز مدينــة الرقــة، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 6 مدنييــن، بتهمــة 

التعامــل مــع قــوات النظــام الســوري، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.

الســبت 11/ حزيــران/ 2022 شــنَّت قــوات ســوريا الديمقراطيــة مدعومــًة بطائــرة مروحيــة تابعــة لقــوات التحالــف 
الدولــي حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي بلــدة الهــول بريــف محافظــة الحســكة الشــرقي، وثقــت الشــبكة الســورية 

ــة.  مجهول
ٍ
لحقــوق اإلنســان اعتقــال 5 مدنييــن، بتهمــة االنتمــاء لتنظيــم داعــش، واقتيادهــم إلــى جهــة

- أبرز الحاالت:
لمنطقــة  التابعــة  حمــام  أبــو  مدينــة  أبنــاء  مــن  المدلــول،  حاتــم 
الشــعيطات بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اعتقلتــه/ احتجزتــه 
عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الثاثــاء 14/ حزيــران/ 2022، 
فــي مدينــة أبــو حمــام، علــى خلفيــة ظهــوره فــي فيديــو مصــور علــى 
2022، يتحــدث فيــه عــن قيــام  12/ حزيــران/  تلفزيــون ســوريا فــي 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة بتدميــر المنــازل فــي حــي المــوح فــي 

 مجهولــة.
ٍ
مدينــة أبــو حمــام، واقتادتــه إلــى جهــة

صورة تظهر حاتم المدلول أثناء ظهوره 
على قناة تلفزيون سوريا

https://drive.google.com/file/d/1I84ZQ2DFAZsv7BrSQ9gG6Bj1U5OHBRSD/view?usp=sharing
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الســيدة هيليــن أحمــد اإلســماعيل، مــن أبنــاء مدينــة الرقــة، تبلــغ مــن العمــر 19 عامًا، 
اعتقلتهــا/ احتجزتهــا عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم األربعــاء 15/ حزيــران/ 
2022، إثــر مداهمــة صيدليــة والدهــا قــرب منطقــة دوار النعيــم وســط مدينــة الرقــة، 

 مجهولــة.
ٍ
واقتادتهــا إلــى جهــة

الطفــل أحمــد هيثــم جافــو، مــن أبنــاء قريــة كورزيلــه التابعــة لمدينــة عفريــن شــمال 
غــرب محافظــة حلــب، ويقيــم فــي حــي الشــيخ مقصــود بمدينــة حلــب، مــن مواليــد 
الثاثــاء  يــوم  الديمقراطيــة  لقــوات ســوريا  تابعــة  اختطفتــه عناصــر   ،2008 عــام 
2022، بعــد خروجــه مــن مدرســته “مدرســة ميخائيــل نعيمــة” فــي  21/ حزيــران/ 
ــد  ــى أحــد مراكــز التجني ــه إل ــد القســري، واقتادت حــي الشــيخ مقصــود، بهــدف التجني

التابعــة لهــا.

سادســًا: أبرز المهام التي تقوم بها الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 
في ملــف المعتقلين:

قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ عــام 2011 ببنــاء برامــج إلكترونيــة معقــدة مــن أجــل أرشــفة وتصنيــف 
نــا بالتالــي مــن توزيــع  بيانــات المعتقليــن، الذيــن يقــوم فريــق العمــل بجمــع بياناتهــم والتَّحقــق منهــا؛ األمــر الــذي مكنَّ
ــة، والمحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل، والجهــة التــي قامــت  حــاالت االعتقــال بحســب الجنــس ومــكان الحادث
بعمليــة االعتقــال، وعقــد مقارنــات بيــن هــذه الجهــات، والتَّعــرف علــى المحافظــات التــي اعتقــل واختفــى النســبة 

األعظــم مــن أبنائهــا.

قمنــا علــى مــدى ســنوات بعمليــات نشــر أخبــار دوريــة عــن حــوادث االعتقــال، وكذلــك إصــدار تقريــر شــهري يرصــد 
ــر نصــف ســنوي،  ــة حــاالت االعتقــال أو االختفــاء القســري أو اإلفــراج، التــي شــهدها الشــهر المنصــرم، وتقري حصيل
ث عــن مراكــز االعتقــال المختلفــة لــدى أطــراف النــزاع، وغيــر  وتقريــر ســنوي، إضافــة إلــى عشــرات التَّقاريــر، التــي تتحــدَّ
ذلــك مــن التَّقاريــر الخاصــة المرتبطــة بشــؤون المعتقليــن، كمــا نرســُل بشــكل دوري اســتمارة خاصــة إلــى فريــق 
األم المتحــدة العامــل المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، وإلــى المقــرر الخــاص المعنــي باالحتجــاز 

ــب. ــي بمســألة التعذي التعســفي، والمقــرر الخــاص المعن

السيدة هيلين أحمد اإلسماعيل

الطفل أحمد هيثم جافو

https://snhr.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/
https://news.snhr.org/ar/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/detainees-ar/
https://snhr.org/arabic/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84/
https://drive.google.com/file/d/1GXrVx22Tw1GBm5METYoi-WDwVI9LZxCP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GXrVx22Tw1GBm5METYoi-WDwVI9LZxCP/view?usp=sharing
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ســابعًا: توجيــه وانتــزاع تهــم متعــددة تحــت التعذيــب والترهيــب وإحالــة 
إلــى محاكــم أشــبه باألفــرع األمنيــة، وإصــدار مراســيم و”قوانيــن” تنتهك 

مبــادئ القانــون:

يعتبــر قانــون مكافحــة اإلرهــاب8  وقانــون العقوبــات العــام9 ، وقانــون العقوبــات العســكري10  مــن أبــرز القوانيــن 
التــي يحاكــم بموجبهــا المعتقلــون وفــي معظــم األحيــان توجــه المحاكــم االســتثنائية التــي يخضــع لهــا المعتقلــون 
مجموعــة مــن التهــم الرئيســة وتعممهــا علــى قضايــا المعتقليــن، فمثــًا توجــه للمعتقــل إحــدى التهــم الــواردة فــي 
قانــون العقوبــات كإضعــاف الشــعور القومــي مــع تهمــة أخــرى مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب كتمويــل اإلرهــاب، 

ــة أو وقائــع حقيقيــة. ــى أدل وبذلــك ال يواجــه المعتقــل تهمــة واحــدة، بــل جملــة مــن التهــم، والتــي ال تســتند إل

ونــودُّ فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان التأكيــد علــى أنَّ المعتقليــن علــى خلفيــة المشــاركة فــي الحــراك 
الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا، وضمــن أي نشــاط كان سياســي، حقوقــي، إعامــي، إغاثــي، ومــن يشــابههم، 
ــه إلــى الغالبيــة العظمــى مــن هــؤالء وتنتــزع منهــم تهمــًا متعــددة تحــت اإلكــراه والترهيــب  فــإن األفــرع األمنيــة توجِّ
والتعذيــب، مــن أبرزهــا: إثــارة النعــرات الطائفيــة، تهديــد نظــام الحكــم، إضعــاف/ مــس الشــعور القومــي، التواطــؤ مــع 
الخــارج والعــدو، دعــم وتمويــل اإلرهــاب، وْهــُن نفســية األمــة/ بــث اليــأس أو الضعــف بيــن أبنــاء المجتمــع، وهــي تهــٌم 
عريضــة وواســعة، ويتــم تدويــن ذلــك ضمــن ضبــوط، وقــد يحــال المعتقــل إلــى فــرع أمــن آخــر إن كان مطلوبــًا ألزيــَد 
لــى ٔانــه نــادرًا 

ٕ
مــن فــرع أمــن واحــد، يبصــم المعتقــل علــى الضبــط تحــت التهديــد والتعذيــب بشــكل عــام، وُنشــير هنــا ا

مــا تســمح األفــرع األمنيــة للمعتقــل بــأن يقــرأ ويوقــع علــى اعترافاتــه، بــل تأمــره أن يبصــم بــداًل مــن التوقيــع، وفــي 
ــة  ــى النياب ــة إل ــان يبصــم وهــو معصــوب العينيــن بقطعــة مــن قمــاش. وتحــال هــذه الضبــوط األمني معظــم األحي
العامــة، ومــن ثــم تحويــل الغالبيــة منهــم إمــا إلــى محكمــة اإلرهــاب أو محكمــة الميــدان العســكرية )هــذه المراحــل 
المذكــورة قــد يســتغرق المــرور عليهــا أشــهرًا وربمــا ســنوات، يتعــرض خالهــا المعتقــل ألســوأ أســاليب التعذيــب، 

وقــد يقتــل بســبب تلــك األســاليب(.

ــرز مــا ورد فيــه مــن  فــي 28/ آذار/ 2022 صــدر القانــون رقــم 15 المتضمــن تعديــل قانــون العقوبــات العــام11 ، ومــن أب
تعديــات تخــصُّ المعتقليــن علــى خلفيــة التعبيــر عــن الــرأي أو النــزاع: 

ألف: تعديل اصطاحي للتمييز بين الجناية والجنحة
باء: تعديل اصطاحي لجريمة “إضعاف الشعور القومي” في المادة 285

تاء: تعديل اصطاحي لجريمة “وهن نفسية األمة” في المادة 286
ثاء: توسيع جريمة النيل من مكانة الدولة المالية في المادة 287

جيم: إضافة جريمة جديدة يعاقب عليها القانون هي: )جريمة تحسين صورة دولة معادية(
حاء: إضافة جريمة جديدة يعاقب عليها القانون هي: )الدعوة القتطاع جزء من األرض السورية(

خاء: إلغاء جريمة )الحض على االزدراء باألوضاع القومية12 ( الفضفاضة والغامضة 

8 ا  مجلس الشعب السوري، القانون رقم 19 لعام 2012،

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4306&RID=-1&Last=112&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Coun- 
&try=&Num=19&Dep=-1

9  مجلس الشعب السوري، القانون رقم 148 لعام 1949،

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=12278&RID=-1&Last=20&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Coun- 
&try=&Num=148&Dep=-1

10  مجلس الشعب السوري، القانون رقم 61 لعام 1950، 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11811&RID=-1&Last=56&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Coun-
&try=&Num=61&Dep=-1

2022http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=22937&RID=-1&Last=120&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Ser- لعــام   15 رقــم  قانــون  الســوري،  الشــعب  مجلــس   11

 &vice=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=15&Dep=-1
12  جريمة الحض على االزدراء بالقوانين تشمل الفاعل فقط إذا كان موظف أو رجل دين أو مدرس في القطاع العام أو الخاص.

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4306&RID=-1&Last=112&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=19&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4306&RID=-1&Last=112&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=19&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4306&RID=-1&Last=112&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=19&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4306&RID=-1&Last=112&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=19&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=12278&RID=-1&Last=20&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=148&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=12278&RID=-1&Last=20&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=148&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=12278&RID=-1&Last=20&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=148&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=12278&RID=-1&Last=20&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=148&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11811&RID=-1&Last=56&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=61&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11811&RID=-1&Last=56&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=61&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11811&RID=-1&Last=56&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=61&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=22937&RID=-1&Last=120&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=15&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=22937&RID=-1&Last=120&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=15&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=22937&RID=-1&Last=120&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=15&Dep=-1&
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في النصف األول من عام 2022 بينهم 49 طفال و29 

سيدة، منها 164 حالة في حزيران

وناحــظ فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنَّ التعديــات التــي أصدرهــا النظــام الســوري الخاصــة بقانــون 
ــع فيهــا فــي الجرائــم المســتحدثة والمبهمــة أكثــر مــن قبــل،  العقوبــات العــام وفــق القانــون 15/ 2022 قــد توسَّ
لتشــمل طيفــًا أوســع مــن المدنييــن لماحقتهــم عنــد ممارســتهم أدنــى أشــكال التعبيــر عــن الــرأي أو النقــد الموجــه 
للســلطة، ونعتقــد أنَّ هــذه التعديــات ُأصــدرت لمواجهــة حالــة االحتقــان الشــعبي الســائدة فــي المناطــق التــي 
تخضــع لســيطرته حتــى مــن قبــل المواليــن لــه؛ بســبب التدهــور االقتصــادي والمعيشــي الــذي يعانيــه المدنيــون، 
 أكبــر فــي تعزيــز قبضــة الســلطة الحديديــة، 

ٍ
وبالتالــي يتــم اعتقــال كل مــن ينتقــد أي شــيء تقريبــًا، ممــا يســاهم بشــكل

ويشــرعن عمليــات االعتقــال.

نــورد بشــكل موجــز تعريفــًا عــن محكمــة اإلرهــاب، التــي قــد تــمَّ تشــكيلها وفقــًا للمرســوم الرئاســي رقــم 22 لعــام 2012 
لتكــون بديــًا عــن محكمــة أمــن الدولــة العليــا االســتثنائية، وتنظــر فــي قضايــا المعتقليــن وفــق قانــون اإلرهــاب رقم 19 
لعــام 2012 وهــو قانــون مشــابه لقانــون مناهضــة أهــداف الثــورة الصــادر عــام 1964، ويخالــف أبســط مبــادئ وقواعــد 
القانــون وحقــوق اإلنســان، ويمكــن اعتقــال الشــخص لمجــرد االشــتباه بأنــه غيــر مؤيــد للنظــام الســوري، وأصبحــت 
لة مــن ثاثــة قضــاة  المحكمــة تنظــر فــي غالبيــة حــاالت االعتقــال التــي تقــوم بهــا قــوات النظــام الســوري، وهــي ُمشــكَّ
ــة،  ــذي يرأســه أيضــًا رئيــس الجمهوري ــى ال ــراح مــن مجلــس القضــاء األعل ــة وفقــًا القت ُيســميهم رئيــس الجمهوري
وهــي تحاكــم المدنييــن والعســكريين واألحــداث وُتصــدر أحكامــًا غيابيــة، إضافــة إلــى ذلــك فــإنَّ هــذه األحــكام ال تقبــل 
عــن إال لمــن ســلَّم نفســه طوعــًا، وعلــى الرغــم مــن أن اســمها محكمــة اإلرهــاب لكنهــا تقبــل الجرائــم كافــة، فهــي  الطَّ

بالتالــي تجــاوزًا باإلمــكان تســميتها محكمــة اســتثنائية، إنهــا فــي الواقــع جــزء مــن األفــرع األمنيــة.

ــمَّ إحداثهــا بموجــب المرســوم رقــم 109 فــي 17/ آب/ 1968، وكان  ــدان العســكرية باختصــار فقــد ت أمــا محكمــة المي
ــع عــام 1980 وأصبحــت تشــمل زمــن الحرب والســلم  اختصاصهــا فــي الجرائــم المرتكبــة زمــن الحــرب فقــط، لكنــه توسَّ
ن مــن رئيــس  لها الســلطة التنفيذيــة عبــر وزيــر الدفــاع، وتتكــوَّ والمدنييــن والعســكريين واألحــداث، وكذلــك ُتشــكِّ
وعضويــن ال يشــترط حصولهمــا علــى إجــازة الحقــوق، واألحــكام الصــادرة عنهــا ال تقبــل الطعــن، وتصــدق األحــكام 
الصــادرة عنهــا مــن قبــل وزيــر الدفــاع، أمــا أحــكام اإلعــدام فيتــم تصديقهــا مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة، ويمكــن لــكل 
منهمــا التاعــب باألحــكام الصــادرة وفــق أهوائهمــا الشــخصية، فهــي إدارة مطلقــة بيــد الســلطة التنفيذيــة التــي 
هيمنــت علــى الســلطة القضائيــة، وبالتالــي ال تتحقــق فــي هــذه المحكمــة أدنــى شــروط المحاكــم العادلــة، وهــي كذلــك 

أقــرب إلــى فــرع عســكري أمنــي.

وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإنَّ الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن اعتقلــوا علــى 
ــة المســاهمة فــي نشــاط معــارض للنظــام الســوري مهمــا كان بســيطًا، كالتظاهــر أو النشــاط اإلعامــي أو  خلفي
اإلغاثــي أو نتيجــة صلــة قرابــة مــع أحــد الناشــطين، وبالتالــي فــإن الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن يتــم اعتقالهــم 

علــى خلفيــة نشــاطهم السياســي، فهــم معتقلــون سياســيون. 

كمــا أنشــأت بقيــة أطــراف النــزاع محاكــم لمحاكمــة المعتقليــن لديهــا وفــق إجــراءات شــبيهة إلــى حــدٍّ مــا بالمحاكــم 
التابعــة للنظــام الســوري، فاتبعــت التنظيمــات اإلســامية المتشــددة المحاكــم الشــرعية المكونــة مــن رجــال ديــن 
أو أمنييــن وأصــدرت األحــكام وفــق أيديولوجيتهــا المتطرفــة، أمــا المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة فأنشــأت 
ســت قــوات ســوريا الديمقراطيــة محاكــم الشــعب  المحاكــم وفــق القوانيــن الســورية وأجــرت تعديــات عليهــا، وأسَّ
وأنشــأت قوانيــن خاصــة بهــا وقوانيــن مســتمدة مــن القوانيــن الســورية، واتبعــت جميــع هــذه المحاكــم سياســة 
ــة،  ــر المحاكــم العادل ــر اتخــاذ إجــراءات موجــزة لمحاكمــة الخاضعيــن لهــا، بعيــدًا عــن معايي المحاكــم االســتثنائية عب

واعتمــدت بشــكل رئيــس علــى اجتهــاد القضــاة والذيــن كان معظمهــم غيــر مؤهليــن أو غيــر قانونييــن.

https://sn4hr.org/arabic/?p=12765
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وعلــى مــدى الســنوات األحــد عشــر الســابقة أصــدر النظــام الســوري مــا يقــارب 18 مرســومًا للعفــو اتَّســمت بكونهــا 
ــزت علــى اإلفــراج عــن مرتكبــي الجرائــم والجنايــات والمخالفــات وشــملت أعــدادًا قليلــة  متشــابهة فــي كثيــر منهــا وركَّ
جــدًا مــن المعتقليــن المحاليــن إلــى المحاكــم االســتثنائية كمحكمــة قضايــا اإلرهــاب، ومحاكــم الميــدان العســكرية، 
ــَة األكبــر مــن المعتقليــن الذيــن لــم يخضعــوا أليــة محاكمــة علــى مــدى ســنوات مــن اعتقالهــم  واســتثنت الحصيل
وتحولــوا إلــى مختفيــن قســريًا، وكنــا قــد أصدرنــا تقريــرًا رصدنــا فيــه حــوادث االعتقــال والتعذيــب التــي ســجلناها 
ــرًا خاصــًا اســتعرضنا فيــه متابعتنــا  منــذ صــدور مرســومي العفــو رقــم 20 لعــام 2019، ورقــم 6 لعــام 2020، وتقري
لتطبيــق المرســوم رقــم 6 بعــد مــرور قرابــة شــهرين علــى صــدوره، وحصيلــة عمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلفــراج 
التــي ســجلها فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ صــدور المرســوم رقــم 6 فــي 22/ آذار/ 2020 حتــى 15/ 
أيــار/ 2020، كمــا أصدرنــا فــي تمــوز 2021 تقريــرًا خاصــًا اســتعرضنا فيــه حصيلــة حــاالت وحــوادث االعتقــال واإلفــراج 
ــر مــا بيــن  ــز التقري ــار/ 2021 حتــى 15/ تمــوز/ 2021، وميَّ لناها منــذ صــدور مرســوم العفــو رقــم 13 فــي 2/ أي التــي ســجَّ
ــه والتــي كانــت ضمــن ســياق انتهــاء مــدة األحــكام،  ــر المرتبطــة ب ــات اإلفــراج المرتبطــة بالعفــو وغي ــة عملي حصيل
وعلــى الرغــم مــن كافــة مراســيم العفــو فمــا زال لــدى النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 131 ألــف مواطــن مــا بيــن 

 قســريًا.
ٍ

 ومختــف
ٍ

معتقــل

ثامنًا: االستنتاجات والتوصيات: 

ُتعتبــر قضيــة المعتقليــن والمختفيــن قســرًا مــن أهــم القضايــا الحقوقيــة، التــي لــم يحــدث فيهــا أيُّ تقــدم ُيذَكــر 	 
علــى الرغــم مــن تضمينهــا فــي قــرارات عــدة لمجلــس األمــن الدولــي وقــرارات للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، 
وفــي خطــة الســيد كوفــي عنــان، وأخيــرًا فــي بيــان وقــف األعمــال العدائيــة – شــباط 2016، الــذي أورَد “تتعهــد 
جميــع األطــراف بالعمــل علــى اإلفــراج المبكــر عــن المعتقليــن، وخصوصــًا النســاء واألطفــال”، وفي قــرار مجلس 
األمــن رقــم 2254 الصــادر فــي كانــون األول/ 2015 فــي البنــد رقــم 12، الــذي نــصَّ علــى ضــرورة اإلفــراج عــن جميــع 
المعتقليــن وخصوصــًا النســاء واألطفــال بشــكل فــوري، ومــع ذلــك لــم يطــرأ أيُّ تقــدم فــي ملــف المعتقليــن فــي 
جميــع المفاوضــات التــي رعتهــا األطــراف الدوليــة بمــا يخــص النــزاع فــي ســوريا، كمــا لــم تتمكــن اللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر مــن زيــارة كافــة مراكــز االحتجــاز بشــكل دوري وهــذا ُيشــكل انتهــاكًا للقانــون الدولــي اإلنســاني.

مــن 	  أيٍّ  فــي  التزاماتــه  مــن  بــأيٍّ   
ِ

يــف لــم  الســوري  النظــام  أنَّ  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  تعتقــد 
المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا، وُنشــير علــى وجــه التَّحديــد إلــى العهــد الدولــي الخــاص 
ــه أخــلَّ بعــدة مــواد فــي الدســتور الســوري نفســه، فقــد اســتمرَّ توقيــف  بالحقــوق المدنيــة والسياســية، كمــا أنَّ
 

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

ل %68.25 مــن إجمالــي المعتقليــن إلــى مختفيــن قســريًا ولــم يتــم إبــاغ عائاتهــم  والزيــارات العائليــة، وتحــوَّ
بأماكــن وجودهــم، وفــي حــال ســؤال العائلــة ُتنكــر األفــرع األمنيــة والســلطات وجــود أبنائهــا، وربمــا يتعــرَّض مــن 
يقــوم بالســؤال لخطــر االعتقــال. كمــا انتهــك النظــام الســوري الحــق فــي الحريــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 
9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية مــن خــال ممارســة واســعة النطــاق لاعتقــاالت 

التعســفية وغيــر القانونيــة.
ُتســيطر هيئــة تحريــر الشــام علــى مســاحات واســعة، وتفــرض ســلطتها عليهــا، وعلــى الســكان المقيميــن فيهــا، 	 

 بعيــد؛ فهــي ملزمــة بتطبيــق أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق 
ٍ
كمــا أنَّ لهــا كيانــًا سياســيًا، وهيكليــة هرميــة إلــى حــد

اإلنســان، وقــد قامــت هيئــة تحريــر الشــام بارتــكاب انتهــاكات واســعة عبــر عمليــات االعتقــال واإلخفــاء القســري.
ــذت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي عمليــات اعتقــال وتعذيــب بحــق بعــض الســكان 	  نفَّ

فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها.

http://sn4hr.org/arabic/?p=12042
http://sn4hr.org/arabic/?p=12214
https://sn4hr.org/arabic/?p=13898
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ــد 	  ــد مــن الحقــوق األساســية ومارســت العدي ــة العدي ــادة الكردي ــة ذات القي انتهكــت قــوات ســوريا الديمقراطي
 بعيــد؛ فهــي 

ٍ
مــن االنتهــاكات كالتَّعذيــب، واإلخفــاء القســري، كمــا أنَّ لهــا كيانــًا سياســيًا، وهيكليــة هرميــة إلــى حــد

ملزمــة بتطبيــق أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.

التوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي:

ــدَّ مــن متابعــة تنفيــذ القــرارات 2042 الصــادر بتاريــخ 14/ نيســان/ 2012، و2043 الصــادر بتاريــخ 21/ نيســان/ 	  ال ب
ــخ 22/ شــباط/ 2014، والقاضــي بوضــع حــدٍّ لإلخفــاء القســري. 2012، و2139 الصــادر بتاري

فــي ظــلِّ تفشــي فيــروس كورونــا ال بــدَّ مــن الضغــط علــى النظام الســوري لإلفراج عن عشــرات آالف المعتقلين 	 
تعســفيًا وفــي مقدمتهــم الكــوادر الطبية كون الشــعب الســوري بأمــسِّ الحاجة إليهم.

اللجــوء إلــى الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة لحمايــة المعتقليــن مــن المــوت داخــل مراكــز االحتجــاز، 	 
ولوضــع حــدٍّ لوبــاء االختفــاء القســري المنتشــر فــي ســوريا، كونــه ُيهــدد أمــن واســتقرار المجتمــع، وإيقــاف 
عمليــات التعذيــب والمــوت بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، وإنقــاذ مــن تبقــى 

مــن المعتقليــن فــي أســرع وقــت.

إلى مجلس حقوق اإلنسان:
متابعــة قضيــة المعتقليــن والمختفيــن قســريًا فــي ســوريا وتســليط الضــوء عليهــا فــي االجتماعــات الســنوية 	 

الدوريــة كافــة.
التعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق اإلنسان المحلية الفاعلة في سوريا.	 

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 	  قاريــر السَّ فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّ

علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى 	  قاريــر السَّ النَّظــر فــي الحــوادث الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّ

اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

إلى األمم المتحدة والمجتمع الدولي واألطراف الضامنة لمحادثات أستانا:
قــدم فــي عمليــة الكشــف عــن مصيــر 	  يجــب تشــكيل لجنــة خاصــة حياديــة لمراقبــة حــاالت اإلخفــاء القســري، والتَّ

 فــي ســوريا، 85 % منهــم لــدى النظــام الســوري.
ٍ

قرابــة 102 ألــف مختــف
غــط علــى األطــراف جميعــًا مــن أجــل الكشــف الفــوري عــن ســجات المعتقليــن لديهــا، وفــق 	  البــدء الفــوري بالضَّ

ــماح للمنظمات اإلنســانية  جــدول زمنــي وفــي تلــك األثنــاء ال ُبــدَّ مــَن التَّصريــح الفــوري عــن أماكــن احتجازهــم والسَّ
ليــب األحمــر بزيارتهم مباشــرة. واللجنــة الدوليــة للصَّ

نطلــب مــن مســؤول ملــف المعتقليــن فــي مكتــب المبعــوث األممــي أن ُيــدرج قضيــة المعتقليــن فــي اجتماعــات 	 
باحــث فيهــا الحقــًا بشــكل تشــاركي بيــن  جنيــف المقبلــة، فهــي تهــمُّ الســوريين أكثــر مــن قضايــا بعيــدة يمكــن التَّ

األطــراف بعــد التوافــق السياســي، كالدســتور.
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إيقــاف أيــة عمليــة إعــادة قســرية لاجئيــن الســوريين، ألن األوضــاع فــي ســوريا مــا تــزال غيــر آمنــة، والضغــط فــي 	 
ســبيل تحقيــق انتقــال سياســي يضمــن عــودة تلقائيــة لماييــن الاجئيــن.

دعــم المنظمــات العاملــة فــي توثيــق حــاالت االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري والتعذيــب ودعــم مســار 	 
المحاســبة وآلياتهــا، ودعــم المنظمــات العاملــة فــي برامــج إعــادة تأهيــل الضحايــا.

إلى النظام الروسي:
 قســريًا، واإلفــراج الفــوري عــن 	 

ٍ
مطالبــة حليفــه النظــام الســوري بالكشــف عــن مصيــر قرابــة 87 ألــف مختــف

التــي  الــدول  انتهــت محكومياتهــم قبــل مطالبــة  عشــرات آالف المعتقليــن تعســفيًا والموقوفيــن والذيــن 
فرضــت عقوبــات علــى النظــام الســوري برفعهــا.

تزويــد النظــام الســوري باألجهــزة والمعــدات الازمــة لفحــص عشــرات آالف المعتقليــن والتأكــد مــن عــدم 	 
المســتجد.  بفيــروس كورونــا  إصابتهــم 

دعــم عمليــة انتقــال سياســي حقيقــي بعيــدًا عــن العائلــة الحاكمــة وأجهــزة األمــن المتوحشــة هــو الســبيل الوحيــد 	 
للوصــول إلــى األمــن واالســتقرار وإعــادة البناء.

إلى كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة:
يجــب أن تتوقــف فــورًا عمليــات االعتقــال التَّعســفي واإلخفــاء القســري التــي ال تــزال مســتمرة حتــى اآلن بحســب 	 

هــذا التقريــر الشــهري للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، ويجــب الكشــف عــن مصيــر جميــع المعتقليــن 
والمختفيــن قســريًا، والســماح ألهلهــم بزيارتهــم فــورًا، وتســليم جثــث المعتقليــن الذيــن قتلــوا بســبب التعذيــب 

إلــى ذويهــم.
اإلفــراج دون أي شــرط عــن جميــع المعتقليــن، الذيــن تــّم احتجازهــم لمجــرد ممارســة حقوقهــم السياســية 	 

والمدنيــة، وإطــاق ســراح النســاء واألطفــال، وذوي االحتياجــات الخاصــة والمرضــى وكبــار الســن، والتَّوقــف عــن 
اتخــاذ أيٍّ مــن المعتقليــن كرهائــن حــرب.

منــح المراقبيــن الدولييــن المســتقلين مــن قبيــل أعضــاء لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة، واللجنــة الدوليــة 	 
للصليــب األحمــر، زيــارة مراكــز االحتجــاز النظاميــة وغيــر النظاميــة كافــة، دون ترتيــب مســبق، ودون أي قيــد أو 

ــة لمراكــز االحتجــاز. ــر القانوني ــم المعايي شــرط، وتحســين ظــروف أماكــن االحتجــاز لتائ
تشــكيل لجنــة أمميــة لمراقبــة إطــاق ســراح المعتقليــن بشــكل دوري وفــق جــدول زمنــي ُيطلــب مــن جميــع 	 

الجهــات التــي تحتجزهــم، وبشــكل رئيــس مــن الحكومــة الســورية التــي تحتجــز قرابــة 89 % مــن مجمــوع المعتقليــن.
نشر سجل يتضمن بيانات المحتجزين مع أسباب االحتجاز وأماكنها واألحكام الصادرة.	 
إيقــاف األحــكام الصــادرة عــن المحاكــم العســكرية الميدانيــة ومحاكــم قضايــا اإلرهــاب وإلغائهــا لمخالفتهــا 	 

ــة والدوليــة وضمانــات المحاكمــة العادلــة. التشــريعات المحليَّ
التوقــف عــن عمليــات االعتقــال دون توجيــه مذكــرة قضائيــة، وإطــاق ســراح كافــة المحتجزيــن والمحتجــزات 	 

ــه إليهــم ُتهــم قضائيــة، وأال يســتمر احتجــاز األشــخاص دون أي عــرض علــى المحكمــة، وأال  لديهــم الذيــن لــم ُتوجَّ
يســتغرق العــرض علــى المحكمــة أســابيع أو أشــهرًا طويلــة.

شكر وتضامن
كل الشــكر ألقربــاء الضحايــا وذويهــم وأصدقائهــم وشــهود العيــان والنشــطاء المحلييــن الذيــن ســاهموا بشــكل 
فعــال فــي جمــع البيانــات والتحقــق منهــا، وكل التضامــن مــع الضحايــا المعتقليــن والمختفيــن قســريًا وعائاتهــم.
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