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 بيان إخالء مسؤولية

ةوء على هذه الوثيقة تسعى لتسليط الض   رغم أن   وايا واإلملام بأكبر قدر ممكن من الجوانب املعتقلين من مختلف الز   قضي 

 
 
يع هذه الوثيقة تستوفي جم عم القائمون على هذا املشروع املشترك أن  وصيات، ال يز روس املستفادة والت  رة والد  والعوامل املؤث

 
 
 ونهائي  عقيد وال تقد  بالغ الت   جوانب هذا امللف

ً
 واحدا

ً
 م جوابا

 
 لحل

ً
حكمة. وإنما مة شكل من األشكال وثيقة قانوني   ه وال تعتبر بأي  ا

 
 
ثلى مة في بلورة استراتيجي   رورية التي تصب  في األدبيات الض  ومقاربته من أكثر من جانب لإلسهام  هي محاولة الستيفاء هذا امللف

ةلهذه ال نهائي   وحل    دة.املعق   قضي 
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 مقدمة

  راع في سوريا في ظل  عقيد البالغ للص  الت  غم من على الر  
 
الته وتعد   ويلامتداده الط  د جوانبه، يكاد يكون موتحو 

 
لين في املعتق لف

 حساسي   هانبسوريا أحد أكثر جو 
ً
، حيث تشتبك عنده مختلف خيوط الص  ة

ً
إليه  تأد   التي األسباب منراع، فهو سبب  وتعقيدا

 
 
ةورة إذ انطلقت الث وري  مناوئة للنظام على  شعارات كتابتهم بسببطفال عندما قامت أجهزة األمن باعتقال مجموعة من األ  الس 

 عة التيإذ ازدادت وتيرة االعتقاالت واتسع نطاق االنتهاكات املرو   من نتائجه ، وهو كذلك نتيجة دارس في درعاإحدى امل جدران

 
 
إذ تعتبر الوثائق والشهادات  لتحقيق العدالة ورة بصورة غير مسبوقة، وهو كذلك وسيلةيتعرض لها املعتقلون بعد اندالع الث

  ندرتهاوالصور التي تسربت رغم 
ً
أوضاع املعتقالت والجرائم املرتكبة في حق املعتقلين أحد أهم التي تكتنف  ةريس  لل نظرا

املعطيات التي ينتظر أن تستخدم في مسار العدالة واملحاسبة. على أية حال، فهو استحقاق كبير وملف شائك، حاولت الكثير 

ةمن املسارات ال  أخرى تة التطرق إليه إلسباغ الشرعية عل ى عملهم والحقوقي   سياسي 
ً
 أو التهرب منهارة وملعالجته وحله تارة

 لتعقيده وصعوبة معالجته، وفي جميع الحاالت لم تثمر أي من الجهود بتطور يذكر في هذا امللف.

ةالعمل على معالجة راع في سوريا، فإن  الص   لحل   ورغم االستعصاء الحاصل في املسار السياس ي   ة ال املعتقلين حاجة ملح   قضي 

ةلتطوير مرجعية ل الوثيقةفكرة هذه  كانت لذا. املماطلةأجيل وال تقبل الت   ف املعتقلين في سوريا ومحاولة اإلملام بمختل قضي 

الة في التعامل مع هذا امللف. جوانبها و   استكشاف املقاربات التي يمكن أن تكون فع 

  خمسةاستغرق العمل على هذه الوثيقة أكثر من 
 
من خالل هذه  أرادتة ة مختص  مات حقوقي  أشهر وهي نتاج جهد مشترك ملنظ

 
 
 املبادرة أن تسهم في إضاءة الط

 
ة ويل لحل  ريق الط املعتقلين في سوريا. ويعود هذا الجهد املشترك لفترة أطول من ذلك  قضي 

 
 
ةب مات املشاركة في رسم مواقف وتنسيق سياسات املجتمع املدني املعني  بكثير إذ اشتركت املنظ مختلف  ندعاملعتقلين  قضي 

ةحيث إنها وثيقة  ،املنعطفات، وسيستمر هذا الجهد لتطوير هذه الوثيقة وإصدار طبعات جديدة منها ها ة، كما إن  غير نهائي   حي 

 الهذ باالنضمام يرغبون  الذينن بملف املعتقلين ن املعنيي  ين والناشطين والسياسيي  ين والقانوني  مشروع مفتوح للحقوقي  

ز إذ ،أو تقديم املالحظات إلثرائها أو حتى اإلسهام في تطوير الطبعات الالحقة الوثيقة  هذه مضمون  وتبني املشروع
 
 هذه ترك

بعة
 
ولة مسؤولية على الط هم، الواقعة واالنتهاكات املعتقلين ملف بخصوص الد   األطراف من املرتكبة االنتهاكات إنكار دون  بحق 

  سياق في األخرى 
 
ل بشكل إليه رق التط سيتم الذي األمر زاع،الن   في مفص 

 
 .القادمة بعاتالط
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يخدم  أن قصده جل   مشترك عمل بلته وال حق االنتفاع به ألي جهة بعينها ال تعود ملكي   مشترك وهذه الوثيقة مشروع وطني  

تأسيس واملطالبة بحقهم األصيل في الحرية وحمايتهم من االنتهاكات املروعة املرتكبة ضدهم ناهيك عن ال ة املعتقلينقضي  

 ملحاسبة املجرمين وإنهاء ثقافة اإلفالت من العقاب.

 2018 تموز 
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 الوثيقةالغرض من هذه 

ى ين بالعمل علاملعني   ،ن على السواءن وغير السوريي  السوريي   ،نن والحقوقيي  ة للسياسيي  إلى توفير مرجعي   الوثيقةتهدف هذه 

ةملف املعتقلين في سوريا في سياق املسارات ال وليالقانونية و  سياسي   لحاجة ملح  الد 
ً
ؤية ة لر ة على اختالفها. وقد جاءت استجابة

سألة مة من جهة أخرى وذلك في ظل طرح ة امليداني  جربة والخبرة العملي  مستنيرة مبنية على املعرفة الفنية القانونية من جهة والت  

ةاملعتقلين في مختلف املحافل واملسارات ال ا م العون لكل من يعمل على هذا امللف بموثيقة أن تقد  . واملأمول من هذه السياسي 

 ظر عن الجهات واملسارات واملحافل التي يطرح لديها.الن   بصرفدة دات موح  يضمن طرحه ضمن معايير ومحد  

 :الوثيقةهذه 

 عن  ✓
ً
 عامة

ً
ةتعطي ملحة  املعتقلين بمختلف جوانبها قضي 

وليالقرارات والقوانين  تشير إلى ✓  ةلة ذات الص  الد 

✓  
 
ةس  وازي مع املسارات الاملعتقلين بالت   تراجع مسار ملف  حتى اآلن ياسي 

 تجمل العقبات والتحديات  ✓

 املناسبة ومناهج العملتقترح االستراتيجيات  ✓

 تدرس وضع املعتقلين في اتفاق السالم املنشود ✓

ةوثيقة  ✓  طوير باستمرارتخضع للمراجعة والت   حي 

 ليست: الوثيقةهذه 

☒  
ً
 قانونيا

ً
  مرجعا

ً
 تفصيليا

 غير قابلة للتعديل ☒
ً
 نهائية

ً
 استراتيجية

 عن التنسيق والعمل املستمر بين كافة الجهات املعني   ☒
ً
ةوازي مع املسارات الة بالت  بديال  سياسي 
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 املرجعية القانونية

ولياملعتقلون في القانون   الد 

 اإلعالن من الثالثة املادة عليه تنص حيث الدولي القانون  في الراسخة األصيلة اإلنسان حقوق  من واألمن الحرية في الحق يعتبر

ولي   ( من العهد الدولي للحقوق السياسية واملدنية1)9واملادة رقم  1اإلنسان لحقوق  العالمي   2. ()يشار إليه الحقا ب العهد الد 

 ال يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفي كما ينص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه "
ً
يعتبر وعليه  3".ه تعسفا

 ملبادئ حقوق اإلنسان 
ً
 فاضحا

ً
من  ته، وإن جاز تقييدهع بحري  مت  اإلنسان في الت   حق  فحجز الحرية بدون مسوغ قانوني خرقا

  حيث املبدأ، هو حق  
ً
 ما يستتبع تجاوزه خرق حقوق أصيلة غير قابلة للتقييد،  أصيل عادة

ً
حجز الحرية بغير  يقود ما فغالبا

  قانوني  غ مسو  
 

 عن لوضع الش
ً
 للمعاملة غير اإلالقانون  حمايةخص محل االحتجاز بعيدا

ً
ة، مما يجعله عرضة ، أو العزل نساني 

 عن العالم الخارجي  
 
  4.ة لالختفاء القسري  ل أحد العناصر األساسي  ، األمر الذي يشك

 
 لذا أك

 
وليشريعات دت الت ة عدم قدرة الد 

فيت  من الحق في الحرية أو استخدام ممارسات االحتجاز ال ول األطراف تقييد حدود معينةالد   مبادئ  دتهحد  ، ومن ذلك ما عس 

 دولة احترامها حت   معايير دنيا يجب على كل   منباريس 
 
وارئ. ومثال ذلك، واجب السلطات بإخبار املعتقلين عن ى في حاالت الط

 حقوق  الدولي القانون  يحفظ كما 5 .بعد ذلك ر قانوني  ماح لهم بالتواصل مع مستشاالحتجازهم، والس   غ القانوني  املسو  

 املبادئ مجموعة تكفل حيث. االحتجاز قيد لها يتعرضون  قد وانتهاكات مسيئة ممارسات أية من حمايتهم ويكفل املحتجزين

رار الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن والتي اعتمدت بموجب ق ملتعلقة بحماية جميع األشخاصا

                                                           
(، متاح على الرابط: 1948) اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن المتحدة، األمم  1

http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf 
(، متاح على الرابط: 1966) والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد المتحدة، األمم  2

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  
: رابطال على متاح ،9 المادة ،(1948) ،اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن المتحدة، األمم  3

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=arz 
 األقل على حكوميين، مسؤولين ضلوع( ٢ المعني؛ الشخص إرادة ضد الحرية من الحرمان( ١: عناصر ثالثة من القسري االختفاء جريمة تتكون 4

 على انقر المعلومات من لمزيد. وجوده مكان أو المختفي الشخص يرمص إخفاء أو حريته من الشخص بحرمان االعتراف رفض( ٣ الضمني؛ بالقبول

. الطوعي غير أو القسري االختفاء بحاالت المعني العامل للفريق االلكتروني الرابط
ues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspxhttp://www.ohchr.org/AR/Iss 

الرابط التالي: للمزيد من التفاصيل حول أركان الجرائم المعّرفة دولياً في ميثاق روما األساسي، انظر المحكمة الجنائية الدولية: أركان الجرائم على 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccelements.html    ،

hr.org/AR/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspxhttp://www.ohcأركان حول التفاصيل من للمزيد 

ً  المعّرفة الجرائم  :التالي الرابط على الجرائم أركان: الدولية الجنائية المحكمة انظر األساسي، روما ميثاق في دوليا

http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccelements.html 
  . ١٩٨٥، عام ١٠٧٢ الصفحة رقم ٧٩باريس الدنيا لحقوق اإلنسان في حالة الطوارئ، منشور في المجلة األميركية للقانون الدولي في العدد  يرمعاي  5

http://www.ohchr.org/AR/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx
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 الخارجي، العالم مع التواصلحق املحتجز في  1988كانون األول/ديسمبر  9املؤرخ في   43/173الجمعية العامة لألمم املتحدة

 انتزاع أو القاسية املعاملة أو التعذيب من وحمايته القضاء، أمام واملثول  محام وتوكيل الصحية الرعاية على والحصول 

 6.والحمايات الحقوق  من وغيرها قسرية طريقة بأي منه االعترافات

 لتقارير حقوقي  
ً
 وفقا

 
بطبيعة  وري  ياق الس  ة في الس  ة، تتسم عمليات حجز الحري  مات دولي  ة صادرة عن جهات أممية ومنظ

في   االحتجاز يعتبرو  7ة،تعس 
ً
، مبرر غير كان حال في تعسفيا

ً
 ةاملكفول والحريات الحقوق  أحد املحتجز ممارسة عن نجم أو قانونيا

  السلطات تراعي ال عندما أو اإلنسان لحقوق  العالمي اإلعالن في
ً
 الصكوك في املكفول  عادلة محاكمة في املحتجز حق مطلقا

  سوريا في واالعتقاالت 8.اإلنسان لحقوق  الدولية
ً
ةما تترافق بخروقات لقواعد املعاملة اإل غالبا وقد تفض ي في الكثير  9،نساني 

 لعد  من األحيان  إلى وضع املحت
ً
ة، ة وحقوقي  ة تقارير قانوني  جز تحت االعتقال بدون محاكمة وبمعزل عن العالم الخارجي. فوفقا

ةفإن حكومة  ةة العربي   الجمهوري  وري  ةتقوم بوضع املعتقلين في مراكز اعتقال  الس    10،سري 
ً
ملمارسات  وهذا ما يجعلهم عرضة

  11ام خارج نطاق القضاء.اإلعد إلىة حقوقي  تقارير الال بعضة وصلت بحسب وحشي  

 ى أد  
 
  زاعالن

 
ردإلى ازدياد في سوريا  حاملسل

 
  وقوع عنه ونتجفي حمالت االعتقال،  مط

 
حة في العديد من مقاتلي املجموعات املسل

 
 
ةلطات بمعاملة هؤالء املقاتلين بطريقة غير إلى قيام الس   ةالتقارير الحقوقي   وتشيرية؛ قبضة السلطات املحل رق في خ إنساني 

وليواضح ملبادئ القانون   ة املاد  وخاص   12،اإلنساني   الد 
 
  ،بعر اتفاقيات جنيف األ  من الثة املشتركةة الث

 
 زاعالتي تنطبق على الن

                                                           
لى (، متاح ع1988)، السجن أو االحتجاز أشكال من شكل ألي يتعرضون الذين األشخاص جميع بحماية لمتعلقةا المبادئ مجموعة المتحدة، األمم  66

 http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspxالرابط: 
 (. متاح على الرابط:2018، )األمام إلى الطريق: سوريا في االعتقال بسوريا، الخاّصة المستقلّة الّدولية التحقيق لجنة 7

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/AWayForward_DetentionInSyria.pdf  
: الرابط على متاح ،10 ص ،26 رقم الوقائع صحيفة التعسفي، باالحتجاز المعني العامل الفريق  8

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26ar.pdf 
: الرابط على متاح ،2015 الّسوريّة، المعتقالت في واّلتعذيب الجماعية الوفيّات: الموتى تّكلم لو ووتش، رايتس هيومن 9

https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284536 
 على متاح ،2012 ،1201 مارس منذ الّسوريّة االعتقال مراكز في القسري واالختفاء التعذيبو التعسفي االعتقال: التعذيب أقبية ووتش، رايتس هيومن 10

 https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336: الرابط
 متاح ،2016 الّسوريّة، العربية ةالجمهوريّ  في االحتجاز أثناء الوفيات: الخاطر عن بعيدا   العين عن بعيدا   بسوريا، الخاّصة المستقلة الدّولية التحقيق لجنة 11

 http://www.lan.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_ar.pdf: الرابط على
على ، متاح 2012كومة،بدم بادر: عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء على يد قوات األمن السورية والميليشيات الموالية للحهيومن رايتس ووتش، 12

-https://www.hrw.org/report/2012/04/09/cold-blood/summary-executions-syrian-security-forces-and-pro  الرابط:
government-militias 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/AWayForward_DetentionInSyria.pdf
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  بوصفه وريالس  
ً
  نزاعا

 
 مسل

ً
  ،دولي   غير طابع ذو حا

ً
  إلىمع وجوب التنويه أيضا

 
حة بأسر بعض املقاتلين قيام الكتائب املسل

 ة، أو اختطاف بعض املدني  الحكومي   اتابعين للقو  الت  
 
ولي  خاذهم رهائن في خرق لقواعد القانون ين وات   13.اإلنساني   الد 

 نبذة عن القواعد القانوني  
 
 أن السوري  ة واجبة التطبيق في الش

ةة الحكومة فيما يتعلق بمسؤولي   وري  ة، صادقت الس  ةالعربية  الجمهوري  وري  وليعلى العهد  الس  ين لحقين االختياري  ماعدا امل الد 

مة من قبل األفراد. وفي ذات وهذا ما يعني عدم قبول اختصاص لجنة حقوق اإلنسان في النظر في بالغات مقد   14ل والثاني،األو  

ةالتوجه، قامت  ةة العربي   الجمهوري  وري  عذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة باملصادقة على اتفاقية مناهضة الت   الس 

ةأو الال القاسية هذا ال يعني جواز خرق حقوق  ولكن   15أو املهينة، مع التحفظ على اختصاص لجنة مناهضة التعذيب؛ إنساني 

فياسخة في هاتين الوثيقتين، بما في ذلك منع االحتجاز الاألفراد الر   ة، ومنع التعذيب أو املعاملة غير اإلتعس  ، وخرق نساني 

 ال يتجزأ من القانون ضمانات املحاكمة العادلة، والتي تعتب
ً
ولير بمجملها جزءا  احترامه من قبل كل   ينبغي، الذي العرفي الد 

ولي  فيما يتعلق بقواعد القانون  16دولة. ة، فإن حكومة اإلنساني   الد  ةة العربي   الجمهوري  وري  هي دولة مصادقة على اتفاقيات  الس 

 والذي ينطبق  17جنيف ماعدا البروتوكول االختياري الثاني،
 
الحكومة  حة ذات الطابع الغير دولي؛ إال أن  على النزاعات املسل

ة وري   تبقى ملزمة باحترام ضمانات املاد   الس 
 
 جزء أحكامها والتي تعتبر من اتفاقيات جنيف، الثة املشتركةة الث

ً
أ من ال يتجز   ا

ولي  ة للقانون القواعد العرفي    على جميع الدول احتر  ينبغي، والتي اإلنساني   الد 
 
 امها في فترة الن

 
 ح.زاع املسل

                                                           
 من الدّولي، غير بعالطا ذات النزاعات في تنطبق والتي ،١٩٤٩ لعام األولى جنيف اتفاقية من الثالثة المادة نص قراءة يمكنكم المعلومات من لمزيد 13

 : التالي االلكتروني الرابط على النقر خالل
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-1 

: الرابط على متاح والمدنية، السياسّية للحقوق الدّولي العهد المعاهدات، مجمع المتحدة، األمم  14
4&chapter=4&clang=_en-https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV    

 :الرابط على متاح ، لمهينةا أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة اتفاقية المعاهدات، مجمع المتحدة، األمم 15
 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&clang=_en 

 :التالي الرابط على النقر خالل من الدّولي القانون في التعذيب منع مواطن إلى تشير التي الدّولية العفو منظمة تصفح يمكنكم 16
http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/ISSUE22/CombatingTortureInternationalLaw.aspx?articleID=1147 

https://ihl-:  الرابط على متاح الّسورّية، العربية الجمهوريّة األعضاء، والدول المعاهدات األحمر، للصليب الدّولية اللجنة 17
databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=SY&nv=4 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en
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 بعض الجهات ذات الصلة بشؤون املعتقلين

السلطات  لدىلة بشؤون املعتقلين ات ذات الص  املرجعي  و  الجهاتن السرد البسيط للواقع السوري يقودنا لتحديد بعض إ

ةالحكومية  وري  ، ء املعتقلين واملختفين قسر لعمل على كشف مصير هؤالاهذه الجهات  على، الس 
ً
 يا

ً
 ل إضافة

 
لطات على الس   حث

عذيب وحقوق اإلنسان، والقيام بزيارات ملراكز االعتقال في سوريا، ومطالبة السلطات قبول اختصاص لجنتي مناهضة الت  

 هذه الجهات:أبرز  ومن، وضمان تسجيل املعتقلين في قيود رسمية، بالتصريح عن كافة أماكن االعتقال السري  

 تعّسفيبمسألة االحتجاز ال الفريق العامل املعنيّ  .1

الصادرين عن لجنة حقوق اإلنسان، يتولى هذا الفريق مهام التحقيق في حاالت الحرمان  50/1997و 42/1991وفقا للقرارين 

في  من الحرية بشكل  وليينافي املعايير  تعس   ة، وفي سبيل ذلك، يتواصل الفريق مع الدول ة املتوافق عليها من قبل الدول املعني  الد 

 املعني  
 
خذ الفريق ما يلزم من إجراءات بناء على اها، ويت  و التماس معلومات حول البالغات التي يتلق  أليهم لتلقي ة واألفراد أو ممث

ذلك في سبيل توضيح هذه الحاالت ولفت النظر إليها، كما يقوم الفريق بزيارات ميدانية بناء على طلب من الحكومات املعنية، 

فيت  لمساعدة على منع حجز الحرية الويجري املداوالت ل  باستنتاجات ، كما يقد  عس 
ً
 ملجلس حقوق اإلنسان مرفقا

ً
 سنويا

ً
م تقريرا

 18الفريق وتوصياته.

  أو غير الطوعيّ  بحاالت االختفاء القسرّي  الفريق العامل املعنيّ  .2

، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد 1980شباط  29املؤرخ في  (d- 36)  20تم تأسيس هذا الفريق ملدة سنة واحدة بعد اعتماد القرار 

، وقد تبلورت والية الفريق خالل سنوات عمله الطويلة، حيث يقوم هذا الفريق، باإلضافة والية هذا الفريق بشكل دوري  

ة، ني  للعديد من املهام األخرى، بتسهيل التواصل بين أفراد أسر ضحايا االختفاء القسري أو ممثليهم، من جهة، والحكومات املع

  إذمن جهة أخرى، 
 
 )أسرهم أو منظ

ً
ة( ويقوم بالتماس مات حقوقي  يتلقى هذا الفريق البالغات من ممثلي املختفين قسريا

                                                           
 :  الرابط على متاح التعسفي، االحتجاز بمسألة المعني العامل الفريق اإلنسان، لحقوق السامي المفوض مكتب 18
 http://www.ohchr.org/ar/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx 
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 معلومات من الحكومات املعني  
 

تائج، وتبقى البالغات قيد النظر إلى زمة وإعالم الفريق بهذه الن  ة، ويطلب إجراء التحقيقات الال

 19أو مكان وجوده. املعني   أن يتم تحديد مصير الشخص

 املقرّ  .3
ّ
  حدة املعنيّ ر الخاص لألمم املت

ّ
 و املهينةأ إنسانّيةعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالبالت

 ، ويتم تمديد والية هذا املقرر  33/1985 تم تأسيس هذا املنصب بناء على قرار لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة رقم

عذيب حتى يومنا هذا. تغطي والية املقرر الخاص كافة البلدان بغض النظر عن مصادقتها التفاقية مناهضة الخاص بالت  

عذيب، باإلضافة إلى القيام بمراسالت التعذيب، ويقوم الخبير بمناشدة الدول املعنية بخصوص أفراد يواجهون خطر الت  

ي الحقائق، وتقديم ر على عاتقه زيارة الدول وتقص   سبيل ذلك يأخذ املقر  بخصوص حاالت تعذيب ارتكبت في وقت سابق، وفي 

 20ة.ة العام  عن أنشطته وواليته إلى مجلس حقوق اإلنسان والجمعي   تقرير سنوي  

  املعنيّ  ر الخاّص املقرّ  .4
 
 بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا

، وتم 1982يار لعام أخ في السابع من واملؤر   35/1982االقتصادي واالجتماعي رقم س هذا املنصب بموجب قرار املجلس أس  

. بشكل عام تتشابه 1992خ في الخامس من آذار لعام واملؤر   72/1992توسيع واليته بموجب قرار لجنة حقوق اإلنسان رقم 

 وتختلف من حيث املضمون، وعليه تشمل والي
ً
داءات العاجلة ر إحالة الن  ة هذا املقر  والية مقرري األمم املتحدة إجرائيا

ة األخرى بخصوص أفراد يواجهون خطر التعرض لحاالت إعدام وشيكة بدون إجراءات قضائية، للحكومات والجهات املعني  

 م تقر م التوصيات لحكومات الدول والجهات الفاعلة بشأن حماية حياة األفراد، ويقد  ة، ويقد  كما يقوم بزيارات للدول املعني  
ً
يرا

 نشاطاته، كما يقوم بتقييم حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو ة موض  ة العام  سنويا ملجلس حقوق اإلنسان والجمعي  
ً
حا

، ويقد  
ً
 بإجراءات موجزة أو تعسفا

 
 21اهرة.م توصياته ملكافحة هذه الظ

                                                           
 :الرابط على متاح الطوعي، غير أو القسري االختفاء بحاالت المعني العامل الفريق ان،اإلنس لحقوق السامي المفوض مكتب  19

http://www.ohchr.org/AR/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx 
 الالإنسانية أو اسيةالق العقوبة أو املةالمع ضروب من وغيره بالتعذيب المعني المتحدة لألمم الخاص المقرر اإلنسان، لحقوق السامي المفورض مكتب  20
 http://www.ohchr.org/ar/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx: الرابط على متاح ،المهينة أو
 :الرابط على متاح ،تعسفاً  أو موجزة بإجراءات أو القضاء خارج اإلعدام بحاالت المعني الخاص المقرر اإلنسان، لحقوق السامي المفورض مكتب  21

http://www.ohchr.org/AR/Issues/Executions/Pages/SRExecutionsIndex.aspx 



 الطبعة األولى  قبل فوات األوان

14 
 

 ر الخاص بشؤون حقوق اإلنسان في سوريا )غير موجود بعد(املقرّ  .5

 لقرار مجلس حق
ً
، سيباشر هذا املقرر مهامه فور انتهاء أعمال 2011كانون األول لعام  2املؤرخ في  1/18وق اإلنسان رقم وفقا

ولي  حقيق لجنة الت    الد 
 
ةة بشأن ة املستقل ةة العربي   الجمهوري  وري    1/17والتي تم إنشاؤها بموجب القرار  22،الس 

 
خذه الذي ات

   23ورة االستثنائية السابعة عشرة.خالل الد  ، 2011آب لعام  22مجلس حقوق اإلنسان بتاريخ 

6.   
ّ
 ليب األحمرة للصّ الّدوليّ جنة الل

 
 
 لتعريف الل

ً
وليجنة وفقا  " فهي ليب األحمر الوارد على موقعها اإللكتروني،ة للص  الد 

 
 منظ

 
ة ومحايدة تضمن الحماية مة مستقل

 لضحايا الن   واملساعدة في املجال اإلنساني  
 
العنف األخرى. وتتخذ إجراءات ملواجهة حاالت الطوارئ حة وحاالت ـزاعات املسل

ولي  وتعزز في الوقت ذاته احترام القانون    24ة." وإدراجه في القوانين الوطني   اإلنساني   الد 
 
ولي  وقد لعبت الل ليب ة للص  جنة الد 

 مهم  
ً
 األحمر دورا

ً
  ا

 
 بشأن املعتقلين في العديد من الن

 
 حة خالل سنوات عملها زاعات املسل

 
 لتقرير  ويلةالط

ً
بما في ذلك سوريا، فوفقا

ادر عام  جنة الص 
 
د أحوال ما  2016الل جنة بزيارة ثمانية مراكز اعتقال وتفق 

 
بخصوص الجمهورية العربية السورية، قامت الل

 25يزيد عن ثماني عشر ألف معتقل .

حقيق لجنة
ّ
 الّسورّية العربّية الجمهورّية بشأن الّدولّية الت

  ستتأس  
 
حدة، لألمم ابعبموجب قرار ملجلس حقوق اإلنسان الت   2011آب/ أغسطس عام  في جنةالل حقيقوتشمل واليتها  املت   الت 

 وتحديد بها أحاطت التي والظروف الحقائق وتحديد 2011منذ آذار  اإلنسان لحقوق  الدولي   القانون  انتهاكات مزاعم في

دت واليتها  26.أمكن حيثما عنها املسؤولين  منذ ذلك الحين ما جعلها وقد جد 
ً
ا حقيق  لجنةسنوي    األطول الت 

ً
 األمم تاريخ في عمرا

                                                           
 متاح ،A/HRC/RES/S، 2011-18/1الّسوريّة، العربية الجمهوريّة في اإلنسان حقوق وضع حول قرار اإلنسان، حقوق مجلس ، العمومية الجمعية 22 

S-RES-HRC-http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/SpecialSession/Session18/A-18-: الرابط على
en.pdf_1 

: الرابط على متاح الّسوريّة، العربية الجمهوريّة بشأن المستقلة الدّولية التحقيق لجنة اإلنسان، حقوق مجلس  23
http://www.ohchr.org/ar/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx 

 are-ew-https://www.icrc.org/ar/who: الرابط على متاح نحن، من األحمر، للصليب الدّولية اللجنة  24 
، متاح على الرابط: 2016التقرير السنوي: الجمهورية العربية السورية،  اللجنة الدولية للصليب األحمر،  25

http://www.refworld.org/pdfid/59490dad0.pdf 
: الرابط على متاح الّسوريّة، العربّية الجمهوريّة في اإلنسان حقوق وضع S-17/1 رقم القرار اإلنسان، حقوق مجلس  26

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ResS17_1.pdf 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/SpecialSession/Session18/A-HRC-RES-S-18-1_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/SpecialSession/Session18/A-HRC-RES-S-18-1_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/SpecialSession/Session18/A-HRC-RES-S-18-1_en.pdf
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حدة جنة  ولم .املت 
 
ة لل وري  ة األراض ي بدخول تسمح الحكومة الس  وري    الس 

ً
م. الحين ذلك منذ مطلقا جنة وتقد 

 
ة تقارير الل  دوري 

 
ً
نة بجوانب تختص موضوعية تقارير إلى إضافة  إلى تكليفها بما فيها االختفاء ا معي 

ً
لقسري والقتل قيد االحتجاز، إضافة

ة تقارير وتقديم نةبالتحقيق بحوادث معي    .خاص 

7.  
ّ
 اآللية الّدولية املحايدة املستقل

ّ
قانون حقيق ومقاضاة املسؤولين عن الجرائم األكثر خطورة وفق الة للمساعدة في الت

 الّدولي

ست ة هذه تأس  ة  71/248القرار  بموجب اآللي  حدة في كانون األول/ ديسمبر للجمعي  ة لألمم املت  جمع “. وتشمل واليتها 2016العام 

وتوثيق وحفظ وتحليل األدلة املتعلقة باالنتهاكات للقانون الدولي اإلنساني واالنتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق اإلنسان 

جيل فيها، بما يتوافق مع معايير القانون الدولي، في وإعداد امللفات من أجل تيسير اإلجراءات الجنائية العادلة واملستقلة والتع

املحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية التي لديها اختصاص في هذه الجرائم أو قد يكون لديها اختصاص 

، بما يتوافق مع القانون الدولي
ً
 عملية لدعم القضائية امللفاتوهي بذلك تختص بمسألة إعداد  .”في هذا املجال مستقبال

ة ولكن  . املحاسبة . املطلوب التمويل كامل على تحصل لم كما عملها ومباشرة كوادرها اختيار في عام من أكثر استغرقت اآللي 

مت ة تقريرها األول في شباط  وقد  ة 2018اآللي  ة للجمعي  حدة لألمم العام   27.املت 

ة قرارات مجلس األمناملعتقلون في   بسوريا الخاص 

ةة تلك التي تتناول األوضاع اإلوبخاص   2018و 2011 ال يكاد أي قرار صدر عن مجلس األمن بخصوص سوريا بين عامي    نساني 

في  للوضع في سوريا من اإلشارة إلى االعتقال ال سياس ي   املتدهورة والتي تدعو لحل   ا واالنتهاكات العديدة التي يتعرض له تعس 

في  إلفراج عن املحتجزين بشكل املعتقلون وضرورة العمل على ا  مع إعطاء األولوي   تعس 
 
ف ة للنساء واألطفال واملرض ى. كما تكل

 حول امتثال األطراف لتلك البنود. ة معظم تلك القرارات األمين العام بتقديم تقارير دوري  
 
ة على مبدأ املحاسبد بعضها كما أك

 ؤولين عنها. تكبي االنتهاكات واملسوضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مر 

                                                           
 /72/764http://undocs.org/ar/A: الرابط على متاح التقرير  27
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 وأبرز تلك القرارات:

  2012لعام  2042القرار: 

ل موضوع اإلفراج عن املحتجزين 
 
فيحيث مث  وتقديم قائمة بأماكن االحتجاز وإتاحة الوصول إليها أحد بنود تعس 

ً
ا

لعام  2042اها مجلس األمن في قراره رقم مها املبعوث األممي كوفي أنان آن ذاك وتبن  خطة النقاط الست التي قد  

2012.28 

  2013لعام  2118القرار: 

عجيل والذي يتضمن اإلشارة إلى ضرورة الت   2012حزيران  30فيه مجلس األمن بيان جنيف الصادر بتاريخ  ىوالذي تبن  

المة واالستقرار والهدوء، كما يشير إلى بوصفها إحدى خطوات االنتقال وتحقيق الس  في اإلفراج عن املحتجزين 

 29عن "األفعال املرتكبة خالل هذا النزاع".ضرورة املساءلة 

  2014لعام  2139القرار: 

فيمنه إدانة شديدة لالحتجاز ال 11ة والذي يتضمن في املاد   ين وتعذيبهم إضافة إلى الخطف واإلخفاء للمدني   تعس 

الذي يذكر  القسري ويطالب باإلنهاء الفوري لهذه املمارسات وإطالق سراح جميع املحتجزين. وهو القرار األول 

. االختفاء القسري  
ً
ولي  ضرورة إنهاء اإلفالت من العقاب على انتهاكات القـانون كما يؤكد على " تحديدا  اإلنـساني   الد 

 
 
ـد مـن جديـد وجـوب تقـديم مـرتكبي تلـك االنتـهاكات وعلـى مـا ُيرتكـب مـن انتـهاكات وتجـاوزات لحقـوق اإلنـسان، ويؤك

 من إلى العدالة". ويتضمن هذا القرار بشكل خاص تعه   اـسؤولين عنـها بـصورة أخـرى في سوريوالتجـاوزات أو امل
ً
دا

 30 مجلس األمن باتخاذ خطوات أخرى في حال عدم االمتثال لبنوده.

                                                           
: الرابط على متاح ،4ص المرفق، ،(2012) 2042 رقم القرار المتحدة، لالمم التابع األمن مجلس 28

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2042(2012)&referer=http://www.un.org/en/
sc/documents/resolutions/2012.shtml&Lang=A 

 :الرابط على متاح ،16-15ص الثاني، المرفق ،(2013) 2118 رقم القرار المتحدة، لالمم التابع األمن مجلس  29
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2118(2013)&referer=http://www.un.org/en/

sc/documents/resolutions/2013.shtml&Lang=A 
 :الرابط على متاح ،17 ،13 ،11 المواد ،(2014) 2139 رقم القرار المتحدة، لالمم التابع األمن مجلس  30

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2139(2014)&referer=http://www.un.org/en/sc/do
cuments/resolutions/2014.shtml&Lang=A 
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  2014لعام  2191القرار: 

في  يؤكد القرار على اإلدانة الواردة في القرار السابق لالحتجاز ال ذه له يطالب بالوقف الفوري  و  واإلخفاء القسري   تعس 

 املمارسات وإطالق سراح املعتقلين.

  2015لعام  2254القرار: 

 اإلطار املرجعي للمسار السياس ي ويتحدث في فقراته والذي يعتبر حالي  
ً
ةعن اإلجراءات اإل 14، 13، 12ا أو ما  نساني 

 
 
في  باإلفراج "عـن أي محتجزين بشكل بة املطال 12قة والتي تضم في الفقرة اصطلح على تسميته إجراءات بناء الث ، تعس 

ة  2191.31و 2139ما النساء واألطفال"، كما يطالب بتطبيق القرارات السابقة بما فيها ال سي   ولكن  املالحظ أن  أهمي 

على وقف إطالق النار ومحاربة  التركيزسطر واحد مقابل  علىذكرها  ليقتصرتراجعت في هذا القرار  لينموضوع املعتق

 إلرهاب. ا

  2018لعام  2401، و2016لعام  2332، و2016لعام  2268القرارات: 

 
 
 والتي تابعت جميعها الدعوة لتطبيق إجراءات بناء الث

 
 لإلفراج املبك

ً
ر عن املحتجزين قة مع اإلشارة خصوصا

في .تعس 
ً
 32ا

 املعتقلون في القانون السوري

ة الحكومةيزخر سجل  وري  لطة، الحقوقي بتاريخ من االن الس   أولئك املناوئين للس 
ً
ة تهاكات الفاضحة لحقوق املعتقلين، وخاص 

ل أي  نظام محاسبة أو رقابة لعمل الجهاز 1963منذ عام فقد استطاعت الحكومة، من خالل فرض حالة الطوارئ 
 
، أن تعط

ل  ة والتغو  يات الفردي  ة ملصادرة الحر  ، وأطلقت العنان لألجهزة األمني  نفيذي  ين؛ وفي سبيل الت  ة بحق  املدني  في ممارسات وحشي 

 من 
ً
ة حصانة لطات، ومنحت عناصر األجهزة األمني  ورية باإلطاحة بمبدأ الفصل بين الس  لطات الس  تحقيق ذلك، قامت الس 

                                                           
: الرابط على متاح ،12 المادة ،(2015) 2254رقم القرار المتحدة، لالمم التابع األمن مجلس  31

http://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015) 
 /esolutionshttp://www.un.org/en/sc/documents/r: الرابط على األمن مجلس لقرارات الكاملة النصوص على االطالع يمكن  32
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ة  ست محاكم استثنائي  ة قغير ملزمة باملالحقة الجنائية لجرائم ارتكتب في معرض تأديتهم لواجبهم، وأس  باع أي 
 
ة ات وانين إجرائي 

ت هذه املمارسات إلى ترسيخ ثقافة اإلفالت من العقاب. ة للموقوفين واملعتقلين، وأد   33أو توفير ضمانات قانوني 

 نظرة على أوضاع املعتقلين في سوريا قبل الربيع العربي

ي سوريا، حيث تمت ممارسته يعود تاريخ االعتقال التعسفي وممارسات حجز الحرية بدون مسوغ قانوني الى بداية حكم البعث ف

علنت بموجب القرار رقم 
ُ
 إلى نالصادر ع 2على نطاق واسع في ظل حالة الطوارئ التي أ

ً
"املجلس الوطني لقيادة الثورة" إشارة

لطة في سوريا ة  القرارولكن  ذلك  ؛االنقالب العسكري  الذي استولى بموجبه حزب البعث على الس  روط القانوني 
 
لم يستوف الش

روط التي تستلزمه  طلوبة إلعالنامل
 
ر الش

 
 بذلك، وبدون توف

ً
ل قانونا حالة الطوارئ حيث صدر عن جهة غير مجلس الوزراء املخو 

ة. ة التي  34كالحرب التي تستدعي التعبئة العام  عب السوري جل  فترة حكم حزب البعث من األحكام العرفي 
 
وعليه فقد عانى الش

اته، مث صاالته ملراقبة عناصر األمن تنتهك أبسط حقوقه وحري 
 
كاته ومراسالته وات ع، وخضع في كل تحر  ة التعبير والتجم  ل حري 

همين ن قانون الطوارئ  أجهزة النظام الحاكم من إحالة املت 
 
 كانت صفتهمواملوقوفين كما مك

ً
ا الشخصية أو سبب توقيفهم،  ، أي 

 من القضاء املدني،
ً
  ناهيك عن 35إلى القضاء العسكري  بدال

ً
بشكل بدون مذكرة توقيف و  اعتقال املدنيين وحجز حريتهم أساسا

في   ومثال   36تحت ذريعة حماية األمن الوطني ، وذلك من خالل االعتماد على نصوص قانونية ذات صياغة غير محكمة، تعس 

نقل و شعور القومي"، عن "إضعاف العلى التوالي، تتحدث  والتي من قانون العقوبات السوري، 287وحتى  285من ذلك املواد 

ولة". ة"، و "النيل من هيبة الد   37األنباء التي "توهن نفسية األم 

                                                           
 2012قوننة الجريمة، المالح، هيثم،  33
، متاح على الرابط: 2008، 6مقاربات،  لمحة عن تاريخ حالة الطوارئ في سوريا،الحوراني، فداء،   34

http://www.mokarabat.com/mo13-52.htm 
 : المادة السادسة، متاح على الرابط، 1962نص قانون الطوارئ السوري موسوعة الجزيرة،   35

 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2011/8/11/%D9%86%D8%B5-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-1962 
: الرابط على متاح. 2009 ،3 ص وريا،س في العليا الدولة أمن محكمة: العدالة عن بعيداً  ووتش، رايتس هيومن  36

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0209ar.pdf   
 http://parliament.gov.sy/laws/Decree/1949/penal_18.htm: الرابط على متاح، السوري العقوبات قانون 37
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 ةيات الفردي  الحر  تحمي  صوص،لن1973تضمين الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية، واملعتمد عام وعلى الرغم من  

غ ق 28كاملادة ، وتمنع االعتقال التعسفي   د على املنع املطلق للتعذيب،التي تمنع توقيف أحد بدون مسو 
 
لم يتمتع  38انوني وتؤك

 
ً
لطة لتعطيل هذه األحكام وعدم احترامها السوريون بهذه الحقوق نظرا ة الس  وري ذاته فعالي  ستور الس  ل الد 

 
؛ فقد عط

ها وضمان  ة، مما أفقدها القدرة على القيام بمهام  نفيذي  لطة الت  اها تحت إشراف الس   إي 
ً
ة واضعا ة القضائي  احترام دستوري 

ة  ت املاد  لطة  1973من دستور عام  131القوانين. فعلى سبيل املثال نص  ة الضامن الستقالل الس  على اعتبار رئيس الجمهوري 

تان  ة، وأولته املاد  ة 139و 132القضائي  ستوري  ة رئاسة مجلس القضاء األعلى وتعيين قضاة املحكمة الد  ، على التعاقب، مهم 

لطات. العليا، وبذا  ة بشكل يتنافي ومبدأ الفصل بين الس  ة والتنفيذي   كان رئيس  الجمهورية الرئيس الفعلي للسلطتين القضائي 

ة بل قامت بتجريد القضاء العادي  من  نفيذي  لطة الت  ة تحت وصاية الس  لطة القضائي  ة بوضع الس  وري  لم تكتف الحكومة الس 

سة في ظل  حالة الطوارئ، ومنها محاكم امليدان العسكرية التي واليته، وذلك من خالل االعتماد على املحاك م االستثنائية املؤس 

يت واملنشأة بموجب سيئة الص  ومحكمة أمن الدولة العليا  1968،39لعام  109بموجب املرسوم التشريعي رقم تم إنشاؤها 

ن ة  عل، وقد حازت هذه املحاكم االستثنائي  1968لعام  47املرسوم التشريعي رقم  ة واسعة طالت محاكمة املدنيي  ى والية قضائي 

ة، وتم   باع قوانين أصول املحاكمات، فكانت ذات طابع اعتباطي، تخلو إجراءاتها من إ من مرتكبي الجرائم العادي 
 
عفاؤها من ات

ة، فقد أصبحت بشكل فعلي  ذات واليةأي   ة العادي  ة ة ضمانات ألسس املحاكمة العادلة، أما املحاكم الجزائي  محدودة  قضائي 

 و 
ً
 ستور.  لنصوص الد   فقدت قدرتها على ممارسة مهامها املنوطة بها وفقا

ن  ةى غياب مبدأ الفصل بين السلطات لحجب أي  لقد أد  
 
ة، مما مك ة والتنفيذي  لطتين التشريعي  رقابة فاعلة على أفعال الس 

ة من تمرير قوانين تتنافى وروح الد وري  ادرة في ظل  حالة الحكومة الس  ة الص  شريعي 
 
ستور، و الحفاظ على مفاعيل املراسيم الت

ة، ة لعناصر األجهزة  األمني  وارئ والتي تمنح حصانة شبه مطلقة من املالحقة الجنائي 
 
هذه الحصانة باإلضافة لغياب  40الط

                                                           
http://ncro.sy/wp-متاح على الرابط:  ،1973لعربية السورية دستور الجمهورية االمركز الوطني لألبحاث واستطالعات الرأي،  38

content/uploads/2016/04/19731.pdf 
: الرابط على متاح تشريعي، مرسوم العسكرية، الميدان محاكم إحداث 39

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=8414&RID=-
1&Last=3&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-

1&Loc1=0&Key1=%C7%E1%E3%ED%CF%C7%E4%20%C7%E1%DA%D3%DF%D1%ED%C9&SDate
=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=&Dep=-1& 
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قابة على السجون ومراكز االعتقال، جعلت من املعتقلين فئة ضعيفة خارجة عن نط أبرز مثال  ولعل  اق الحماية القانونية. الر 

بعة عشر ألف شخص ممن اعتقلتهم  الحكومة وجود ما يقارب الس  في تلك املرحلة، هو  عن حجم مأساة املعتقلين في سوريا 

  بقيالذين  41،ثمانينات القرن املنصرم خاللة وري  الس  
ً
 حتى يومنا هذا.  مصيرهم مجهوال

 ٢٠١١آذار  املعتقلون السوريون عقب انتفاضة

ة املناهضة شعال فتيل االحتجاجات الشعبي  إة في األحكام العرفي   ون في ظل  لقد ساهمت سنين الخوف التي عاشها السوري  

 منهلُحكم البعث، ونادى العديد من املتظاهرين برفع حالة الطوارئ وإلغاء األحكام العرفي  
ً
 ظاهرات والحد  حتواء املال  اة، ومحاولة

الذي أنهى العمل بحالة الطوارئ التي  2011،42لعام  161املرسوم التشريعي  رقم ة وري  ت الحكومة الس  من انتشارها،  أصدر 

ت  ت ،أربعة عقود ةبقرااستمر 
 
ولة محكمة ذاتهفي اليوم  وحل ، 1973بتعديل دستور عام  وقامت في وقت الحقالعليا،  أمن الد 

 هذه القرارات إال  ،2012دستور جديد لسوريا في عام  وتبني
، ووصفتها تقاريرلم ، أن 

ً
ر من الواقع شيئا حقوقية بالخطوات  تغي 

لطة ة الس  ستور الجديد على هيمنفقد استمرت األجهزة األمنية بممارسة سلطاتها بشكل اعتيادي، وحافظ الد   43ة،وري  الص  

ة بقوانين ومحاكم تخدم ذات واستبدلت مفاعيل قانون الطوارئ واملحاكم االستثنائي   ،األخرى لطات ة على جميع الس  نفيذي  الت  

 44ى مكافحة اإلرهاب.الغرض تحت مسم  

عذيب استخدام الت، و بشكل تعسفي  ين  ملدني  ااعتقال   على  ،2011عام نتفاضة السورية منذ بداية اال  ،دأبت األجهزة األمنيةف

  ،جرائمهم املرتكبة في معرض تأديتهم لواجباتهم جميعة من متع بحصانة فعلي  مع الت  جاز حتبشكل ممنهج في مراكز اال 
ً
 فوفقا

 ولية املعني  حقيق الد  لجنة الت  ل
 
 ة للموت وري  ض العديد من املعتقلين في سجون الحكومة الس  تعر  ، وري  الس  أن ة بالش

ً
 نتيجة

  45،وري  للتعذيب واملعاملة الال إنسانية من قبل عناصر األمن الس  
 
  د سوري  بة من قبل مجن  د الصور املسر  وتؤك

ً
في  عمل سابقا

                                                           
، متاح على الرابط: 2012 مارسات حقوق اإلنسان: سوريا،متقرير وزارة الخارجية األمريكية،   41

http://www.state.gov/documents/organization/160478.pdf 
متاح على الرابط: ، 2011لعام  161لتشريعي رقم المرسوم امجلس الشعب السوري،   42

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4444&ref=tree& 
، متاح على الرابط: 2011 ارتكاب قوات األمن السورية جرائم ضد اإلنسانية في درعا،ثل هذا الرعب من قبل: لم نر مرايتس ووتش، هيومن   43

https://www.hrw.org/ar/report/2011/06/01/256247 
، متاح على الرابط: 2012 : قانون مكافحة اإلرهاب،2012لعام  19نون رقم القاالشعب السوري، جلس م  44

http://parliament.gov.sy/laws/Law/k_19_2012.htm 
: الرابط على متاح ،2016 ،4 ص ،سوريا في ازاالحتج أثناء الوفيات: الخاطر عن بعيد العين عن بعيد بسوريا، الخاصة الدولية التحقيق لجنة  45

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_ar.pdf 
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وعلى  .لتلك املعاملة"قيصر" ، وفاة آالف املعتقلين في سجون السلطات السورية نتيجة  لقببمعروف العسكري،  601املشفى 

 املو  من  انتشار هذه الصور  على مستوى الدول الرغم 
 
هذه املمارسات، لم تقم الحكومة   التي أدانت بشدة، وليةد  المات نظ

 ل أيسجونها ولم تحو   غير اإلنسانية فيعذيب واملعاملة حظر الت  ة بوري  الس  
ً
  من عناصر وقيادات الجهات األمنية للمحاسبة، ا

  تقرير ففي
ً
قيامها ب  اللجنة أفادتلشأن السوري، لجنة التحقيق الدولية املعنية با، شهر شباط الفائت، عن صادر حديثا

املعتقلين منية بتعذيب ات األ الجه استمرار واأكدوالذين ، ةمن قبل السلطات السوري معتقلين مفرج عنهم بإجراء مقابالت مع

 استمرار  األ  فإن  وعليه  إنسانية.واحتجازهم في ظروف سيئة وغير 
 
ل جهزة األمنية السورية بالتصرف بال رقيب أو رادع يشك

 
ً
  تهديدا

ً
  خطيرا

ً
 .لحياة اآلالف من املعتقلين واملغيبين قسريا

  2012دستور  يحدثفيما يتعلق بالدستور، لم 
ً
  تغييرا

ً
 وخاص   وري  هد الس  في املش جذريا

ً
ناحية توفير ضمانات حقيقية  من  ة

 السلطاتبين فصل أ الات الفردية وتطبيق مبدللحري  
ً
جمع  علىه يدأكت من حيث هلسابق ، فجاء مشابها عبير والت  ة الت  حري 

ة االعتقاد،  ات وحري  وقيف األشخاص حظر تو  46،ة"ة املختص  ن الجهة القضائي  إال بأمر م نكاملسا ول دخع ومنوتشكيل الجمعي 

، و  عذيب، بدون أمر قضائي  ة وحق  مع هيدأكوتحظر الت  هم التي على حق  املحتجزين بالوصول إلى الخدمات القانوني  رفة الت 

 حبت يقت بناماإال أن  هذه الض 47،يحتجزون بموجبها
ً
في ظل غياب اآلليات الناجعة واملؤثرة لتطبيقها، ويشهد على  رقو  لى عرا

ة  راستمراذلك    بممارساتها بحق املدنيين كمااألجهزة األمني 
ً
 دفقلطات، ا من حيث مبدأ الفصل بين الس  أم   . هو موضح آنفا

ستور ا ة على جميع السلطات األخرى،حافظ الد  نفيذي  لطة الت  ئيس  لجديد على هيمنة الس  ة تسمية بما في ذلك منح الر  صالحي 

ة في حالة الخيانة  ة ومحاكمة رئيس الجمهوري  عون االنتخابي 
 
ظر في الط ة العليا التي تختص  بالن  ستوري  أعضاء املحكمة الد 

ر في ظجون، والن  واليتها ومنها تفتيش الس   ةة على ممارسة غير قادر لطة القضائي  وبذا بقيت الس   48العظمى من بين أمور أخرى.

ة وبخاص   ةضمانات قانوني   ةأي  دين من قتل داخل مراكز االعتقال، كما بقي املعتقلون واملوقوفون مجر  التعذيب و العاءات د  ا

  اعتقالهم.فع بعدم قانونية محكمة والد  أمام املثول هم في حق  

                                                           
: الرابط على متاح ،والحريات الحقوق: األول الفصل الثاني، الباب السورية، العربية الجمهورية دستور العدل، وزارة  46

http://www.moj.gov.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=36:2014-05-24-12-
2116&catid=2:syrianlegislation&Itemid=3 

 .القانون سيادة: الثاني الفصل الثاني، الباب السورية، العربية الجمهورية دستور العدل، وزارة 47
 .العليا الدستورية المحكمة: الرابع الباب السورية، العربية الجمهورية دستور العدل، وزارة  48
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محاكم امليدان العسكرية  استمرتفقد  ،أمن الدولة العليا إللغاء عمل املحاكم االسثنائية قرار حل  محكمة لم يؤدأخيرا، 

 والتي   1968،49لعام  109املنشأة بموجب املرسوم التشريعي رقم 
 
شريعات ال تلتزم باألصول واإلجراءات املنصوص عليها في الت

ملنظمة العفو الدولية، تم إعدام ووفقا  51.اخلية" االضطرابات الد  النظر في القضايا في حال " بما في  ذلك بعملها  50افذة،الن  

ة  2015وكانون األول  2011أيلول قرابة ثالثة عشر ألف معتقل في سجن صيدنايا في الفترة الواقعة بين  بعد محاكمات صوري 

كبديل فعلي عن محكمة أمن الدولة،  أسست الحكومة السورية محكمة اإلرهابكما  52وجيزة أمام محكمة امليدان العسكرية.

 " اتباع من التي تم إعفاؤها
 
راءات املالحقة واملحاكمة"، إجوار و أدافذة وذلك في جميع شريعات الن  األصول املنصوص عليها في الت

   53.بدأ إعادة املحاكمة تخضع ملال  ةنهائي   ة فقد اعتبرتالغيابي   أحكامهاوشملت واليتها املدنيين والعسكريين على السواء، أما 

ة حقيقالت   لجنة وصفت وقد ة الدولي 
 
ة املستقل ات عن تقريرها في بسوريا، الخاص  مل العا القضائي النظام االحتجاز، أثناء الوفي 

 :يلي كما في سوريا

 الد   في حين ينص  
 
، فــــإن يـفم االحتجـاز التعس  ر  ـة الواجبـة ويجـوني  علـى ضـمانات مراعـاة األصـول القان وري  ستور السـ

 
 
 ــــوري  ة الس  نظــــام العدالــــة الجنائيــــ

 
ـة، ومحكمــــة مناهضــــة اإلرهــــاب، واملحــــاكم ، الــــذي يشــــمل املحــــاكم املدنيـــ

ة لحقوق اإلنسان في كل خطوة من خطوات ير الدولي  ة، يِخفق باستمرار في الحفاظ على املعايالعســــكرية  وامليداني  

 إنكار حق اإلحضار أمام املحكمة للموجودين قيد االحتجاز مع بقاء املحتجزين لفترات   .ةة القضـائي  العملي  
ً
ويتم دائما

 
 
تعريفها  فييــة غــير واضــحة عــن علــى األســاس القــانوني لحبســهم. إن األحكــام الجنائطويلـة دون أن تتـاح  لهــم فرصــة الط

ات التي يحميها قانون حقوق اإلنسان الد     ولي  للحقوق والحري 
ً
د ممارستها. عقوبـات اإلعـدام تصـدر م مجر  ما تجر   وكثيرا

 .54يـــان كثـــيرةة في أحملحاكمـــة العادلـــة، ويكـــون ذلـــك بصـــورة ســـر ي  اويـتم تنفيـذها عـن محـاكم ال  تراعـــي معـــايير 

                                                           
: الرابط على متاح تشريعي، مرسوم العسكرية، الميدان محاكم إحداث  49

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=8414&RID=-
1&Last=3&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-

1&Loc1=0&Key1=%C7%E1%E3%ED%CF%C7%E4%20%C7%E1%DA%D3%DF%D1%ED%C9&SDate
=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=&Dep=-1& 

 (2015) ،(الشرعية والهيئات المحاكم العسكرية، الميدان محكمة اإلرهاب، محكمة) سوريا في المحاكم إرهاب. أنور البني،  50
 السابق المرجع  51

https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2016/08/syria-torture-prisons/52  
، متاح على الرابط: (2015) ،(الشرعية والهيئات المحاكم العسكرية، الميدان حكمةم اإلرهاب، محكمة) سوريا في المحاكم إرهاب. أنور البني،  53

http://www.sl-center.org/news/40?language=arabic  
: الرابط على متاح ،2016 ،4 ص ،سوريا في ازاالحتج أثناء الوفيات: الخاطر عن بعيد العين عن بعيد بسوريا، الخاصة الدولية التحقيق لجنة  54

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_ar.pdf 



 الطبعة األولى  قبل فوات األوان

23 
 

التعذيب الوحشية في  أساليب قيامهم باستخدامو  تعسفية باعتقال املدنيين بشكل استمرار اعناصر األجهزة األمني في ظلو

ة، ة وهيمنة املحاكم االستثنائي  لطة القضائي  الغياب التام لدور الس  أضف إلى ذلك  ،سجون السلطات السورية دونما رقيب

  الذين يترقبون هم يذو  وتستمر معاناة، ة وري  لطات الس  ن في سحون الس  ين واملوقوفياملعتقل  اناةعتستمر م
ً
  تحركا

ً
  فاعال

 
ينقذ  هعل

   وان.فوات األ  قبل محبوبيهم وفلذات أكبادهم 

 املعتقلون واملسار السياس ي: ملحة تاريخية

 املعتقلون في بيان جنيف

ةأشار بيان جنيف إلى  ح وكذلك استكمال رورية لتعزيز الوقف الد  املعتقلين في سياق اإلجراءات الض   قضي 
 
ائم للعنف املسل

 55تقرار والهدوء خالل املرحلة االنتقالية.المة واالساإلفراج عن املحتجزين بوصفه أحد عوامل تحقيق الس  

 2جنيف 

ة، وقد كانت 2دعت األمم املتحدة إلى محادثات جنيف  2118بناء على بيان جنيف وقرار مجلس األمن    قضي 
ً
 املعتقلين حاضرة

 في سياق املفاوضات على مستويين: 

 أثناء املفاوضات:

ةطرحت ال من وفد املعارضة تقديم قائمة  فطلب املبعوث األممي   (،2013) 2118ة قرار مجلس األمن بناء على مرجعي   قضي 

  اوبالفعل استجابت املعارضة لهذ. 56باملعتقلين
 
عامل ة الت  ة واستراتيجي  ة التفاوضي  لب، وقد ظهر حينها غياب االستراتيجي  الط

ةمع القضايا اإل  -، فقد طلبت املعارضة نساني 
 
قوائم املعتقلين  -شاركة في املفاوضاتحظة األخيرة املالتي كانت ترفض حتى الل

                                                           
 " جنيف بيان" يعرف ما- سوريا أجل من العمل مجموعة عن الصادر البيان الثاني؛ الملحق( / ٢١١٨) األمن مجلس قرار  55

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/489/21/PDF/N1348921.pdf?OpenElement-dds-https://documents 
https://news.un.org/ar/story/2014/01/195842 56    :مركز أخبار األمم المتحدة: سوريا: السماح للمدنيين بالخروج من حمص  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/489/21/PDF/N1348921.pdf?OpenElement
https://news.un.org/ar/story/2014/01/195842
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 إن املعارضة و  57واصل االجتماعية، وكذلك عبر وسائل الت  مات الحقوقي  من املنظ

ً
  47,000مت قائمة من قد  قيل الحقا

ً
اسما

ةالحكومة  عتاد   وري   . 58ها كاذبةأن   الس 

ةال للتسوية األساسية املبادئ وثيقة  : سياسي 

اه "املبادئ األساسي   2م وفد املعارضة في جنيفتقد   ر فيها ما سم 
 
 بوثيقة أط

 
ةسوية الة للت ن م" والتي تضم النقاط الست سياسي 

 ما يتعلق بهيئة الحكم االنتقالي.  فصيالت في ضوئها، وبشكل خاص  خطة كوفي أنان، وبعض الشروحات أو الت  

طة والحق باالطالع على قوائم املعتقلين وإعادة النظر في السل وقد جاء في الفقرة التاسعة من الوثيقة أن لهيئة الحكم االنتقالي  

وإلزام األطراف باحترام معايير حقوق اإلنسان في األثناء والسماح بوصول املفتشين  2011آذار  15ادرة بعد تاريخ األحكام الص  

ولي  ين إلى أماكن االحتجاز والكشف عن مصير املختفين وتقديم قوائم اسمي  الد 
 
 59يد االحتجاز وأماكن دفنهم.ين قة باملتوف

املعارضة  وفدللمرة األولى في االجتماعات املوازية للمفاوضات فكرة "تبادل املعتقلين" إذ اقترحوا على  روسيا توحينها طرح

 الت  
 
 واصل مع املعارضة املسل

 
حة، وقوبل هذا املقترح حة والحصول على قوائم باألسرى العسكريين في قبضة املعارضة املسل

 60كها بمرجعية قرار مجلس األمن وبيان جنيف.رفض من املعارضة التي أعربت عن تمس  بال

من املسارات املطروحة، وأعلن املبعوث األممي "األخضر اإلبراهيمي" انهيار املفاوضات  تقدم في أي   أي   2ق جنيفلم يحق  

 61ن املفاوضات.، عقب جولتين م2014في أيار  باستقالته من منصبه واعتذاره من الشعب السوري

                                                           
  /10203093287272304https://www.facebook.com/rima.flihan/posts: بوك فيس فليحان، ريما  57
  :الرابط على متاح ،المطروحة؟ ياالقضا هي ما: الّسورّية الّسالم محادثات الغارديان، 58
-pressue-put-to-willingness-russias-on-hinge-may-talks-https://www.theguardian.com/world/2016/mar/21/syria

assad-on 
  للسالم جنيف لمؤتمر السياسيّة التسوية التفاق األساسية المبادئ بيان  59
-Opposition-Syrian-Principles-of-loads/2014/02/Statementcontent/up-https://www.peacefare.net/wp

Delegation.pdf 
 الوثيقة هذه إعداد سياق في ٢جنيف في المفاوض الوفد أعضاء بأحد اتصال  60
  https://news.un.org/ar/story/2014/05/202722:  منصبه من يستقيل اإلبراهيمي األخضر: سوريا: المتحدة األمم أخبار  61

https://www.facebook.com/rima.flihan/posts/10203093287272304
https://www.theguardian.com/world/2016/mar/21/syria-talks-may-hinge-on-russias-willingness-to-put-pressue-on-assad
https://www.theguardian.com/world/2016/mar/21/syria-talks-may-hinge-on-russias-willingness-to-put-pressue-on-assad
https://www.peacefare.net/wp-content/uploads/2014/02/Statement-of-Principles-Syrian-Opposition-Delegation.pdf
https://www.peacefare.net/wp-content/uploads/2014/02/Statement-of-Principles-Syrian-Opposition-Delegation.pdf
https://news.un.org/ar/story/2014/05/202722
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ً
املعارضة  الذين طالبت -ةجون املدني  ة أو الس  ن األفرع األمني  م-الحديث عن املحاذير، بعد اختفاء بعض األشخاص  ليبدأ الحقا

  2بهم عبر مسار جنيف
 
  3ية املحاذير والعواقب، األمر الذي قاد إلى توافق قبيل جنيفة تناقش بجد  مات الحقوقي  وبدأت املنظ

 
 

  تعلى أال
 
 م أية قوائم في عملية التفاوض.سل

 وما بعده:  3مسار جنيف

واعتبر الوفد املفاوض بيان  2254وقرار مجلس األمن  62(2 ,1(ة بياني فيينا بناء على مرجعي   3 عقدت مفاوضات جنيف

 مرجعي  63الرياض
ً
 تفاوضي   ة

ً
 . ة

ةأغفل بيانا فيينا    قضي 
 
ةملساعدات اإلار، وازا على وقف إطالق الن  املعتقلين، حيث رك ، ومحاربة اإلرهاب، واالنتخابات نساني 

في سياق ما أسماه تدابير بناء الثقة إلى "اإلفراج عن أي محتجزين  12في الفقرة    2254ستور، بينما أشار قرار مجلس األمن والد  

في  بشكل  عتقلين من إجراءات "حسن إطالق سراح امل فقد اعتبر أن   ، أما بيان الرياض64ما النساء واألطفال"، ال سي  تعس 

 . 65ة"الني  

 جهود الوفد املفاوض:

ةرغم تراجع  م األولوي   قضي 
 
وليات في القرارات املعتقلين على سل  الد 

ً
 باعتبار البقي وفد املعارضة متمس   ،ة كما ذكر آنفا

ً
ةكا  قضي 

 
 
ةالحكومة  تفاوض، بينما كانقة غير القابلة للت  من إجراءات بناء الث وري    الس 

 
  وتصفل تحقيق أي تقدم فيها تعط

 
ها املطالبة بحل

 ة. ناهيك عن استخدامها كورقة ابتزاز في جنيف وفي املفاوضات املحلي   66ب "شروط مسبقة للتفاوض"،

                                                           
 : فيينا بياني على لالطالع  62
1 :/https://www.genevaupdates.com/archives/12929  ,2 :/https://www.genevaupdates.com/archives/12935  
  https://www.genevaupdates.com/archives/12926/ الرياض بيان  63
 2254 األمن مجلس قرار  64

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/443/32/PDF/N1544332.pdf?OpenElement-dds-https://documents 
   https://www.genevaupdates.com/archives/12926/الرياض بيان  65
 : لرابطا على متاح ،للعودة شروطا تضع" الرياض هيئة"و بإفشالها المعارضة تتهم دمشق" ..  3-جنيف" تعليق اليوم، روسيا 66

-%D8%AF%D9%8A-https://arabic.rt.com/news/809871
-%82%D9%8A%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9-D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%
-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-D9%88%D9%81%D8%AF%
-D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9%
/D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA% 

https://www.genevaupdates.com/archives/12929/
https://www.genevaupdates.com/archives/12935/
https://www.genevaupdates.com/archives/12926/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/443/32/PDF/N1544332.pdf?OpenElement
https://www.genevaupdates.com/archives/12926/
https://arabic.rt.com/news/809871-%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA/
https://arabic.rt.com/news/809871-%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA/
https://arabic.rt.com/news/809871-%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA/
https://arabic.rt.com/news/809871-%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA/
https://arabic.rt.com/news/809871-%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA/
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 ومن الجدير بالذ

 
  تم   2016 عام ، وفي مطلع2254ه بعد القرار كر أن

 
قة: تشكيل مجموعات متابعة لقضايا إجراءات بناء الث

ةنار، واملساعدات اإلوقف إطالق ال ة باملعتقلين في حين أعاقت كل من روسيا وإيران تشكيل مجموعة عمل خاص   67،نساني 

 
 
ن  ة، استجاب الوسيط األممي  مات الحقوقي  واملفقودين. وبعد الضغط من وفد املعارضة املفاوض واملنظ "دي مستورا" وعي 

 
ً
ةلتتابع هذه ال مستشارة  .م عملي  تقد   ق أي  ، لكنها لم تتمكن من تحقي68قضي 

، وفق أحد أعضائه، على تقديم تقارير ودراسات عن السجون وأماكن 3في سياق مسار جنيف وقد عمل الوفد املفاوض

االحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتقارير عن استعصاءات املعتقلين في السجون املدنية، وتقارير أخرى في السياق ذاته دون 

 ستوى العملي.ر ملموس على املتحقيق تطو  

، عندما اقترح دي مستورا تكتيك "الس  
ً
ةالل التفاوضية" أدرج الحقا   قضي 

 
غ هذا املقترح بأنه املعتقلين في "سل ة اإلرهاب" وسو 

ةولة، فرفض وفد املعارضة هذا الطرح ورد  أن إدراج المرتبط بإرهاب الد   في هذه السالل يعني قبولهم بإخضاعها  قضي 

 69للتفاوض.

 ستانامسار أ 

عقب سقوط حلب وصدور إعالن موسكو الذي آذن بإطالق مسار جديد في أستانا.   2017جاء انطالق محادثات أستانا مطلع 

ةوقد اقتصر تمثيل املعارضة في هذا املسار على القوى ال زت جوالته املتتابعة على وقف إطالق النار ضمن ما عرف عسكري 
 
، ورك

 إلى العمل على  مساع   وتر"، مع وجودب "مناطق خفض الت  
ً
ةلبدء نقاش الدستور واالنتخابات، إضافة   70املعتقلين. قضي 

                                                           
 بط: ، متاح على الرا2015تموز  29 األمن، مجلس أمام بسوريا الخاص األممي المبعوث إحاطة المتحدة، األمم  67
أيار  19 إيغالند، يان المستوى رفيع األممي والمستشار مستورا دي ستافان بسوريا الخاص األممي للمبعوث مشترك صحفي مؤتمر المتحدة، األمم  68

note-05-correspondents/2016-https://www.un.org/sg/en/content/sg/note/19-، متاح على الرابط: 2016
envoy-special-un-stakeout-press-joint-correspondents 

 الوثيقة هذه إعداد سياق في المفاوض، الوفد في المعتقلين ملف مسؤولة مفرج، أليس السيدة مع اتصال  69
 أستانا مفاوضات محطات أبرز: الجزيرة على االطالع يرجى أستانا مسار عن للمزيد 70

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/7/4/%D9%87%D8%B0%D9%87-
%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-
%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7  

https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2016-05-19/note-correspondents-joint-press-stakeout-un-special-envoy
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2016-05-19/note-correspondents-joint-press-stakeout-un-special-envoy
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2016-05-19/note-correspondents-joint-press-stakeout-un-special-envoy
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ينما بفت في هذا املسار أن اجتماعاته وبياناته الرسمية والختامية تنحصر في الدول الثالث الضامنة: روسيا وتركيا وإيران، والال

ة والحكومةينحصر دور وفدي املعارضة  وري  ضامنين واالجتماعات الجانبية معهم ومع الوفود األخرى. كما بالتنسيق مع ال الس 

 .حدة ينحصر بدور املراقب حضور األمم املت   إن  

  كان وفد الحكومة والطرف اإليراني  
ً
ما كانوا يحاولون إدراج قضايا أخرى  يعيقان بشكل متكرر الحديث عن املفقودين، ودائما

ةوس في جدول النقاشات، في حين طرح الر   أستانا في سياق "تبادل الثانية ملحادثات  الجولةاملعتقلين واملفقودين منذ  قضي 

 71األسرى واملعتقلين."

؛ بما فيها وثيقة تختص بتبادل من أسمتهم الالحقةقاش في الجوالت وس للن  مها الر  طرحت في الجولة الثالثة أربع وثائق قد  

  ولكن   72«.إرادتهم املحتجزين ضد  »بـ
 
 ق رح الروس ي  الط

ً
 تبن   وبل برفض من وفد املعارضة التي طرحت مسودة

ً
اها الضامن بديلة

في الجولة الثامنة تشكيل  التركي واستمرت التجاذبات حولها حتى الجولة الثامنة بحسب املسؤول القانوني للوفد، إذ أقر  

                                                           
 الّسوريّة للمعارضة روسية ووعود..  ختامي بيان دون ينتهي ٢ أستانة: األوسط الشرق 71

-om/home/article/856776/%C2%AB%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9https://aawsat.c
-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-2%C2%BB
-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%
-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-D9%88%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%
-D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9%

D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%  
https://aawsat.com/home/article/904216/4-: المقبلة" أستانة" جوالت في لمناقشتها روسية وثائق ٤: األوسط الشرق 72
-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82D%
-%D9%81%D9%8A-D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%
-D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%
-C2%AB%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9%C2%BB%

D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9%  

https://aawsat.com/home/article/856776/%C2%AB%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-2%C2%BB-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/856776/%C2%AB%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-2%C2%BB-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/856776/%C2%AB%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-2%C2%BB-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/856776/%C2%AB%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-2%C2%BB-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/856776/%C2%AB%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-2%C2%BB-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/856776/%C2%AB%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-2%C2%BB-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/904216/4-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/904216/4-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/904216/4-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/904216/4-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/904216/4-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/904216/4-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/904216/4-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
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 يد ومباركة املبعوث األممي  ، حيث حظيت هذه الخطوة بتأي73املفقودين واملعتقلين وتبادل الجثث مجموعة عمل لبحث ملف

  74،ح في بيانه الصحفي  كما صر  -دي مستورا 
 
 75مات املجتمع املدني ونشطاء حقوق اإلنسان.وقوبلت بمعارضة وتشكيك من منظ

وثيقة ولم تعلن آلية  نات حيث لم تنشر أي  ة عملها مبني على تسريبات وتكه  ما يعرف عن تشكيل هذه املجموعة وآلي   كل   غير إن  

.  عمل
ً
بينما أكد املسؤول  76تتشكل املجموعة من ثالثة أعضاء عن كل طرف من األطراف الثالثة الضامنة،و املجموعة رسميا

 األمم املتحدة بثالثة أعضاء وتستدعى املنظمات 
ً
وليالقانوني لوفد املعارضة في أستانا أنها تضم أيضا ة مثل الصليب األحمر الد 

 77وقت الحاجة.

املجموعة الهالل األحمر السوري وأن غياب الوفد عن  دث فيه وفد املعارضة عن اعتراضه على أن تضم  وفي الوقت الذي يتح

خطط ملشاركة ممثلين " وجودصر ح مبعوث الرئيس الروس ي الخاص إلى سوريا ب 78املجموعة كان بقرار منه بسبب وجود إيران،

 
 
وليليب األحمر مة الص  عن منظ  ة والهالل األحمر في هذا االد 

 
ة مات دولي  لعمل حيث تم إدراجهم ضمن الوثيقة، باإلضافة إلى منظ

 79رورة."ة أخرى في حال الض  وغير حكومي  

ةووفق وفد املعارضة ال ىاالتفاق على أن  فقد تم   عسكري 
 
حدة مهام السكرتاريا وتيسير عمل املجموعة األمم املت   من فريق يتول

 يو 
ً
م إحاطة  دوري   قد 

ً
 80.عن عملها لدي مستورا ة

                                                           
(، متاح على الرابط: 2017) أستانا، في سوريا حول الّدولي االجتماع في وتركيا وروسيا إليران المشترك البيان الروسية، الخارجية زارةو 73

-rossii-irana-zaavlenie-/asset_publisher/zwI2FuDbhJx9/content/sovmestnoe-http://www.mid.ru/en/diverse/
-2017-dekabra-22-21-astane-v-sirii-po-vstreci-mezdunarodnoj-itogam-po-turcii-i

9_redirect=http%3A%2F%2Fwww.mid.ru%2Fen%2Fdiverse%3Fpgoda?_101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx
p_id%3D101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_m_

1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D6-ode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn 
: الرابط على متاح ،2017 األول كانون 22 مستورا، دي ستافان سوريا إلى المتحدة لألمم الخاص المبعوث باسم بيان المتحدة، األمم  74

nog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/c1024976ecdc4c18c12581fe004eeb0https://www.unog.ch/u
OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1?5 

: الرابط على متاح ،2018 الثاني كانون 21 ،"أستانة" في المعتقلين ملف مسار من تتخوف حقوقية منظمات بلدي، عنب  75
https://www.enabbaladi.net/archives/20039 

  https://www.enabbaladi.net/archives/211307 الحالي آذار منتصف سوريا في المعتقلين ملف لبحث اجتماع.. أستانة بلدي، عنب 76
 الوثيقة هذه إعداد سياق في أستانا، وفد عضو الفرحان، ياسر مع اتصال 77
 السابق المصدر 78
: سوريا إلى الخاص الروسي الرئيس مبعوث مع خاص حوار: سبوتنيك 79
-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-https://arabic.sputniknews.com/interview/201712271028796513
-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%
/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5D8%A%  

   الوثيقة هذه إعداد سياق في أستانا، وفد عضو الفرحان، ياسر مع اتصال 80

http://www.mid.ru/en/diverse/-/asset_publisher/zwI2FuDbhJx9/content/sovmestnoe-zaavlenie-irana-rossii-i-turcii-po-itogam-mezdunarodnoj-vstreci-po-sirii-v-astane-21-22-dekabra-2017-goda?_101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9_redirect=http%3A%2F%2Fwww.mid.ru%2Fen%2Fdiverse%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D6
http://www.mid.ru/en/diverse/-/asset_publisher/zwI2FuDbhJx9/content/sovmestnoe-zaavlenie-irana-rossii-i-turcii-po-itogam-mezdunarodnoj-vstreci-po-sirii-v-astane-21-22-dekabra-2017-goda?_101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9_redirect=http%3A%2F%2Fwww.mid.ru%2Fen%2Fdiverse%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D6
http://www.mid.ru/en/diverse/-/asset_publisher/zwI2FuDbhJx9/content/sovmestnoe-zaavlenie-irana-rossii-i-turcii-po-itogam-mezdunarodnoj-vstreci-po-sirii-v-astane-21-22-dekabra-2017-goda?_101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9_redirect=http%3A%2F%2Fwww.mid.ru%2Fen%2Fdiverse%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D6
http://www.mid.ru/en/diverse/-/asset_publisher/zwI2FuDbhJx9/content/sovmestnoe-zaavlenie-irana-rossii-i-turcii-po-itogam-mezdunarodnoj-vstreci-po-sirii-v-astane-21-22-dekabra-2017-goda?_101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9_redirect=http%3A%2F%2Fwww.mid.ru%2Fen%2Fdiverse%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D6
http://www.mid.ru/en/diverse/-/asset_publisher/zwI2FuDbhJx9/content/sovmestnoe-zaavlenie-irana-rossii-i-turcii-po-itogam-mezdunarodnoj-vstreci-po-sirii-v-astane-21-22-dekabra-2017-goda?_101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9_redirect=http%3A%2F%2Fwww.mid.ru%2Fen%2Fdiverse%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D6
https://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/c1024976ecdc4c18c12581fe004eeb05?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
https://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/c1024976ecdc4c18c12581fe004eeb05?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
https://www.enabbaladi.net/archives/20039
https://www.enabbaladi.net/archives/211307
https://arabic.sputniknews.com/interview/201712271028796513-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.sputniknews.com/interview/201712271028796513-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.sputniknews.com/interview/201712271028796513-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
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ةيعتبر الوفد   املعتقلين  قضي 
ً
ة لى عات اإلفراج عن املعتقلين وليس غير قابلة للتفاوض، وأنهم في أستانا يفاوضون على آلي   قضي 

ةال   قضي 
 
 ذاتها، وقد سل

ً
ةس  سمية والجون الر  للس   م الوفد خريطة   ري 

 
وليمات وطالب بدخول املنظ  لك. ة إلى مراكز االحتجاز تالد 

 على تشكيل
ً
  ردا

 
 مجموعة عمل املعتقلين في أستانا، سل

 
ةة مات الحقوقي  مت بعض املنظ وري  رئيس وفد املعارضة؛ الدكتور  الس 

 
ً
  أحمد طعمة، رسالة

ً
  مشتركة

 
وسية الظاهرة السيطرة الر   دت فيها "تخوفها من طرح ملف املعتقلين في محادثات أستانا في ظل  أك

 .داملحاي ور األممي  على مجرياتها وغياب الد  
 
 " وقد أك

 
  مات على أن  دت املنظ

 
ها: دات أهم  املعتقلين يجب أن يتم وفق محد   طرح ملف

ولي  القرارات  كما تنص  - اإلنساني   فصله عن املسار السياس ي، والحفاظ على طابعه الحقوقي    ب االنجرار إلى فخ  ، وتجن  -ةالد 

 ة والقانوني  ة الحقوقي  ني  قوائم أسماء املعتقلين .. وإسناد امللف إلى أصحاب الخبرة الف
 
مات املجتمع املدني ة وإشراك ممثلي منظ

وغير املشروط عن جميع املعتقلين،  ك بضرورة اإلفراج الفوري  ة، والحؤول دون تحويله إلى مجرد "مبادالت"، بل التمس  املختص  

  اواألهم من هذ
 
 كل

 
 81.."دة األطراف.ة محايدة ومتعد  في ظل رعاية دولي   ه أن يعالج امللف

ةث وفد املعارضة الوفي الجولة التاسعة ملحادثات أستانا، تحد    اسم من املعتقلين نساءً   500عن تسليم قائمة من  عسكري 

 
 
 للضامن التركي، وقد أك

ً
  دوا أن  ورجاال

 
متها لروسيا هذه القوائم هي ذات القوائم التي كانت وفود املفاوضات املحلية قد سل

 في سياق االتفاقات
ً
 82.التي أفضت للتهجير القسري   مسبقا

ة جهة أخرى وحماية ويعمل الوفد على إعداد قوائم بأسماء املعتقلين واملطالبة بضمانات لتسليمها للصليب األحمر أو أي  

 أ الوفد ح رئيسفيما صر   83املعتقلين الواردة أسماؤهم في القوائم من عمليات االنتقام.
 
 أن يأتي الصليب األحن

ً
مر ه ال مانع أبدا

ولي  84سجون الفصائل. ويفحص كل   الد 

                                                           
 العسكريّة للمعارضة األستانا وفد رئيس إلى سورية منظمة ١١ من مشتركة رسالة 81

https://www.facebook.com/StartPoint11/photos/a.1834704263467266.1073741827.1545890102348685/203454
type=3&theater/?1166816907  

  الوثيقة هذه إعداد سياق يف أستانا، وفد عضو الفرحان، ياسر مع اتصال 82
 السابق المصدر 83
 باألدلة مدعومة المعتقلين عن دقيقة قوائم سنقدم: أستانا محادثات إلى المعارضة وفد رئيس: سبوتنيك  84
-https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201712231028690050
-%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9D8%A7%D9%
-D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%
-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%
-D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7%
/D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86%  

https://www.facebook.com/StartPoint11/photos/a.1834704263467266.1073741827.1545890102348685/2034541166816907/?type=3&theater
https://www.facebook.com/StartPoint11/photos/a.1834704263467266.1073741827.1545890102348685/2034541166816907/?type=3&theater
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201712231028690050-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201712231028690050-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201712231028690050-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201712231028690050-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201712231028690050-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201712231028690050-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86/
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  الخاص   ح مبعوث الرئيس الروس ي  بينما يصر  
 
ة األطرافمع املشاورات  ستجري  هبسوريا، ألكسندر الفرينتيف، بأن  السوري 

ةبتنسيق  ومعالجة املواد الواردة فيما يتعلق باملحتجزين، واملض ي  "   85التبادل." قضي 

ون وبحسب منظمة  صريحات والبيانات في مسار أستانا تستخدم مصطلحات تجانب الت   يقة والعدالة فإن  من أجل الحق سوري 

فيجوهر مشكلة االعتقال ال ة وغير واضحة مثل )تبادل  تعس  واالختفاء القسري، حيث يتم  استخدام مصطلحات ضبابي 

تبادل الرهائن....  –يم جثث القتلى تسل –تبادل مقاتلين  –اإلفراج عن األسرى "في السياق العسكري"  –األشخاص املحتجزين 

ةإلخ(، أو اختزال    قضي 
ً
ة دون اإلشارة صراحة

 
لعشرات اآلالف  املعتقلين واملخطوفين في سوريا فقط باإلفراج عن الفئات الهش

عواقب  د تمييع املصطلحات، واستخدام لغة ال تحمل أيةتتعم   -التي تطرح تلك الوثائق–ويبدو أن روسيا  86من الحاالت األخرى.

ة الحكومةقانونية تترتب على  وري   على املدى البعيد.  الس 

ةوقد عقدت مجموعة العمل  وبحسب البيان الختامي  87باملعتقلين اجتماعها الثاني خالل الجولة التاسعة من أستانا، الخاص 

 عن سير عملها،
ً
 ولكن هذا التقرير لم ينشر.  88لهذه الجولة فقد قدمت اللجنة تقريرا

 ملجتمع املدني في جنيف: غرفة ا

 
 
للمبعوث  مات وبعض عضوات املجلس االستشاري النسائي  قبيل تشكيل غرفة املجتمع املدني في جنيف، عملت بعض املنظ

ةة على هامش املفاوضات ملناقشة ات جانبي  على عقد اجتماعات وفعالي   األممي   املعتقلين؛ فعقدت جلسة مع مجموعة  قضي 

                                                           
 الضامنة الدول عن ممثلين فقط ستضم سوريا في المعتقلين عن باإلفراج المعنية العمل مجموعة: الفرينتييف:سبوتنيك 85
-sputniknews.com/arab_world/201712231028685536https://arabic.
-D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%81%
/D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%  

  سوريا في والمفقودين المعتقلين آالف عشرات أزمة يحل ال" المقاتلين تبادل": والعدالة الحقيقة أجل من سوريّون 86

sy.com/ar/view/294-https://stj  
  أستانا مفاوضات إطار في اليوم تجتمع سوريا في المعتقلين سراح بإطالق الخاّصة العمل مجموعة: سبوتنيك 87
-https://arabic.sputniknews.com/world/201805141032324574
-8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8-D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7%
-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA%
/D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%  

 متاح ،2018 أيار 15-41 بين أستانا في بسوريا الخاص الدّولي االجتماع في وتركيا وروسيا إليران المشترك البيان الكازاخية، الخارجية وزارة  88

-http://mfa.gov.kz/en/content-view/sovmestnoe-zaavlenie-irana-rossii-i-turcii-po-itogam: الرابط لىع
mezdunarodnoj-vstreci-po-sirii-v-astane-14-15-maa-2018-g 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201712231028685536-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201712231028685536-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201712231028685536-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://stj-sy.com/ar/view/294
https://arabic.sputniknews.com/world/201805141032324574-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/world/201805141032324574-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/world/201805141032324574-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/world/201805141032324574-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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  89اليةتنسيق العدالة االنتق
 
 وأك

 
ةهة لألطراف مات في رسالة موج  دت املنظ وري  ولياملتفاوضة، وللمجموعة  الس  ة لدعم الد 

وليسوريا، وللمبعوث    ماح الفوري  وفريقه على ضرورة الس   الد 
 
ة واحترام ين أو جهة محايدة تتمتع بمصداقي  ملراقبين مستقل

ة تحدد األشخاص املعتقلين جون في سوريا وإصدار قوائم رسمي  والس   دوليين، بالوصول غير املشروط إلى جميع مراكز االعتقال

 لدى جميع األطراف حالي  
ً
  ،ا

 
 إلى وضع خط

ً
فين أو املعتقلين ة لإلفراج عن جميع السياسيي  إضافة  خالل األشهر الست  تعس 

ً
ة األولى ا

 90الم، كخطوة أولى.من بدء مفاوضات الس  

 
ً
  الحقا

 
ةلت مجموعة عمل لتشك  ن محامين، وحقوقيي  تقلين واملفقودين تتضم  املع قضي 

 
"من الطرفين"  مات مجتمع مدني  ن، ومنظ

ةة السويبناء على دعوة من الخارجي     سري 
 
  Swiss Peaceمة ومنظ

 
 ى تيسير جلساتها.التي تتول

ةتؤكد رؤية غرفة املجتمع املدني، بحسب أحد أعضائها، على اعتبار  ةاملعتقلين  قضي  ة قضي  ها فاوض، وأن  قابلة للت   غير إنساني 

 
 
  ضرورةقة بين األطراف، كما تؤكد على من إجراءات بناء الث

 
ة توضع هذه الأال  في أيدي العسكري   قضي 

 
مت ين، وعليه فقد ت

 ب -في ظل استمرار مسار أستانا-املطالبة 
 
دي مستورا لم يكن  مات املجتمع املدني شريكة في هذا املسار، لكن  أن تكون منظ

 
ً
  إيجابيا

ً
  كفاية

 
مات في أستانا، وكذلك بسبب لتنفيذ هذا املطلب، بذريعة عدم قدرة األمم املتحدة على ضمان أمن ممثلي املنظ

 
 
 91في املباحثات. مات بشكل حقيقي  عدم تأكده من إمكانية إدراج مطالب املنظ

  ي الجولة التاسعة من مفاوضات جنيف؛ تم  وف
ً
رأت الحقا

ُ
  .م ممثلي الدول التسعة في األمم املتحدةأما العمل على صياغة ورقة وق

ةة لعلى إعطاء األولوي   الورقةت نص    األطراف بما يلي:  جميعاملعتقلين واملخطوفين واملختفين وإلزام  قضي 

 اإلفراج الفوري عن املعتقلين واملختفين واملخطوفين  -１

 عن االعتقال ال  -２
 
في  الكف  ى خلفية الثورةعذيب ووقف تنفيذ أحكام اإلعدام علوالت   تعس 

 الكشف الفوري عن مصير املعتقلين واملختفين واملخطوفين  -３

 .حدةمكتب األمم املت  إيداع قوائم بأسماء كافة املحتجزين لديهم لدى  -４

                                                           
  R/Statements/Page_2http://justicesyria.org/A المجموعة موقع 89
  Feb/ 2016 /04. بعد منشورة ليست وهي الرسالة، -االجتماعات تلك في المشاركات إحدى- الحالق صباح السيدة شاركت 90
  المجموعة في المشاركات إحدى مع خاص اتصال 91

http://justicesyria.org/AR/Statements/Page_2
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ةس  ة والوقيف العلني  الكشف عن أماكن االعتقال والت   -５  ، وتسهيل الوصول إلى كافة مراكز االعتقال والتوقيف.ري 

 ة للمعتقلين وإتاحة الفرصة لزيارتهم. لطبي  تسهيل تقديم الرعاية ا -６

 إلى املطالبة بإبقاء هذا امللف تحت رعاية األمم املت  
ً
ةحدة وفصله عن مسار املفاوضات الإضافة وتشكيل لجنة من  سياسي 

 أطراف الت  
 
ة ومراقبة ين عن املجتمع املدني وممثلين عن أهالي املعتقلين ومكتب املبعوث الخاص ملتابعلين مختص  فاوض وممث

  92تنفيذ هذه البنود. وإحالة األمر إلى مجلس األمن في حال عدم استجابة األطراف املعنية.

 املعتقلون في االتفاقات املحلية

 (للوثيقة)الفقرة قيد التطوير، ستصدر في الطبعة الثانية 

 أساليب االلتفاف على قضية املعقتلين

ة الحكومةد تعم  ت وري    الس 
 
  كاراإلنباع سياسة ات

 
ولي  ل من االتفاقيات نص  للت   واملماطلة سويفوالت  القضايا ة فيما يخص  الد 

ةاإل ةعامة و  نساني  ماهي مع سياسة مكافحة اإلرهاب العاملية بهدف إعادة تدوير ، وفي محاولة للت  املعتقلين بشكل خاص   قضي 

ةال فيهااملعتقلين أو املسارات التي تطرح  ةقضي  جوهر  دة تمس  تخدم أساليب متعد  ا أمام العالم، وفي سبيل ذلك تسنفسه  قضي 

 خالل املفاوضات، وسنأتي فيما يلي على بعض هذه األساليب واملناورات.

 وربطهم باإلرهاب: اين لديهعدم وجود معتقلين سياسيّ  الّسورّيةالحكومة عاء ادّ  (1

o عي ت ةالحكومة د  وري  املعتقلين مجرمون  معتقلون سياسيون، وإنما جميع افي كل فرصة بأنه ليس هناك في سوري الس 

 ارتكبوا إحدى الجرائم املنصوص عليها في قانون العقوبات العامة أو قانون مكافحة اإلرهاب.

o  
 
ذلك تلفيق ضبوط أمنية ، ويتبع ملعتقلي الرأيحظة األولى لالعتقال تلفيق التهم تتعمد املخابرات والقوى األمنية ومنذ الل

 
ً
 عليها في تتضمن تهما

ً
 بارتكاب أعمال القتل وحمل الس  منصوصا

ً
 قون الح. وال يسمح املحق  قانون مكافحة اإلرهاب أو تهما

                                                           
 ذلك في لمشاركاتا السيدات إحدى قبل من شاركتهام تمت منشورة، غير سوريا، في قسرا والمختفين والمخطوفين المعتقلين قضيّة مجموعة رسالة 92

  االجتماع
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ة فقد أفادت شهادات العديد من املعتقلين بأنهم أجبروا ة أو حقيقي  ة واقعي  اط األعلى رتبة بوجود ضبوط أمني  والضب  

.إقون و ا يريده املحق  على االعتراف بم
ً
 ال سيكون مصيرهم املوت تعذيبا

على  2013وحتى منتصف العام  2011ة في الفترة من نهاية العام نت شهادات املعتقلين الذين اعتقلوا في املخابرات الجوي  ضم  ت

 93:اليالت  

   إرغام  الح، وقد تم  س  قت لهم تهمة اقتحام مخفر شرطة الحاضر بالة العظمى من معتقلي مدينة حماة لف  الغالبي

، واملعتقلين من املظاهرات السلمية على االعتراف بهذه الت  
ً
 ينبغية هم، فمن جهة يوجد حادثة أمني  املعتقلين عشوائيا

ةوالحكومة  ،على فرع األمن أمام قياداته أن يجد مرتكبيها، ومن جهة يضمن الفرع األمني   وري  وجود تهم  ،من خلفه الس 

 ي حال تمت مساءلته عن املعتقلين وأسباب اعتقالهم أو مصيرهم.للمعتقلين لديه ف

   ة من صغار السن في الفترة نفسها، حيث تم تلفيق ة وخاص  كذلك األمر بالنسبة ملعتقلي ريف درعا في املخابرات الجوي

نت مشاركتهم في ما حكموا باإلعدام بناء على هذه الضبوط األمنية التي تضم  بة ور لت في ضبوطهم األمني  تهم لهم وسج  

ةباط في مدينة صيدا )اقتحام مساكن الض    املناطق من املعتقلين معظم أن   كما ،(الخطيب حمزة الطفل الشهيد قضي 

 أي 2013 بداية ىوحت   2011 منتصف من الفترة في...  حمص في الوعر وحي   دمشق ريف في ودوما داريا: مثل اخنةالس  

  همضبوط نتتضم   املناطق، هذه حصار قبل
ً
  لجماعات بانضمامهم أقواال

 
 .حةمسل

  
 
ل عذيب والقتهديد املباشر بالت  دة كلها تحت الت  ة أساليب متعد  بوط األمني  قون ومساعدوهم في سبيل تلفيق الض  بع املحق  يت

 إلى تنفيذ التهديدات
ً
 وصوال

ً
ة يطلب صراحقون املعتقل على اإلدالء بما يريدونه في معظم الحاالت، و يجبر املحق   . حيثبداية

 "صديققابلة للت  "من املعتقل أن يدلي باعترافات 
 
 لتأليف رواية يصد  ، فيجد املعتقل نفسه مضط

ً
ق، تتضمن قها املحق  را

 واحدة من الت  
 
 هم الجاهزة مثل: االنضمام إلى مجموعة مسل

 
 حة، التواصل مع مسلحين إرهابيين، الت

 
ر على إرهابيين، ست

 ائمة.طين اإلغاثيين إضافة للتجار( أو تهمة الخاليا الن  اشهة للن  مويل )تهمة موج  الت  

بقضايا اإلرهاب هو فصل جديد من سلسلة  الّسورّيةإن ربط قضايا املعتقلين على خلفية أحداث الثورة 

ة على اإلرهاب باستغالل الحرب العامليّ  الّسورّيةالحكومة من  والتفافة، االنتهاكات املتواصلة لحقوقهم  األساسيّ 

                                                           
  المعتقلين صوت فريق جمعها الجويّة المخابرات من ناجين شهادات  93



 الطبعة األولى  قبل فوات األوان

34 
 

د به بمعايير املحاكماتة بوط األمنيّ الضّ ال تعتبر وعليه ، لتلك املمارسات اء  غط
ّ
 يعت

 
 رصينا

 
العادلة وال بد من  دليال

 ندة لتلك الضبوط.مراجعة جميع األحكام املست

2)        
ّ
 ة:ورية األمنيّ كلية واملحاكمات الصّ وجود املحاكم الش

   ة الحكومة ا تتذر عالذي عماد النظام القضائي  إن وري  بأن  وجوده يعكس قانونية اإلجراءات التي يخضع لها لس 

ةهو محاكم امليدان الاملعتقلون لديه،  والتي تعتبر محاكم محكمة قضايا اإلرهاب، و )األولى والثانية(،  عسكري 

 
ً
ة ة ص) كما سبقت اإلشارة، استثنائي  قد أخرج من ف ا القضاء املدني  أم   . أعاله ( 21انظر فقرة املحاكم االستثنائي 

 لت العديد من الحاالت، تم فيها اقتياد معتقلين إلى الفروع األمنية وهم مازالوا يحاكمون ج  ُس . وقد املشهد القضائي  

عي املحكمة بأن ال علم لها بمكان تواجدهم وتستمر بإرسال أسمائهم إلى سجن عدرا أمام محكمة اإلرهاب، وتد  

  وتطالب بمثولهم أمامها.

املحاكمات التي يخضع لها املعتقلون في سوريا ال تنسجم مع معايير املحاكمات العادلة  وبالتالي فإن

ة تبدأ من تشكيلها وتعيين قضاتها وال تنتهي بطابعها االستثنائي وعدم التزامها حتى بأصول ومشكلتها بنيويّ 

  نفسه. ورّي املحاكمات املرعية في القانون الّس 

 ن من املعارضة:ملعتقليبأسماء اطلب قوائم       (3

  أسماء وأخذ قضّيةة إلى محوريّ  إنسانّية قضّيةاملعتقلين وتحويلها من  قضّيةاملماطلة وتمييع هو والهدف من ذلك 

ةالحكومة ، كما أن تسليم ورد وري  ا ض املعتقلين املذكورين ضمنهعر  ية أثناء املفاوضات أينما كانت قد قوائم اسمي   الس 

ةة الحكومعتبرهم أن ت خطرإلى  وري   لالنتقام وفي أقلمحسوبين على املعارضة وبالت   الس 
ً
األحوال  الي قد يصبحون هدفا

ةتقوم الحكومة ببند تفاوض ي، وقد  يعتبر وفاءً ك بهم طاملا أن اإلفراج عنهم س  تمؤخر االفراج عنهم وتتقد  وري   الس 

 إعادة تجريمهم بتهم أخرى كالتواصل مع املعارضة.ب

 ةالحكومة ئة دون أخرى يؤدي إلى تركيز كما أن املطالبة بف وري  على اعتقال هذه الفئة، كما يحدث عند املطالبة  الس 

 
 
 بالن

 
 ساء فقط، أو تتم عمليات التبادل على الن

ً
وأن  وري  ة اعتقال املرأة لدى املجتمع الس  إلى حساسي   ساء فقط فإضافة

 أكبر على املجتمع واملعارضة فإن املطا
َ
ةالحكومة ز لبة باإلفراج عن املعتقالت يحف  اعتقالها يشكل ضغطا وري  لزيادة  الس 
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  اضغطه
 
 باعتقال املزيد من الن

ً
إلى تهميش فئات أخرى من الواجب أن تتم املطالبة بها وإنقاذها كاألطفال  ساء إضافة

 وكبار السن واملرض ى.

ة الّدوليه لجنة التحقيق يطالب كل طرف باإلفصاح عن قوائم املعتقلين لديه وليس العكس، وهو ما أوصت ب

 في تقريرها "
 
" حول التوصيات الواجب اتباعها للتعامل مع ملف املعتقلين االعتقال في سوريا: السبيل للمض ي قدما

 2018.94والذي نشر في آذار 

 إلى عمليات تبادل أسرى: قضّيةالحويل ت (4

ةالحكومة صر  حيث ت وري  ا أمكن بما يوحي بتساوي حجم االنتهاكات وعدد على استخدام هذه الصياغة م حلفاؤهاوكذلك  الس 

ةالحكومة ة وهي الغالبة بالنسبة للمعتقلين لدى فة املدني  املعتقلين وينفي عنهم الص   وري  طر . وتنطوي هذه الخطوة على مخاالس 

ولي  حقوق اإلنسان والقرارات مبادئ النهاية التفاف على املطلب البديهي وفق في عديدة، وهي  رة اإلفراج عن جميع ة بضرو الد 

 ين.املعتقلين السياسي  

 :من املخاطر التي تنضوي عليها هذه املناورة 

استبعاد فئات كثيرة من املعتقلين عن دائرة املفرج عنهم حيث ستضيق الدائرة لتقتصر على املحيط  -

 االجتماعي املناطقي واألسري املحيط بالفصائل 
 
 وتغييب الن  حة املسل

 
ةاملة للظرة الش  .قضي 

بادل، وترافق عمليات التبادل بعمليات النصب وابتزاز تعاظم دور املحسوبيات والوساطات في عمليات الت   -

 بادل.قوائم الت   فيأسماء أبناءهم  إدراجأهالي املعتقلين واملفقودين على أمل أن يتم 

فيبادل بشكل غير مباشر عمليات الخطف واالعتقال الع صفقات الت  تشج   -  خاص  و  نيللمدني   تعس 
ً
 النساء ة

 .املبادالت واجراء املكاسب تحقيق الستمرار املقابلة األطراف على الضغط لزيادة

                                                           
(. متاح على الرابط: 2018، )األمام إلى الطريق: سوريا في االعتقال بسوريا، الخاّصة المستقلة الّدولية التحقيق لجنة  94

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/AWayForward_DetentionInSyria.pdf 
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  ين يكون له دور ثانوي  تحرير املدني   -
ً
بادل، فهو ليس غاية الت   ن من قبل طرفي  مبادلة العسكريي  ب مقارنة

 التبادل وال هدفها.

بجوهرها وال يؤدي إلى تحقيق  ار العسكري أو أي مسار يمّس ويجب فصلها عن املس إنسانّية قضّيةاملعتقلين  قضّية

 العدالة لجميع املعتقلين.

 ابقة:استثناء القسم األكبر من املعتقلين في مراسيم العفو الّس        (5

من ة تنفيذ هذا املطلب ين تتعدد التكهنات حول شكل وآلي  في كل مناسبة يتم الحديث فيها عن إطالق سراح املعتقلين السياسي  

ةالحكومة قبل  وري  من قبل  عام   أكثر ما يثير مخاوف املعتقلين، هو أن يكون تنفيذ هذا البند عن طريق إصدار عفو   ولكن   الس 

ةالحكومة  وري  ةالحكومة هرب منها تالتي ويكون هذا العفو هو الثغرة  الس  وري  اية منذ بدف .اقوم بالوفاء بالتزاماتهكي ال ت الس 

ةأصدرت الحكومة الثورة وحتى اآلن  وري  عي أن العفو عام وشامل ولكن بعد راسيم للعفو العام، وفي كل مرة تد  م عشرة الس 

هذه بين بشكل مباشر ن املعني  فراج عن املعتقلين السياسيي  غ من محتواه وال يؤدي بالنتيجة إلى اإل ن أنه مفر  املرسوم يتبي  صدور 

 املراسيم.

  ة لطة التشريعي  أن العفو العام يصدر عن الس   1949والصادر عام  وري  بات الس  من قانون العقو  150جاء في املادة

من القانون على أن العفو الخاص يمنح  151ت املادة ونص  . ة كانت أو فرعية أو إضافيةعقوبة أصلي   وهو يسقط كل  

 .ولة بعد استطالع رأي لجنة العفومن رئيس الد  

وري  سلطة إقرار العفو العام س الشعباملراسيم  في مجل تعد  وعلى ذلك يجب أن  ، وهذا الذي يعطيه الدستور الس 

املراسيم وضعت فقرة خاصة تلك ، كما أنه في جميع 2011منذ عام  ما لم يحدث في أي مرسوم من املراسيم السابقة

سواء في محكمة أمن  على أساسها ون ينة وهي املواد ذاتها التي يحاكم املعتقلون السياسي  معي   قانونية الستثناء مواد

 أو في محكمة امليدان الالد  
ً
ةولة سابقا ةومحكمة قضايا اإلرهاب، وباقي املحاكم املدنية وال عسكري  .حالي   عسكري 

ً
 ا

 من هذه املواد قد تم تشميله في بعض املراسيم بعفو عن ربع العقوبة، وفي حاالت نادرة عن  
ً
مع اإلشارة إلى أن عددا

  نصف العقوبة، ولكن لم
 
ة عدد املحكومين على هذه املواد من جهة، ولطول فترة األحكام لهذه يكن لهذا كبير أثر لقل
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ةالحكومة املواد من جهة أخرى. أو لقيام  وري  بإعادة تجريم املعتقلين الذين تنطبق عليهم املواد الواردة في مرسوم  الس 

 .ة فقطاملد  العفو بتهم أخرى غير منصوص عليها في املرسوم أو مشمولة بربع 

عدد من املعتقلين الذين كانوا ينتظرون إطالق سراحهم بموجب مرسوم العفو الصادر في  فوجئعلى سبيل املثال، 

نة في االدعاء ن متضم  قضايا اإلرهاب بتهم جديدة لم تك بتجريمهم من قبل نيابة محكمة جنايات 2014شهر أيار 

 95السابق من قبلها.

 وتحت إشراف  قضّيةب الخاّصةقرارات يجب أن تكون االتفاقات وال
 
املعتقلين شاملة وغير قابلة للتأويل مستقبال

 
ّ
جراء يهدف إلى إ، وأن تترافق مع إجراءات رادعة بخصوص أي ةاملعنيّ ة الّدوليّ ة و ة املحليّ مات الحقوقيّ ومراقبة من املنظ

 
ّ
 تفريغ هذه االت

ّ
 في تحقيق العدالة. نهائّي فاهمات من مضمونها وااللتفاف على هدفها الفاقات والت

ة الفئات  الخاص 

  ةعام   ةخلفي  

ةالحكومة ال تقتصر ممارسات  وري    الس 
 
ن، ساء، واألطفال، وكبار الس  على فئات محددة بل تشمل فئات ضعيفة مثل الن

ةعلى الرغم من الحماية  وأصحاب االحتياجات الخاصة،واملرض ى،  و املمنوحة لهم بموجب القوانين  الخاص   ة. لي  الد 

 
 
 ساءالن

ولي  تحظر أحكام القانون    اإلنساني   الد 
ً
  أخذ الرهائن كما توفر أحكامه حماية

ً
  خاصة

 
 ذلكو يشمل  ساء من العنف الجنس ي  للن

ةاالغتصاب والدعارة الق   ، وأي  سري 
 

  96ئق،شكل آخر من أشكال االعتداء غير الال
 
ل "جريمة حرب وجميعها أفعال يمكن أن تشك

ةأو جريمة ضد اإل  لجريمة تتعلق باإلبادة الجماعية". نساني 
ً
 منشئا

ً
  97أو فعال

 
 1949فاقيات جنيف األربع كما تحظر ات

                                                           
 المعتقلين صوت – بالعفو تشميلهم يتم ولم اآلن حتى يحاكمون أبناؤهم زال ما معتقلين عائالت شهادات  95
: الرابط على متاح ،1949 الرابعة جنيف اتفاقية األحمر، للصليب الدّولية اللجنة  96

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 
: الرابط على متاح ،4 المادة ،2008 لعام 1820 رقم القرار المتحدة، لألمم التابع يالدّول األمن مجلس 97

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1820(2008)&referer=https://www.un.org/en/sc/
documents/resolutions/2008.shtml&Lang=A 
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  العرفي   والقانون اإلنساني   1977وبروتوكوالتها اإلضافية 
 
جناء  جينات عن الس  ، وتقض ي بعزل الس  ساء بالعنف الجنس ي  تهديد الن

 .لتفادي االعتداء الجنس ي  

  اإلنساني   وليالد  القانون ويقض ي 
 
، هات املرضعاتما األم  غار، وال سي  هات األطفال الص  ساء الحوامل وأم  كذلك بأن تعامل الن

  ،بعناية خاصة
 
 باس والر  فيما يتعلق بتوفير الغذاء والل

 
  بأن   قل. ويقر  ة واإلجالء والن  بي  عاية الط

 
رن بشكلالن

 
خاص  ساء يتأث

 بانفصال أفراد األسرة واملعاناة التي 
 
بها جهل مصير قريب مفقود، سواء أثناء الن  زاع أو بعده.يسب 

ولي  ويمنح القانون   في معرفة مصير أقاربها املفقودين ويجبر األطراف في النز   األسر الحق   اإلنساني   الد 
 
حة على ات

 
خاذ اعات املسل

  ةوبما أن  األغلبي   98دابير املمكنة للكشف عن مصير األشخاص املفقودين.جميع الت  
 
ساء العظمى من املفقودين رجال فإن  الن

بن أخبار الز  
 
 هن  في أغلب األحيان من يعاني في األسرة ويترق

 
 من يحمل عبء محاولة البحث وج أو الط

ً
فل املفقود. وهن  أحيانا

 ما األطفال. عن األقارب، وال سي  

 سوريا في اعتقال النساء

 يبلغ عدد املعتقالت املوجودات حالي  
ً
ةجون واملعتقالت في الس   -2018 حزيران–ا وري  وقد بلغ  99امرأة وفتاة. 3100 قرابة الس 

 وتطال االعتقاالت ناشطات في املجال املدني   100سيدة. 4771، 2011عدد املعتقالت الالتي مررن بتجربة االعتقال منذ عام 

  ياس ي  والس   والحقوقي  
 
 بي  وعامالت في املجال الط

 
لتخويف والضغط على األسر وردعهم عن االنضمام ساء لغايات ا، كما تعتقل الن

ةللحركة االحتجاجية املناهضة للحكومة، ومع ظهور الفصائل ال  عسكري 
 
ين عن ساء من أقارب املقاتلين واملنشق  ، اعتقلت الن

 الجيش إلرغامهم على وقف عملي  
 
مع  تعاونهن  و  أو عالقتهن   ساء ممن اشتبه بانتمائهن  اتهم وتسليم أنفسهم ،كما اعتقلت الن

ةاملعارضة سواء ال ةأو ال سياسي    عسكري 
 
 نتيجة تقارير ملفقة أو للش

ً
بهة ما أعطاها طابع االنتقام من ، وكان االعتقال أحيانا

ةالحكومة  يدة أو من عائلتها. ومن الواضح أن  الس   وري    تاستخدم الس 
 
 ساء بوصاعتقال الن

ً
  فه سياسة

ً
  ممنهجة

ً
  ومتعمدة

ً
 مستغلة

 الثقافي   ةالحساسي  
 
 ساء كعقاب جماعي.ة املرتبطة باملرأة  الستخدام اعتقال الن

                                                           
، متاح على الرابط: 2010 اإلنساني، الّدولي القانون بموجب النساء ايةحم األحمر، للصليب الّدولية اللجنة  98

https://www.icrc.org/ara/war-and-law/protected-persons/women/overview-women-protected.htm 
 =http://www.urnammu.org/?210cat: الرابط على متاح اإلنسان، وحقوق للعدالة أورنمو منظمة إحصائيات بحسب  99

 =http://www.urnammu.org/?102cat: الرابط على متاح اإلنسان، وحقوق للعدالة أورنمو منظمة إحصائيات بحسب  100
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 ملعاملة سي  
ً
 تتعرض املختفيات قسرا

 
ةة بالكرامة اإلئة وحاط   نساني 

 
غذية ولوجود دورات ة تفتقر للت  ويحتجزن في أماكن مكتظ

ةمياه مناسبة وتنعدم فيها النظافة ومواد التنظيف والرعاية بما في ذلك الفوط الص   واصل مع العالم ، كما يحرمن من الت  حي 

ة تفتقر للتجهيزات املالئمة وال يحظين كما تحتجز املعتقالت في سجون مركزي   101ومن االستعانة باملحامين،  الخارجي  

ةاألدنى من الرعاية الصبالحد   تتعرض  غير عادلة،كما إلجراءات تقاض   دفئة، باإلضافة إلخضاعهن  ظافة والت  ة والن  األساسي   حي 

 
 
 ساء للعزل لفترات طويلة للغاية. بعض الن

 ات الد  غياب القانون وحرمان املعتقالت من املحاكمات العادلة لعبت الرشاوي واملحسوبي   وفي ظل  
 
ء، ساور األبرز لإلفراج عن الن

 ن  بموجب هذه الصفقات يك نهن  املفرج ع الي فإن  ة وبالت  القانوني   وكذلك األمر بالنسبة للمبادالت حيث ال تتم تسوية أوضاعهن  

 
ً
  عرضة

ً
  لالعتقال مرة

ً
  ثانية

ً
 لبالد من ا لهن   فقات بمثابة قرار تهجيرما يجعل تلك الص   إلعادة التحقيق معهن   أو على األقل  عرضة

ةس  تجري بعض املبادالت تحت غطاء من ال   ري 
ً
ةس  تكون ال وأحيانا  إلتمام الص   ري 

ً
املبادالت فقة، وبشكل عام فإن مختلف شرطا

ةس  ال   ري 
 
 ما يكمنها واملعلنة ال يحيط بتفاصيلها اال قل

ً
 وكثيرا

ً
ون اإلعالن ة من القائمين عليها باستثناء طلب األسماء فيكون علنيا

 
 
 ة.غطية على تفاصيل أخرى للعملي  شويش والت  للت

 ما يكون ملزاج املحق  
ً
فقات،األسماء التي  ور األبرز في تحديدات والرشاوي الد  قين واملحسوبي  غالبا   تشملها الص 

ً
رسل تما  وعادة

 
ً
 الهن  دة على اعتقنة لفتيات ال تشملهن تلك الترتيبات إال بعد انقضاء فترة محد  د أسماء معي  للقضاء و تحد   األفرع األمنية توصية

 بالكامل.منها  أو استثنائهن  

م املبادلة إال بتحقيقها. غبات أخرى يفاوض بشأنها فال تت  دة أو حتى ر يكون للفصيل املفاوض اسم أو أسماء محد   ،في املقابل

ةس  فيما يغيب دور الهيئات ال  ة في املبادالت.والحقوقي   ياسي 

ةس  أما في املسارات ال ة فلم تغب املطالبة باملعتقالت في محادثات جنيف وأستانا وغيرها من مسارات العملية الرسمي   ياسي 

 ة لتحقيق هذه املطالبات بل إن  عملي  الؤية ر  الكر  في البيانات واملؤتمرات الصحفية مع غياب الذ ة، لكنها لم تتعد  التفاوضي  

 في عدم الت  تصر  
ً
اشترطت الهيئة العليا  ،ية، فعلى سبيل املثال ال الحصرعامل مع هذا املطلب بجد  فات الوفود ساهمت أحيانا

                                                           
medrights.org/wphttps://euro- ١٦ص والسجون االحتجاز ظروف انظر 101

FINAL.pdf-content/uploads/2015/05/EMHRN_Womenindetention_AR 

https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/05/EMHRN_Womenindetention_AR-FINAL.pdf
https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/05/EMHRN_Womenindetention_AR-FINAL.pdf
https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/05/EMHRN_Womenindetention_AR-FINAL.pdf
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ور إلى جنيف وبدء الجولة،  لكن الهيئة وصلت جنيف قبل أن معتقلة  للحض 300إلى  100فراج عناإل   3فاوض في جنيفللت  

 تصلها قائمة أسماء املعتقالت.  

 األطفال 

 ة حت  متع بضمانات أساسي  األطفال بالت   ت اتفاقيات جنيف األربع بحق  أقر  
 
 ى في الن

 
وليحة غير زاعات املسل  الد 

 
 ة، ورك

 
فاقية زت االت

ةابعة على ضرورة الحماية الر     102ة.طفال، و املعاملة الحسنة أثناء الحرمان من الحري  لأل  الخاص 

 التفاقية حقوق الطفل
ً
وليعلى الدول أن تحترم وأن تكفل احترام قواعد القانون  ،ووفقا لة باألطفال، ذات الص   اإلنساني   الد 

 الت   جميعويجب أن تتخذ 
 
 دابير املستطاعة الكفيلة بحماية ورعاية األطفال املتأث

 
 زاع رين بالن

 
حرمان األطفال من  ويعد   103حاملسل

ةالحماية   لاللتزامات التي فرضها القانون اإلنساني   الخاص 
ً
ولي   انتهاكا  ، واملاد  الد 

 
الثة املشتركة من اتفاقيات جنيف، والقانون ة الث

ولي    .العرفي   الد 

متع ل العدائية، ال يعني حرمانهم من الت  ة املمنوحة للمدنيين بسبب املشاركة في األعماوحتى فقدان األطفال للحماية العام   

ةبالحماية    الخاص 
ً
ولي  من القانون  ١١٧. وبموجب القاعدة بهم كونهم أطفاال   ،العرفي   اإلنساني   الد 

 
 يجب على أطراف الن

 
ح زاع املسل

 
 
 ات

 
 خاذ اإلجراءات املستطاعة لإلفادة عن األشخاص املبل

 
ة معلومات متوفرة ي  بأم زاع وتزويد عائالتهغ عن فقدانهم نتيجة الن

 كما  عنهم.
 
ةاألطفال دون الخامسة عشر، ال يفقدون الحماية  على أن   البروتوكول الثاني التفاقيات جنيفد أك بهم حتى  الخاص 

   104.، في حال احتجازهمإذا اشتركوا في األعمال العدائية بصورة مباشرة

                                                           
: الرابط على متاح ،1949 الرابعة، جنيف اتفاقية األحمر، للصليب الدّولية اللجنة  102

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 
: الرابط على متاح ،38 المادة الطفل، حقوق اتفاقية ،(سيفاليوني) لألطفال المتحدة األمم صندوق  103

https://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf 
: الرابط على متاح ،(أ-3) 4 المادة الدولية، غير النزاعات: 1977 الثاني اإلضافي البروتوكول األحمر، للصليب الدولية اللجنة 104

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm، ٣٨ص الدّولي القانون في األطفال اعتقال فقرة كذلك وانظر 

May-CHILDREN-content/uploads/2018/05/FORGOTTEN-http://www.urnammu.org/wp- ٤٠ ص اإلنساني الدّولي والقانون
AR.pdf 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm
http://www.urnammu.org/wp-content/uploads/2018/05/FORGOTTEN-CHILDREN-May-AR.pdf
http://www.urnammu.org/wp-content/uploads/2018/05/FORGOTTEN-CHILDREN-May-AR.pdf
http://www.urnammu.org/wp-content/uploads/2018/05/FORGOTTEN-CHILDREN-May-AR.pdf
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 األطفال اعتقال

ةالحكومة عتقل ت وري   قرابة  الس 
ً
  2446حاليا

ً
  105طفال

 
فيما  106قة لدى منظمة أورنمو للعدالة وحقوق اإلنسان،وفق األرقام املوث

 
 
ة ولغاية فرض ة وعقابي  اعتقل األطفال في حاالت مع عوائلهم ألسباب تأديبي   107.مات أخرى إلى أرقام أعلى من ذلكتشير منظ

 سلطة الر  
 
، كمعب في مناطق اعتبرت الحكومة أنها تشك

ً
 أمنيا

ً
ا اعتقلوا بغرض جمع املعلومات من األطفال أنفسهم ل تهديدا

ة املعلومة، و للضغط على ذويهم ،أو احتجزوا تخويف والترهيب تكون أقل، عدا عن عدم إدراكهم ألهمي  للمقاومتهم أن  باعتبار 

، كاملظاهرات ونقل كرهائن بغية تسليم أسرى لدى األطراف األخرى، أو اعتقلوا ملشاركتهم املباشرة بأنشطة مناوئة للحكومة

 د تواجدهم مع أمهاتهم أو آبائهم ساعة اعتقالهم.الح، أو ملجر  واء أو الس  املعلومات أو الغذاء أو الد  

ويحرمون من االتصال بالعالم الخارجي ومن  ويحتجز األطفال في ظروف غير مالئمة ويتعرضون للعنف واالستغالل الجنس ي  

ة، ويحتجز األطفال بين الثالثة عشر والثامنة ة وتتم محاكمتهم أمام محاكم استثنائي  وني  هم في الحصول على املساعدة القانحق  

 يعشر مع البالغين، و 
ً
ةعذيب واملعاملة الالأشكال الت   لجميعتم فصلهم عن أقاربهم في عدة حاالت، ويتعرضون أحيانا  إنساني 

 
 
مارس على املعتقلين البالغين، ويرغموالحاط

ُ
ون على اإلدالء بشهادات غير صحيحة و تنتزع منهم اعترافات تحت ة بالكرامة التي ت

 الت  
ً
تل بعضهم  نتيجة

ُ
عذيب أو داخل مراكز تلك اإلساءات، حيث بلغ عدد األطفال الذين قضوا تحت الت   لكل   عذيب وقد ق

  152االحتجاز 
ً
 2018.108حتى شهر أيار   طفال

  غير إن  
 
ةمن املسارات ال ل وشامل في أي  األطفال املعتقلين ال يطرح بشكل مستق ملف ة، حيث يترافق أو املبادالت املحلي   سياسي 

 
 
ة قصوى، كما يجب طفال معتقلون مع أمهاتهم وهذا خطأ. حيث يجب أن يكون لألطفال أولوي  جميع األ  ساء وكأن  ذكرهم مع الن

 
 
  فصل ملف

 
م أو ولدوا داخل مراكز االحتجاز والذين ساء والتمييز بين أولئك الذين اعتقلوا مع أمهاتهاألطفال عن ملف الن

ال  إذ دور رعاية لأليتام،حتى لو تم إيداعهم في  ،اعتقلوا وحدهم حيث يرتبط مصير األطفال املعتقلين مع أمهاتهم بمصير األم

                                                           
 الطفل حقوق اتفاقية لتعريف وفقا  " عشرة الثامنة يتجاوز لم إنسان كل" بأنه الطفل تعريف هنا نعتمد  105
 w.urnammu.orghttp://ww/?cat=102: الرابط على متاحة اإلحصائيات  106
http://sn4hr.org/wp-: الرابط على اإلنسان لحقوق الّسوريّة الشبكة تقرير انظر  107

content/pdf/arabic/The_children_of_Syria_are_disgraceful_2017.pdf 
ww.urnammu.org/wphttp://w-: الرابط على متاح ،2018 الذاكرة، خارج أطفال اإلنسان، وحقوق للعدالة أورنمو منظمة  108

content/uploads/2018/05/FORGOTTEN-CHILDREN-May-AR.pdf 
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عة اكات مرو  ض األطفال الذين يعتقلون وحدهم النته، فيما يتعر  يسمح لعائالتهم بزيارتهم ويبقون في عداد املختفين قسريا

.
ً
 أيضا

ة االحتياجات ذوو   الخاص 

  11تلزم املادة 
 
حدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الدول األطراف بضمان سالمة وحماية األشخاص ذوي فاقية األمم املت  من ات

ةاإلعاقة في حاالت الخطر والطوارئ اإل ةص  الرعاية ال، باإلضافة إلى الحق في الحصول على نساني   109م.عليت  الو  حي 

 2009.110دولة على االتفاقية وصادقت عليها سوريا عام  160وقد صادقت أكثر من 
 
 وتالقي حقوق الط

ً
فل املعاق بالذات اهتماما

 في األمم املت  
ً
 كبيرا

 
ولي  مات حدة وسائر املنظ  الد 

 
 15فاقيات الهامة  فاقت ة  وأسفر هذا االهتمام عن جهود كثيرة وعدد من االت

 اتفاقية.

ة االحتياجات ذوي  اعتقال  الخاص 

ةالحكومة عتقل ت وري   من ذوي االحتياجات  71 الس 
ً
ةشخصا   111،الخاص 

 
خضع لها سائر يروف التي ويتعرضون لذات الظ

هذه الفئة مغفلة  عذيب وظهرت صورهم في ملف قيصر. غير إن  املعتقلين من غير ذوي اإلعاقة وقد قتل منهم العديد تحت الت  

ةت البالكامل في سائر املسارا  وصفقات الت   سياسي 
 
 ة.ي  بادل املحل

 املعتقلون لدى األطراف األخرى 

 )الفقرة قيد التطوير، ستصدر في الطبعة الثانية للوثيقة(

                                                           
: الرابط على متاح ،11 المادة2006  االختياري، والبروتوكول اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية المتحدة، األمم 109

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx 
: الرابط على متاح ،8ص ،2017 سوريا، في اإلعاقة تومسون، ستيفين  110

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5978668240f0b65dcb000006/056-Disability-in-Syria.pdf 
 nammu.orghttp://www.ur/?cat=102: الرابط على متاح اإلنسان، وحقوق للعدالة أورنمو منظمة إحصائيات بحسب 111
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 المفاق الس  املعتقلون في ات

  ال شك  
 
  ،فاق السالمبأن ات

 
 كان شكل الت

ً
ةسوية الأيا ياسي    س 

 
 ل وثيقة قانوني  التي تفض ي إليها املفاوضات، يمث

ً
 واعتباري   ة

ً
في غاية  ة

 وطبيعة نظام الحكم، بل وفي معالجة تداعيات هائي  ولة الن  ة وشكل الد  ليس فقط في تحديد معالم املرحلة االنتقالي   ،األهمية

من حيث معالجة  ،ضوا ملختلف أنواع االنتهاكاتحايا الذين تعر  راع على مختلف املستويات ومنها ضمان حقوق الض  الص  

ن علضمان عدم تكرارها أو محاسبة املسؤولين عنها ناهيك  ت إلى تلك االنتهاكات على املستوى الهيكلي  رية التي أد  األسباب الجذ

 الوقف الفوري لتلك االنتهاكات واملمارسات. وقد يكون املعتقلون أحد أعقد فئات الض  
 
الم فاق الس  حايا التي يتعامل معها ات

 
 
  هم في نص  عامل مع ملف  م فيها الت  قة التي يت  ة والد  الحساسي  ف مصيرهم بالكامل على حيث يكاد يتوق

 
 فاق.االت

 من االستفادة من تجارب دول أخرى ودراسة تداعيات وجود أو غياب فقرات معي   ولذلك ال بد  
 
الم على وضعهم فاق الس  نة في ات

في  ة غير املقصودة في حال إغفال هذا امللفلبي  داعيات السب الت  ة من شأنها ضمان حقوقهم وتجن  واستيفاء معايير عام   هائي  الن  

  نص  
 
 فاق أو طرحه بطريقة غير مدروسة. االت

ةة الحالة م وعلى خصوصي  وبالتأكيد، وبناء على كل ما تقد   وري  صوص املقترحة ، فيمكن في هذه املرحلة طرح بعض الن  الس 

 
 
ةالم املنشود فيما يتعلق بفاق الس  لتضمينها في ات  ين.املعتقل قضي 

 تجارب دول أخرى 

 تطرح مسألة املعتقلين وأسرى الحرب واملختفين قسري  
 
 في االت

ً
راعات على اختالف ل إليها في نهاية الص  وص  الت   فاقات التي يتم  ا

 ما يكون ذلك من  2006و 1980اتفاق سالم وقعت بين  26ن أنواعها، فقد تضم  
ً
 باإلفراج عن األسرى، وغالبا

ً
 مرتبطة

ً
أحكاما

 لي  لبات األو  املتط
 
 ة لالت

 
  112قة وإعطاء حافز لوقف العنف.فاق لبناء الث

                                                           
https://stj-رابط: ، متاح على ال2018 السالم، اتفاقيات في المساءلة وقضيّة المعتقلين سراح إطالق والعدالة، الحقيقة أجل من سوريّون  112

sy.com/ar/view/561 
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 2016اتفاق السالم في كولومبيا 

 
 
 ملرصد الذ

ً
 اكرة والص  وفقا

 
 1958شخص بين عامي  82,998اريخية، اختفى ما يصل إلى اكرة الت  راع التابع للمركز الوطني للذ

  وقد أقر   2017.113و
 
ة للبحث عن األشخاص على تأسيس وحدة خاص   ة االختفاء القسري ونص  الم في كولومبيا بمسألفاق الس  ات

 2018ى نيسان املفقودين والتي لم يعين مديرها حت  
 

  فت أن  . والال
 
د مصير املفاوضات  شعبي   فض في استفتاء  الم رُ فاق الس  ات هد 

 
 
، فرغم FARCمرد املعروفة بـ كة الت  فاق ألعضاء حر التي استمرت أكثر من أربع سنوات، وذلك بسبب العفو الذي منحه االت

 لدى الناس الت   50استمرار الحرب زهاء 
ً
 لم يكن مقبوال

ً
ة عرفت ة خاص  تأسيس آلي   ضحية بالعدالة من أجل السالم. وتم  عاما

هم م بموجبها محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان الذين يعترفون بجرائمالم تت  من أجل الس   باالختصاص القضائي الخاص

 لهؤالء  ة مهما كان حجم االنتهاكات ولكن  بحيث يكون هناك سقف لألحكام الصادرة عن تلك اآللي  
ً
ذلك باملقابل أعطى حافزا

 
 
في معرفة الحقيقة وتحديد مصير املفقودين وغيرها من الجوانب  هادات التي تفيد في خدمة الحق  بتقديم املعلومات والش

 ة.ة للعدالة االنتقالي  الضروري  

 1994تفاق دايتون للسالم في البوسنة ا

  وقد نص   114شخص.  31,500ة ثالث سنوات ونصف فقد خاللها قرابة ت الحرب في البوسنة ملد  استمر  
 
 فاق دايتون على أن  ات

 
 
 للقانون ن اعتقل في سياق الص  ين ومقاتلين مم  جناء من مدني  خاذ إجراءات تحرير ونقل الس  التزام األطراف بات

ً
ولياراع وفقا  لد 

 من انتقال الس   30ذلك خالل  على أن يتم   . ونص  اإلنساني  
ً
 يوما

 
ولي  جنة لطة مع إشراف الل نفيذ. ليب األحمر على الت  ة للص  الد 

  21جناء لديهم خالل كما ألزم األطراف بتسليم قوائم شاملة بالس  
 
 من دخول االت

ً
ليب األحمر من الص   نفيذ لكل  ز الت  فاق حي  يوما

ةوالهيئة ال ى األخر واألطراف    عسكري 
 
 بدون عوائق إلى جميع أماكن امي، ومنح الص  ل الس  املشتركة واملمث

ً
 كامال

ً
ليب األحمر وصوال

 بالس  ة مع الس  االحتجاز وإجراء مقابالت خاص  
ً
ماح لألطراف األخرى بالوصول جناء قبيل إطالق سراحهم. وألزم األطراف أخيرا

                                                           
 السابق المصدر  113
esternwork/europe/w-we-ww.icmp.int/wherehttps://w-: الرابط على متاح والهرسك، البوسنة للمفقودين، الّدولية اللجنة  114

balkans/bosnia-and-herzegovina/ 
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ةة والة املعروفة السترجاع جثث الكوادر املدني  اعي  فن الفردية والجمإلى أماكن الد   جناء لتلك األطراف بما في ذلك الس   عسكري 

 
 
 115ون.املتوف

 
 
  كر أن  الجدير بالذ

 
ةبالجوانب ال جناء ترد في ملحق االتفاق الخاص  قة بالس  البنود املتعل د في ة، وال تر للتسوية السلمي   عسكري 

  نص  
 
 ل مستقل  وال في ملحق  فاق األساس ي  االت

ً
 مثال

ً
ل خالفا ةمفص   الن   قضي 

 
 جئين التي خص  ازحين والال

 
 ص لها االت

ً
 فاق ملحقا

 
 
 . مستقال

 
 
  أما ملف

ً
  املفقودين وهو األكثر إثارة

 
وليجنة لالهتمام في حالة البوسنة حيث تم تأسيس الل ة للمفقودين ليس بموجب اتفاق الد 

، أي 2004وفي عام  1996.116ة السبع في ليون في فرنسا عام بيل كلنتون في قم   ئيس األمريكي آن ذاكدايتون بل بمبادرة من الر  

 
 
  فاق دايتون، تم  بعد تسع سنوات من توقيع ات

ً
  تأسيس معهد املفقودين بوصفه هيئة

 
 مستقل
ً
  ة

 
بموجب القانون  تعنى بهذا امللف

 الخاص باألشخاص املفقودين.

وليتأسيس املحكمة  ومن جهة أخرى، فقد تم   ة ةالد   لعام 827ابقة بموجب قرار مجلس األمن رقم بيوغسالفيا الس   الخاص 

  أي 1993،117
 
 سياس ي   ات عدالة ومحاسبة ال يتعارض مع الوصول إلى حل  وجود آلي   فاق دايتون مما يشير إلى أن  قبل توقيع ات

  ،سلوفودان ميلوزوفيتش ،الزعيم الصربي راع وال يحول دونه، بل إن  للص  
 
 في املحكمة  ،اق دايتون فذع اتالذي وق

ً
حوكم الحقا

ولي ةة الد   118بيوغسالفيا السابقة. الخاص 

                                                           
: الرابط على متاح ،IX المادة ،A-1، الملحق 1995 والهرسك، البوسنة في للسالم العام اإلطاري االتفاق المتحدة، لألمم التابع األمن مجلس  115

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_DaytonAgreement.pdf 
 /s/historyu-https://www.icmp.int/about: الرابط على متاح تاريخية، لمحة للمفقودين، الّدولية اللجنة  116
: الرابط على متاح ،1993 لعام 827 القرار السابقة، بيوغوسالفيا الخاّصة الّدولية الجنائية المحكمة  117

http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_827_1993_en.pdf 
https://stj-رابط: ، متاح على ال2018 السالم، اتفاقيات في المساءلة وقضيّة المعتقلين سراح إطالق والعدالة، الحقيقة أجل من سوريّون  118

sy.com/ar/view/561 
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 وإسرائيل فلسطينمحادثات أوسلو للسالم بين 

ولي  ون من الحماية التي يمنحها القانون ي  حرم األسرى الفلسطينييُ  عريف املرتبط باملقاتلين ألسرى الحرب بسبب ضيق الت   الد 

ن يراعات األمر الذي يسمح إلسرائيل بنعتهم باإلرهابي  االعتقاالت التي تجري خالل مثل هذه الص  فقط بما ال يتناسب مع حقيقة 

ولي  وحرمانهم من حماية القانون   119.الد 

 أساسي  وقد كان موضوع األسرى الفلسطيني  
ً
 في مختلف جوالت املفاوضات بين الفلسطيني  ين ركنا

ً
 ا

 
فاق أوسلو ين وإسرائيل. فات

 تتحد  ورغم أنه لم يتضم   1993ل لعام األو  
ً
 صريحة

ً
ث عن األسرى تبعته إفراجات جماعية أعلنت عنها إسرائيل ولكنها ن بنودا

 
 
فاق أوسلو واشترطت العفو عن عمالء االحتالل املحتجزين لدى الجانب كانت مشروطة حيث لم تشمل من يعارض ات

 . الفلسطيني  

 
 
 ذأسابيع غير إن 5من سجون االحتالل خالل  أسير فلسطيني   5,000اإلفراج عن على  فقد نص   1994ة وأريحا لعام فاق غز  أما ات

  د شخص ي  إسرائيل تالعبت بهذا البند من جديد حين ربطت تنفيذه بتوقيع تعه  
 
 الم، األمر الذي أثار الكثيرفاق الس  باحترام ات

  وقيع، بل إن  ة التي منعت أسراها من الت  من االحتجاج لدى العديد من األحزاب الفلسطيني  
 
 لم يتم اإلفراالذين وق

ً
ج عوا أيضا

لواعنهم بل  منهم تم اإلفراج عنهم  550، فإن 1994أسير بحلول تموز  4,450إلى سجون أخرى. وعلى الرغم من اإلفراج عن  حو 

ين غضب الفلسطيني  ة على أن يمضوا الفترة املتبقية من أحكامهم ضمن مدينة أريحا ما أثار لطة الفلسطيني  بتحويلهم إلى الس  

وليواملراقبين   سواء.  ن لعملية أوسلو على حد  ي  الد 

 ملعايير وفئات على اإلفراج عن األسرى الفلسطينيي   ب تلك املشكالت فنص  جاء اتفاق أوسلو الثاني في العام التالي ليتجن  
ً
ن وفقا

 بدل تحديد إقامتهم في أريحا. كما تضم  رين بالعودة إلى بيوتهم األصلية وليس أعداد محددة كما سمح لألسرى املحر  
 
فاق ن االت

 ات بمجر  د إسرائيل باإلفراج عن جميع األسيرات الفلسطيني  تعه  
 
إسرائيل أفرجت في املرحلة  نفيذ. غير إن  فاق حيز الت  د دخول االت

 
 
 ثلثهم مت   882فاق عن األولى لتنفيذ االت

ً
 فلسطيني   21فضت ة وفق القانون العام، كما ر همون بتهم جنائي  أسيرا

ً
ة مغادرة أسيرة

 على تحف  الس  
ً
  أسيرات أخريات في خرق   4ظ إسرائيل على جن احتجاجا

 
األسيرات  اإلفراج عن كل   . غير أنه تم  2فاق أوسلو لبنود ات

                                                           
https://www.icrc.org/en/document/protected-: الرابط على حمتا األحمر، للصليب الّدولية اللجنة صفحة على التعريف انظر  119

persons/prisoners-war 
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 من املوعد املحد   17أي بعد  1997ات في شباط يالفلسطيني  
ً
 شهرا

 
 لالت

ً
أسير  800 فاق. كما قامت إسرائيل باإلفراج عند وفقا

  فلسطيني  
 
همون بجرائم صغيرة وأجبروا معظمهم كان قد قض ى ثلثي مدة الحكم ومت   ولكن   2فاق أوسلو في املرحلة الثانية من ات

 على توقيع تعه  
 
  اإلفراج عن أي   فاق أوسلو. فيما لم يتم  د بتأييد ات

 
الرتباطها بمفاوضات  2الثة من أوسلو أسرى في املرحلة الث

 ئي.الوضع النها

 
 
 صت منظمة الضمير الفلسطينية لدعم األسرى وحقوق اإلنسان املشكالت األساسي  وقد لخ

 
الم فاقات الس  ة التي وقعت فيها ات

ةاملختلفة في تناولها ل  األسرى بما يلي: قضي 

فيات التي تحول دون استمرار االعتقاالت واملمارسات الغياب البنود واآللي   .1 ألف  13ة حيث اعتقل ما يصل إلى تعس 

 2001و 1993خالل سنوات عملية أوسلو بين  فلسطيني  

وليعدم االلتزام بالقانون  .2 ة االحتالل باإلفراج عن جميع األسرى، حيث سمح ذلك الذي يلزم قو   اإلنساني   الد 

 إلسرائيل بإحالة األسرى إلى سجون داخل أراضيها بدل اإلفراج عنهم.

همين بالتسبب بقتل أو جرح حيث استثنى األسرى املت   2اق أوسلو تصنيف األسرى إلى فئات وهو ما ورد في اتف .3

 "أيديهم ملو  إسرائيلي  
ً
 لعدم ثة بدم يهودي" واستمر  ين وهو ما أطلقت عليه إسرائيل الحقا

ً
ت في استخدامه ذريعة

 
 
بسبب ربطهم  48رقية وعرب اإلفراج عن مئات األسرى الفلسطينيين وكذلك استثناء األسرى من القدس الش

 120بمفاوضات الوضع النهائي.

 األمثل املقاربة

ةن العمل في م، يتعي  على ما تقد   بناءً    قضي 
 
ة ات مضاد  مع مراعاة وجوب تطوير استراتيجي  ة شديدين املعتقلين بحرص ودق

ةالحكومة ات الستراتيجي   وري  ةفي إنكار ال الس  رارات مجلس لها إلى صفقات تسوية تخرق قيواملمطالة بها أو محاوالت تحو  قضي 

 . ةة القانوني  املسؤولي   ااألمن وتزيل عن كاهله

                                                           
 النهائي، الوضع اتمفاوض في الفلسطينيين األسرى عن اإلفراج دور": الالسالم" اتفاق إلى التوصل األسرى، لدعم الفلسطينية الضمير منظمة  120

-http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/addameer-report-reaching-the-no: الرابط على متاح ،2009
peace-agreement.pdf 
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 املبادئ العامة:

ة ● ةاملعتقلين  قضي  ة قضي   غير قابلة للتفاوض وال املساومة إنساني 

 عن تلبية الحقوق وااللتزامات  ●
ً
ة ليست بديال  الجذرية االستراتيجية بعيدة املدىتلبية الحقوق العاجلة وامللح 

 وال عدالة بدون محاسبة ال سالم بدون عدالة ●

 ة:األهداف العام  

  
 
 إنجاز أكبر قدر ممكن من املطالب واإلفراجات املتعل

 
 ل إلى وص  املعتقلين قبل الت   قة بملف

 
ةس  رتيبات الالت وضع لل ياسي 

 .اوبمعزل عن املفاوضات حوله في سوريا النهائي  

  تضمين 
 
ةس  رتيبات الالت  رورية إلنجاز ما ال يتم تحقيقه خاللد والضمانات الض  البنو  في سوريا هائي  وضع الن  لل ياسي 

 املفاوضات.

   من شأنها تخفيف العبء عن للكشف عن مصير املفقودين واملختفين قسري   ةوقانوني   ةة عملي  ضمان وجود آلي 
ً
ا

 هم بمعرفة الحقيقة.حايا وحق  ولة الناشئة وتلبية حاجة أهالي الض  الد  

   ة.دالة االنتقالي  ات املحاسبة والعالتأسيس آللي 

   يحول و ة بما يكسر حلقة االنتهاكات واإلفالت من العقاب ة والقانوني  في املنظومة األمني   الهيكلي   تحقيق التغيير الجذري

 دون تكرارها في املستقبل.

   عب دور من إيصال صوتهم ول ة إلعادة تأهيل الناجين ودمجهم في املجتمع وتمكينهمة وعملي  ات قانوني  ضمان وجود آلي

 فاعل في مستقبل البالد.

 املنهجية املقترحة

 الخاصة بالفئات األكثر هشاشة التوصيات

ةيمكن تقسيم متطلبات التعامل مع   املعتقلين من الفئات األكثر هشاشة إلى مستويين العاجل وبعيد املدى. قضي 

 اإلجراءات العاجلة امللحة
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  132تشير املادة 
 
عجيل في اإلفراج عن املعتقلين من الفئات األكثر هشاشة إلى ضرورة الت   1949م بعة لعاافاقية جنيف الر  من ات

 
 
  121زاعات املسلحة،في سياق الن

 
 وتمث

ً
  ل مرجعية

ً
 إلعطاء هذه الفئات األولوي   مهمة

 
املعتقلين  ة القصوى في سياق معالجة ملف

ي من شأنها تخفيف معاناة هذه الفئات وتحسين . إذ ال بد من استمرار الضغط باتجاه اتخاذ جميع اإلجراءات التعام   بشكل  

 ظروف احتجازهم وضمان تقديم الر  
 

 عجيل في اإلفراج عنهم. زمة، ناهيك عن الت  عاية الال

 وتتضمن هذه اإلجراءات:

  بمحكمة امليدان ال .1
ً
ةإيقاف العمل فورا   عسكري 

 
ساء املوقوفات لصالحها أو املحكومات وإعادة النظر بملفات الن

 بموجبها.

ةالتعطيل الفوري ملحكمة امليدان ال .2  واألحكام الصادرة عنها بحق األطفال. عسكري 

 الض   .3
 
وليجنة غط على الل اتها بمراقبة أماكن احتجاز ليب األحمر في سبيل تفعيل دورها وممارسة صالحي  ص  ة للالد 

 
 
 الن

 
 ساء مع أطفالهن في أفرع األمن ومرافق االحتجاز املختلفة، ساء واألطفال والن

ً
– وري  الهالل األحمر الس   أن  علما

 
 
ولي  شريك الل ع مع األ  -ليب األحمرة للص  جنة الد 

 
  من القومي  وق

 
 فات

ً
  اقية

 
 باالهتمام بفئة الن

 
ساء مع ساء الحوامل والن

 .أطفالهن  

ةعاية الصوضع تدابير عاجلة لضمان تقديم الر   .4  جون واملعتقالت.لهذه الفئات بشكل خاص في الس   حي 

 هن بعد تجربة االعتقالمن  الجرائم املرتكبة بحق   وحمايتهن   اجيات في مجتمعاتهن  ير عاجلة إلعادة دمج الن  وضع تداب .5

 بما في ذلك اإلقصاء االجتماعي وجرائم الشرف.

 الت   .6
 
ولي  جنة نسيق مع اليونيسيف والل ليب األحمر فيما يتعلق بالدعوة إلى إطالق سراح األطفال املحتجزين ة للص  الد 

 دة تأهيلهم.وإعا

وليالضغط على التحالف  .7 وليللمعاقين ومنظمة العمل  الد   الد 
 
حة مة الص  ة ، واليونسكو ، واليونيسيف ، ومنظ

 العاملي  
 
 ة  الت

 
ةعن املعتقلين من  ذوي االحتياجات  زمة لإلفراج الفوري  خاذ جميع اإلجراءات الال وكفالة  الخاص 

  .حقوقهم

                                                           
: الرابط على متاح ،132 المادة ،1949 الرابعة، جنيف اتفاقية األحمر، للصليب الدّولية اللجنة  121

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm  
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 املطالب بعيدة املدى

ةقضأما طرح    ي 
 
 املعتقلين من هذه الفئات ضمن املسار السياس ي فمن املمكن أن تشك

ً
ر نظرا

 
 لخلق نموذج مصغ

ً
ل فرصة

 باملعتقلين ولكن يمكن من خالل العمل عليه التأسيس للعمل على امللف ككل. في الوقت نفسه، ال 
ً
لضآلة األعداد قياسا

 
 
 للحساسي  ي أقص ى درجات الحرص وضبط الخطاب املستخدم نظبد من توخ

ً
ة الفائقة لهذا امللف وما له من تبعات را

 اجيات.ة على الن  ة واجتماعي  ثقافي  

 من مراعاتها:  وتتضمن املعايير التي ال بد  

 االستعانة بالض   .1
 
ون، ناجيات، أهالي( ممن تعاملوا عن قون، حقوقي  رورة بلجنة من الخبراء وأصحاب املصلحة )موث

 
 
نفيذ والقياس تتناسب ة قابلة للت  ة واضحة وبخطوات عملي  نهم من وضع استراتيجي  املعتقالت  ما يمك قرب مع ملف

 
 
 .ة الوحيدةجنة املرجعية الرسمي  مع مسار التفاوض، وتكون هذه الل

2.  
 
 ضبط الل

 
 بط املفرط والحصري بالعنف الجنس ي  ب الر  املعتقالت وتجن   غة والخطاب املستخدمين في مقاربة ملف

 واالغتصاب.

 إلى توصيات لجنة الت   ى ضرورة اإلفراج عن هذه الفئات األكثر هشاشة بشكل فوري  التأكيد عل .3
ً
ولي  حقيق استنادا ة الد 

  122في هذا الخصوص.

4.  
 
 ضمان استثناء الجرائم املرتكبة ضد الن

 
ةرتيبات الساء وبخاصة العنف الجنس ي من أحكام العفو التي يمكن للت ياسي   س 

 ب للوضع النهائي  
ً
 2000.123لعام  1325من قرار مجلس األمن رقم  11مقتض ى املادة أن تتضمنها عمال

5.  
 
 د من تضمين تدابير خاص  التأك

 
 ة إلعادة تأهيل ودمج الن

 
 ضن النتهاكات خطيرة.تي تعر  ساء الال

ةمراعاة االحتياجات  .6  للض   الخاص 
 
 مج.أهيل والد  عويضات وإعادة الت  ساء في برامج الت  حايا الن

املتعلق بحماية املرأة  1325ة التفاوضية واالنطالق من القرار نية خالل مراحل العملي  مراعاة االعتبارات الجنسا .7

 الم.واألمن والس  

                                                           
: الرابط على متاح(. 2018) ،األمام إلى الطريق: سوريا في االعتقال بسوريا، الخاّصة المستقلة وليةالدّ  التحقيق لجنة  122

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/AWayForward_DetentionInSyria.pdf 
: الرابط على متاح ،11 رقم المادة ،2000 لعام 1325 رقم القرار المتحدة، لألمم التابع األمن مجلس  123

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)&referer=http://www.un.org/en/sc/do
cuments/resolutions/2000.shtml&Lang=A 
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  دعم إنشاء نظام قضائي   .8
 
ن واملحامين عين العامي  ز على الطفل والحرص على تنفيذ برامج تدريب القضاة واملد  يرك

  .ين على معايير قضاء األحداثاملدني  

9.  
 
 وعالجي  اجين من االعتقال  طبي  مع ذوي اإلعاقة  بشكل خاص وضرورة إعادة تأهيل املعاقين الن  عاطي على الت   الحث

ً
 ا

ً
 ا

 ورياضي  وثقافي  
ً
 وإرشادهم وتشغيلهم وتطوير قدراتهم مع ضرورة دمجهم في املجتمعا

ً
 .ا

 الت   .10
 
وليجنة نسيق مع اليونيسيف والل سراح األطفال املحتجزين ليب األحمر فيما يتعلق بالدعوة إلى إطالق ة للص  الد 

 وإعادة تأهيلهم.

 حايا ملتابعة مصيرهم. بليغ عن اختفاء األطفال وتسجيل بياناتهم وإتاحتها ألسر الض  إنشاء آلية مرنة للت   .11

 
ً
ة بالتعامل مع قضية املعتقلين إجماال  التوصيات الخاص 

 وضع برنامج زمني  ●

o :مطالب فورية 

 
 
من طرحها بوصفها إجراءات بناء ثقة أو إثبات حسن  ة العاجلة التي ال بد  االحتياجات الفوري  ل هذه املطالب تمث

أن يجب التي ، و م تحقيق هذه املطالبمة ما لم يت  ة خطوات متقد  وال يبدأ العمل على امللف بأي   ،األطرافة من ني  

 الية:البنود الت  تشمل 

عذيب والت   القانون ات القتل خارج نطاق عملي  و لتنفيذ أحكام اإلعدام  الوقف الفوري   .1

 التي ترتكب ضمن مراكز االعتقال.

فيلالعتقال ال الوقف الفوري   .2  عذيب في مراكز االحتجاز.والت   تعس 

 اإلفراج الفوري غير املشروط عن الفئات الض   .3
 
-ساء واألطفال عيفة من املعتقلين )الن

 بين قسري  ن(، وجميع املعتقلين واملغي  وكبار الس   -عند االعتقال
ً
اعتقلوا خالل عام ممن ا

2011. 
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 مدني   إجالء جميع املرض ى من املعتقلين إلى مشاف   .4
 
ولي  مات ة تحت إشراف املنظ ة الد 

 
 
ولي  جنة كالل رورية ة واألدوية الض  ، وتأمين األدوية اإلسعافي  رليب األحمة للص  الد 

 األمراض املزمنة.املصابين بللمعتقلين 

 ة.مة قضايا اإلرهاب واملحاكم امليداني  ة مثل محكاملحاكم االستثنائي   عملتعطيل  .5

غ عنهم لدى املقر   .6
 
ولير الكشف عن مصير املفقودين/ املحتجزين املبل الخاص  الد 

  باالختفاء القسري  
 
ولي  جنة والل  ليب األحمر.ة للص  الد 

o  طة املدى:مطالب متوّس 

ةكبر قدر ممكن من جوانب فصيلية التي من شأنها معالجة أالخطوات الت  يتم العمل في هذا املستوى على   قضي 

ةس  الترتيبات الل أو بمعزل عن التقدم باتجاه وص  املعتقلين قبل الت   مكن العمل عليها ي ، ولكن  للوضع النهائي   ياسي 

 .رورةبالض   وليس كخطوة سابقة له كما في البنود السابقة ياس ي  وازي مع املسار الس  م بالت  أن يت  

o مطالب بعيدة املدى 

 ت إلة التي أد  ة والهيكلي  ة في املنظومة القانوني  ة الهيكلي  غييرات الجذري  بالت  ملطالب تعنى هذه ا
 

ة اإلفالت ي ثقافى تفش 

ة وضمان حقوق ضحايا الحرب بما سات العقابي  من العقاب بما يضمن احترام حقوق اإلنسان وإصالح املؤس  

 ويتم العمل على إدراجها ضفيهم املعتقلين واملختفين قسري  
ً
 ا

 
ةس  رتيبات المن الت  وتتضمن: هائي  للوضع الن   ياسي 

فيواإلعدام ال عذيب واإلبادة واإلخفاء القسري  حظر منح العفو عن جرائم الت   .1 وغيرها من الجرائم  تعس 

 124القيادة.ة هرم قم  ة على مستوى واالنتهاكات املرتكبة في حق املعتقلين وبخاص  

 ضمان محاسبة املسؤولين عن تلك الجرائم. .2

                                                           
 مسار عن بمعزل سيستمر عملها أن إلى أشارت حيث 2018 شباط في األول تقريرها في المستقلة المحايدة الّدولية اآللية إليه استندت مبدأ وهو  124

: الرابط لىع الكامل التقرير انظر للمزيد ،"األساسية الّدولية الجرائم عن عفو أي منح يمكن ال" أنه باعتبار سوريا في السياسيّة العملية
http://undocs.org/ar/A/72/764 
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ةراعاة االحتياجات والحقوق م .3   عذيب واالختفاء القسري  بضحايا االعتقال والت   الخاص 
 
ين تحت واملتوف

 راع.بضحايا الص   خاص   قانون   عذيب وذويهم في أي  الت  

 علىالتحفظ  وإلغاءللعهد الدولي للحقوق السياسية واملدنية  ينامللحقين اإلضافي  املصادقة على  .4

 يب في اتفاقية مناهضة التعذيب.لجنة مناهضة التعذاختصاص 

حايا أهيل وتعويض الض  االعتبار وإعادة الت   ة تضمن رد  ات مبتكرة للعدالة االنتقالي  استحداث آلي   .5

 ودمجهم في املجتمع.

6.  
ً
ة تحترم ات رقابي  ة آللي  سات العقابي  لعناصر األمن وإخضاع املؤس   تعديل القوانين التي تمنح حصانة

 حقوق اإلنسان.

 ولة الجديدة على أساس العدالة وسيادة القانون.لد  تأسيس ا .7

 استخدام ورقة العقوبات 

 (للوثيقة)الفقرة قيد التطوير، ستصدر في الطبعة الثانية  

 استخدام ورقة إعادة اإلعمار 

 (للوثيقة)الفقرة قيد التطوير، ستصدر في الطبعة الثانية 

 للبنود الخاصة باملعتقلين في   ةمعايير عام  
 
ةات الرتيبالت ياسي   هائيللوضع الن   س 

 
 
ةقة بيجب أن تراعي البنود املتعل  الية:دات الت  املعتقلين املحد   قضي 

 ب اإلبهام والغموضدة غير قابلة للتأويل وتجن  استخدام لغة واضحة ومحد   ●

 عن تحديد عددهم ●
ً
 تعريف املعتقلين الذين يشترط اإلفراج عنهم بمعايير دقيقة عوضا

●  
 
ةس  جون واملعتقالت وأماكن االحتجاز الين في الس  ة بوضع املعتقلين املتبق  قوضع ضمانات متعل لحظة توقيع  ري 

 لطةاالتفاق وفي األيام األولى النتقال الس  

وليمراعاة القوانين  ●  ة ذات الصلةالد 


