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ما ال يقل عن 131469 ما بين معتقل ومختف
قسريًا لدى النظام السوري منذ آذار 2011 وفق 
قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

أواًل: توثيــق حــوادث االعتقــال عملية معقدة وشــاقة بســبب ممارســات 
النظــام الســوري البربرية:

فــي 22/ كانــون األول/ 2021 صــرح المبعــوث الروســي الخــاص إلــى ســوريا ألكســندر الفرنتييــف خــال حديــث مــع 
ــة الـــ 17 مــن محادثــات مؤتمــر أســتانا “إن عــدد المعتقليــن فــي ســوريا وهــو  موفــدة تلفزيــون ســوريا ضمــن الجول
980 ألــف ال يمكــن أن يكــون معقــواًل نظــرًا لعــدد الســجون الموجــودة فــي ســوريا”، ونعتقــد فــي الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان أن هــذا التصريــح يهــدف إلــى ضــرب مصداقيــة ملــف المعتقليــن والمختفيــن قســريًا لــدى النظــام 
الســوري، فقــد مارســت روســيا علــى مــدى عشــر ســنوات دور محامــي الشــيطان فــي الدفــاع عــن النظــام الســوري 

وتبريــر جميــع انتهاكاتــه أو نفيهــا.

يجــب علــى المبعــوث الروســي وغيــره االســتناد إلــى البيانــات الصادرة عن األمــم المتحدة أو المنظمــات الحقوقية التي 
تمتلــك قواعــد بيانــات مبنيــة وفقــًا لمنهجيــة واضحــة تــم العمــل عليهــا علــى مــدى قرابــة إحــدى عشــرة ســنة، فخلــف 
كل شــخص عائلــة وأصدقــاء مــا زالــوا ينتظــرون الكشــف عــن مصيــره وإطــاق ســراحه، وقــد عمــل فريــق الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان علــى توثيــق حــاالت االعتقــال التعســفي التــي قــام بهــا النظــام الســوري والميليشــيات 
التابعــة لــه، والتــي تتــمُّ مــن دون مذكــرة قضائيــة، وغالبــًا مــا تكــون قــوات األمــن التابعــة ألجهــزة المخابــرات األربعــة 
الرئيســة هــي المســؤولة عــن عمليــات االعتقــال بعيــدًا عن الســلطة القضائية، كمــا ُتنكر الســلطات قيامها بعمليات 
االعتقــال التَّعســفي ويتحــول معظــم المعتقليــن إلــى مختفيــن قســريًا، وكان األجــدر بالمبعــوث الروســي أن يطالــب 
النظــام الســوري ووزارة الداخليــة التابعــة لــه بنشــر قوائــم بأســماء المواطنيــن الســوريين المعتقليــن لديهــا، حيــث 
ــد مــن مهــام الشــبكة  ال توجــد أيــة بيانــات أو قوائــم منشــورة صــادرة عــن النظــام الســوري ومؤسســاته، وهــذا مــا عقَّ
الســورية لحقــوق اإلنســان فــي توثيــق عمليــات االعتقــال التعســفي، والتــي هــي أقــرب مــا تكــون إلــى عمليــات خطــف.

وقــد بنينــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ عــام 2011 قاعــدة بيانــات خاصــة بتوثيــق عمليــات االعتقــال 
واالختفــاء القســري ضمــن برنامــج إلكترونــي خــاص قــام قســم تكنولوجيــا المعلومــات بتصميمــه ويعمــل علــى 
تطوريــه بشــكل دوري، وقــد خصصنــا ضمــن البرنامــج عــدة بنــود أساســية لتوثيــق حالة/حادثــة االعتقــال كالمعلومات 
األساســية للضحيــة ومعلومــات عمليــة االعتقــال ومــن ثــم تتبــع مصير المعتقــل )االختفاء القســري، ضحية تعذيب، 
إفــراج، غيــر معــروف، األحــكام( وغيــره مــن كافــة مــا نتمكــن مــن الحصــول عليــه حــول كل حالة/حادثــة، وبحســب قاعــدة 
بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فإننــا نســتطيع توزيــع حــاالت االعتقــال بحســب المحافظــة التــي وقعــت 
فيهــا حادثــة االعتقــال، وبحســب المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل أيضــًا، الجنــس، االختصــاص، الجهــة التــي 
ــاج إليــه  ــات وفــق مــا نحت ــا مــن فــرز وتحليــل البيان ــد مــن التصنيفــات التــي تمكنن قامــت باالعتقــال، وغيــره مــن العدي

ضمــن التقاريــر التــي نصدرهــا.

وعلــى مــدى قرابــة عشــر ســنوات نصــدر تقريــرًا شــهريًا يعــرض عمليــات االعتقــال التعســفي التــي ســجلناها فــي كل 
ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، ويســتعرض أبــرز الحــاالت الفرديــة وحــوادث االعتقــال  شــهر علــى يــد أطــراف النِّ
ع حــاالت وحــوادث االعتقــال تبعــًا  التَّعســفي واالحتجــاز، التــي وثقهــا فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وتــوزُّ
لمــكان وقــوع الحادثــة. وقــد بلــغ عــدد التقاريــر التــي أصدرناهــا عــن قضيــة االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز قرابــة 100 مــا 

بيــن تقريــر شــهري ومواضيعــي، إضافــة إلــى مئــات األخبــار اليوميــة عــن حــوادث االعتقــال.

يلتــزم فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بمعاييــر دقيقــة لتحديــد حادثــة االعتقــال التَّعســفي، ُمســتندًا بذلــك 
ــفي واالختفــاء القســري، ويقــوم فريــق  ــة ومجموعــة المبــادئ المتعلقــة باالعتقــال التعسُّ إلــى أحــكام القوانيــن الدوليَّ

قســم المعتقليــن والمختفيــن قســرًا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل يومــي: 

https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%83-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://news.sn4hr.org/ar/category/daily_news-ar/detainees-ar/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d8%a7/
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قسريًا لدى النظام السوري منذ آذار 2011 وفق 
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ــا 	  بتســجيل حــاالت االعتقــال/ االحتجــاز/ التعذيــب التــي يحصــل عليهــا مــن مصــادر ُمتعــددة مثــل: ذوي الضحاي
متعاونيــن،  محلييــن  ونشــطاء  الســورية،  المحافظــات  فــي  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  وأعضــاء 
ومعتقليــن ســابقين )ناجــون مــن االعتقــال(. وُيجــري الفريــق عمليــات تحديــث يوميــة لبيانــات حــاالت االعتقــال/ 
االحتجــاز واالختفــاء القســري واإلفــراج بحســب المعلومــات التــي جــرى التحقــق منهــا عــن حالــة الشــخص، ثــمَّ 
ــر  بيــن منهــم؛ بهــدف جمــع أكب ــات المعتقليــن والمختفيــن، والمقرَّ يقــوم بمحــاوالت كثيفــة للتَّواصــل مــع عائ
ــد. ــة فــي التَّعقي ــة وغاي ــات فــوق اعتيادي ــات، فــي ظــلِّ عمــل ضمــن تحدي قــدر ممكــن مــن المعلومــات والمعطي

وتتــمُّ مقاطعــة المعلومــات الــواردة مــن عــّدة مصــادر وتســجيلها فــي قاعــدة البيانــات، ويســتمر فريــق قســم 	 
المعتقليــن بمتابعــة أيــة معلومــات جديــدة حــول المعتقــل أو مــكان وجــوده أو الظــروف التــي ُتحيــط بــه عــن 
بيــن منــه، إضافــة إلــى مقابلــة ناجيــن مــن االعتقــال/  طريــق االســتمرار فــي التواصــل مــع أهــل المعتقــل أو المقرَّ
ــن شــاهدوا ضمــن  ــي تعرضــوا لهــا، وَم االحتجــاز وتســجيل إفاداتهــم حــول ظــروف اعتقالهــم، واالنتهــاكات الت

المعتقــات.
ويعمــل فريــق 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 بتخزيــن عــدة نســخ احتياطيــة فــي أماكــن مختلفــة. وقــد أنشــأنا علــى موقعنــا 

اإللكترونــي اســتمارة خاصــة لتوثيــق معتقــل لتســهيل الوصــول واالتصــال مــع عائــات الضحايــا.

ثانيــًا: حصيلــة ضحايــا االعتقــال التعســفي/االحتجاز واالختفــاء القســري 
فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011:

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإنَّ مــا ال يقــل عــن 149862 شــخصًا بينهــم 4931 طفــًا، 
و9271 ســيدة ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا 

منــذ آذار/ 2011 حتــى آب/ 2021، يتوزعــون بحســب أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة علــى النحــو التالــي:

https://sn4hr.org/arabic/2007-2/
https://drive.google.com/file/d/1J8Oz25DgUsEpF8Su55Lk2wtZE1q-gRtQ/view
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ألــف: قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(1 : 
131469 بينهــم 3621 طفــًا و8037 ســيدة )أنثــى بالغــة(

بــاء: تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســامية(: 8648 بينهــم 319 طفــًا و255 ســيدة )أنثــى 
بالغة(

تــاء: هيئــة تحريــر الشــام )تحالــف بيــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل فــي المعارضــة 
بالغــة( )أنثــى  37 طفــًا و44 ســيدة  بينهــم   2287  : المســلحة(2 

ثاء: المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني3 : 3641 بينهم 296 طفًا و759 سيدة )أنثى بالغة(
جيــم: قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة )حــزب االتحــاد الديمقراطــي(: 3817 بينهــم 658 طفــًا 

و176 ســيدة )أنثــى بالغــة(
 

وقــد بلغــت حصيلــة المختفيــن قســريًا وفــق قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 
102287 شــخصًا بينهــم 2405 طفــًا، و5801 ســيدة ال يزالــون قيــد االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى 
المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى آب/ 2021، يتوزعــون بحســب أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة علــى 

النحــو التالــي:

1  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.

2  المصنفة إرهابيًا بحسب األمم المتحدة

3  جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة: جميــع الفصائــل التــي نشــأت منــذ عــام 2011 فــي أحيــاء ومناطــق متعــددة فــي ســوريا، الكثيــر منهــا لــم يعــد موجــودًا، كمــا أن الكثيــر منهــا لــم يتبــع لقيــادة مركزيــة، مــع نهايــة 

عــام 2017 تأســس الجيــش الوطنــي وتجتمــع تحتــه فصائــل المعارضــة المســلحة التــي بقيــت موجــودة حتــى تأسيســه.

https://drive.google.com/file/d/17ZJP06i_Y1Q7A1BZGuMVlTdKSKwXhcSk/view


5 
ٍ

ما ال يقل عن 131469 ما بين معتقل ومختف
قسريًا لدى النظام السوري منذ آذار 2011 وفق 
قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

ألــف: قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 
86792 بينهــم 1738 طفــًا و4986 ســيدة )أنثــى بالغــة(

بــاء: تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســامية(: 8648 بينهــم 319 طفــًا و255 ســيدة )أنثــى 
بالغة(

تــاء: هيئــة تحريــر الشــام )تحالــف بيــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل فــي المعارضــة 
بالغــة( )أنثــى  13 طفــًا و28 ســيدة  بينهــم   2064 المســلحة(: 

ثاء: المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 2567 بينهم 237 طفًا و446 سيدة )أنثى بالغة(
جيــم: قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة )حــزب االتحــاد الديمقراطــي(: 2216 بينهــم 98 طفــًا 

و86 ســيدة )أنثــى بالغــة(

وقــد كررنــا بشــكل دائــم أنَّ هــذه الحصيلــة ال تمثــل ســوى الحــد األدنــى مــن حــوادث االعتقــال التعســفي واالختفــاء 
القســري التــي تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تســجيلها وفــق المعاييــر المعتمــدة، وأن الواقع 
ينضــوي علــى آالف الحــاالت والحــوادث التــي لــم نتمكــن مــن توثيقهــا نطــرا للصعوبــات والتعقيــدات التــي نواجهــا منــذ 

عــام 2011 حتــى اآلن، ومــن أبرزهــا:
خــوف كثيــر مــن األهالــي مــن التَّعــاون ونشــر خبــر اعتقــال أبنائهــم وتوثيقــه، حتــى لــو كان بشــكل ســري، وبشــكل . 1

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 . 2

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

ال يقــوم أحــد مــن أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة بإتاحــة أي ســجل عــام للمجتمــع ُيظهــر أماكــن وجــود . 3
المعتقليــن/ المحتجزيــن وأســباب اعتقالهــم، وال مــا هــي األحــكام القضائيــة التــي صــدرت بحقهــم، بمــا فــي ذلــك 
ــة العظمــى كمــا أشــرنا فــي  ــر أبنائهــا، فالغالبي ــي مصي ــة العظمــى مــن األهال ــة اإلعــدام، وال تعلــم الغالبي عقوب
جميــع التقاريــر التــي أصدرناهــا عــن المعتقليــن قــد تحولــوا إلــى مختفيــن قســريًا، وقــد تحدثنــا بشــكل تفصيلــي 

ــر عديــدة. ــاة األهالــي وخاصــة األطفــال فــي تقاري عــن ظاهــرة االختفــاء القســري ومعان

أخيــرًا، ال تشــمل حصيلــة المعتقليــن المدرجــة فــي التقريــر المحتجزيــن علــى خلفيــات جنائيــة، وتشــمل حــاالت االعتقال 
ــزاع المســلح الداخلــي، وبشــكل رئيــس بســبب النشــاط المعــارض  السياســية علــى خلفيــة الحــراك الشــعبي والنِّ

لســلطة األمــر الواقــع، وكذلــك حــاالت االعتقــال لقمــع حريــة الــرأي والتعبيــر. 

ثالثًا: استناجات وتوصيات:

تُعتبــر 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.

https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a/
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مــن 	  أيٍّ  فــي  التزاماتــه  مــن  بــأيٍّ  يفــي  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.

توصيات:
إلى النظام الروسي:

 قســريًا، واإلفــراج الفــوري عــن 	 
ٍ

مطالبــة حليفــه النظــام الســوري بالكشــف عــن مصيــر قرابــة 87 ألــف مختــف
عشــرات آالف المعتقليــن تعســفيًا والموقوفيــن والذيــن انتهــت محكومياتهــم والتوقــف عــن عمليــات التعذيــب 

المتوحشــة.

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.
دعــم المنظمــات العاملــة فــي توثيــق حــاالت االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري والتعذيــب ودعــم مســار 	 

المحاســبة وآلياتهــا، ودعــم المنظمــات العاملــة فــي برامــج إعــادة تأهيــل الضحايــا.

إلى مجلس األمن الدولي:
ال بــدَّ مــن متابعــة تنفيــذ القــرارات 2042 الصــادر بتاريــخ 14/ نيســان/ 2012، و2043 الصــادر بتاريخ 21/ نيســان/   	

2014، والقاضــي بوضــع حــدٍّ لاختفــاء القســري. 22/ شــباط/  بتاريــخ  2012، و2139 الصــادر 
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