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الحقوق المدنية 
2016آذار  20األحد   

 :واإلطار الخلفية :أولًا

 أسوأ تعترب وطنية بكارثة السورية الدولة متر الدوري االستعراض هذا يف
 متهمة احلاكمة فالسلطات احلديث، التاريخ يف البالد له ماتعرضت

 جتاه حرب وجرائم اإلنسانية ضد جرائم بارتكاب بالتورط صارخ بشكل
 العامل يف األسوأ سوريا وتصبح طائفية، صبغة حيمل بعضها شعبها، أبناء

 واستخدام القانون نطاق خارج والقتل كالتعذيب اجلرائم، من كثري يف
 والرباميل العنقودية الذخائر استخدام يف واألسوأ الكيميائية األسلحة
 والصحة العمل حقوق يف احلديث الرتف من يصبح وبالتايل املتفجرة،
 حتمل 2011 /آذار يف الشعبية االنتفاضة قبل سوريا ولكن والعدالة،

 من طويلة لعقود متتد اإلنسان حلقوق صارخة انتهاكات من ثقيالً  موروثاً 
 يُناقش تاليا ، فئوية عائلة حكم إىل حتول الذي أوال ، البعث حزب حكم

 حقوقية منظمات ثالث من مؤلف حتالف قبل من املعدً  التقرير هذا
 عن للدفاع السورية الرابطة – اإلنسان حلقوق السورية الشبكة) سورية
 مدى (القانونية والدراسات لألحباث السوري املركز – اإلنسان حقوق

 اإلنسان حقوق حيال الدولية بتعهداهتا السورية العربية اجلمهورية التزام
 القيم لكافة تاماً  اهنياراً  شهدت اليت املاضية األربع السنوات خالل

 .واألخالقية اإلنسانية
 

 والدستورية القانونية البنية :ثانياًا

 لسوريا الدولي اللتزام ونطاق

  :اإلنسان لحقوق الدولية بالمعاهدات
 املتعلق الرابع الفصل خاص وبشكل السوري الدستور أن من الرغم على

 اإلعالن من واضح بشكل مشتقة دستورية موادً  حيتوي واحلريات باحلقوق
 الدولية الشرعة مع كامل شبه بشكل تتوافق وهي اإلنسان حلقوق العاملي
 ملا احلاكم البعث حزب قبل من الدستور تعطيل لكن اإلنسان حلقوق
 حرمان إىل أدى الطوارئ حالة إعالن مبوجب عاماً  اخلمسني يقارب
 .احلقوق هبذه التمتع من واجملموعات األفراد
 بعض على صادقت قد السورية العربية اجلمهورية أن من الرغم وعلى

 تقم مل لكنها اإلنسان، حبقوق املعنية الدولية واالتفاقيات املعاهدات
 وفيما احمللية، قوانينها يف وتضمنيها االتفاقيات هذه معظم مواد بتفعيل

 العربية اجلمهورية إليها انضمت اليت الدولية االتفاقيات بعض يلي

  :اإلنسان حقوق جمال يف السورية
 الدويل العهد والثقافية، واالجتماعية االقتصادية للحقوق الدويل العهد

 التمييز أشكال كافة ملنع الدولية االتفاقية والسياسية، املدنية للحقوق
 عليها واملعاقبة العنصري الفصل جرمية لقمع الدولية االتفاقية العنصري،

 اإلضايف والربوتوكول ،١٩٤٩ للعام األربعة جنيف اتفاقيات ،)االبارتايد(
 التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية الطفل، حقوق اتفاقية األول،

 العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب مناهضة فاقيةات املرأة، ضد
 اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية املهينة، أو الالإنسانية أو القاسية
 باألشخاص، االجتار ومعاقبة وقمع منع بروتوكول الوطنية، عرب املنظمة
 اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم باتفاقية امللحق واألطفال، النساء وخباصة
 الرب طريق عن املهاجرين هتريب مكافحة بروتوكول الوطنية، عرب املنظمة
 عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم باتفاقية امللحق واجلو، والبحر

 االختياري والربوتوكول اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية الوطنية،
 .هبا امللحق
 االتفاقيات أهم على السورية العربية اجلمهورية مصادقة أن إىل ونشري
 على تصادق مل لكوهنا كاملة، تكن مل اإلنسان حبقوق اخلاصة الدولية

 املواد على وحتفظت االتفاقيات هبذه امللحقة اإلضافية الربوتوكالت كافة
 املصادقة هذه أفرغ تقريبا وهذا للضحايا، الفردية الشكاوى جمال تتيح اليت
-20 املادتني على التحفظات خاص وبشكل احلقيقي، مضموهنا من

 احلماية من نوعاً  أضفى الذي األمر التعذيب، مناهضة اتفاقية من 22
 اجلناة هؤالء حماسبة أمام أساسياً  عائقاً  وشكَّل التعذيب جرائم ملرتكيب

 ومؤكد دائم بشكل يتيح الذي األمر عنهم ينوب من أو الضحايا قبل من
 .ومؤكد دائم بشكل العقاب من اجلناة وإفالت جناة
 الذي /69/ رقم التشريعي املرسوم إىل اإلشارة جتدر السياق هذا ويف

 تعديل جرى ومبوجبه 2008 /9 /30 بتاريخ اجلمهورية رئيس أصدره
 املرسوم هذا مواد نصت حيث سوريا، يف العسكرية العقوبات قانون

 السياسي واألمن الشرطة عناصر مالحقة قرار حصر على اجلديد
 والقوات للجيش العامة بالقيادة التعذيب مبمارسة املتهمني واجلمارك
 العامة للقيادة وليس الداخلية لوزارة إدارياً  يتبعون إهنم رغم املسلحة
 .املسلحة والقوات للجيش
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 واملخابرات اجلوية واملخابرات العسكرية املخابرات) املخابرات أجهزة عناصر أن ويذكر
 الدولة أمن إدارة إحداث قانون من /16/ املادة وفق مالحقتهم ميكن ال (العامة

 قانون من /74/ واملادة 1969 /1 /25 تاريخ /14/ رقم التشريعي باملرسوم الصادر
 باملرسوم الصادر فيها العاملني خدمة وقواعد الدولة أمن إلدارة الداخلية التنظيمات
 :املادتني هاتني نص يلي وفيما 1969 /25/5 تاريخ /549/ رقم التشريعي

 اليت اجلرائم عن الدولة أمن إدارة يف العاملني من أي مالحقة جيوز ال) :(16) املادة
 مبوجب إال هبا قيامهم معرض يف أو إليهم املوكلة احملددة املهمات تنفيذ أثناء يرتكبوهنا

 .(املدير عن يصدر مالحقة أمر
 أو املنتدبني أو الدولة أمن إدارة يف العاملني من أي مالحقة جيوز ال) :(74) املادة

 الوظيفة، عن الناشئة اجلرائم يف القضاء، أمام مباشرة معها املتعاقدين أو إليها املعارين
 مالحقة أمر واستصدار اإلدارة يف التأديب جملس إىل إحالته قبل هبا قيامه معرض يف أو

 .)املدير قبل من
 لألمام التقدم من وبدالً  الواسعة الشعبية االحتجاجات اندالع وبعد 2011 عام ويف
 السورية السلطات أصدرت فقد الصدد، هذا يف اخللف إىل خطوات رجعنا فقد

 عناصر أحلق قد القانون وهذا ،2011 /نيسان /21 بتاريخ /55/ رقم القانون
 العسكرية، بالعناصر اخلاصة القانونية باحلماية األخرى اجلهات وسائر العدلية الضابطة

 انتهاكات أشكال أو التعذيب ميارسوا أن هلم يتوقع من حصانة من وسع أنه أي
 .يلغيها أن من بدالً  أخرى،
 االستعراض يف التوصيات من العشرات تنفذ مل السورية السلطات أن نؤكد وأخرياً 

 يف اليت أو منفذة، اعتربهتا اليت أو بتأييدها، حظيت اليت منها سواء السابق، الدوري
 بل املستمر باالنتهاك التوصية ربط مع بالتفصيل إليها وسنشري التنفيذ، طور

 أمر فهو التنفيذ أما أمر، والتصديق القبول أن احلاكم النظام عودنا وقد واملتصاعد،
 .متاماً  خمتلف

 
 أرض على اإلنسان حقوق تعزيز :ثالثاًا

 :الواقع

 :الحياة في الحق :أ
 واحمللية «الشيعية» األجنبية وامليليشيات واجليش األمن) احلكومية القوات مازالت1. 

 املدنيني من اآلالف ملئات احلياة حق انتهاكها يف مستمرة 2011 /آذار منذ (املوالية
 على مدنياً  183827 مقتل اإلنسان حلقوق السورية الشبكة سجلت وقد السوريني

 األسلحة أنواع مبختلف املتعمد أو العشوائي القصف عمليات عرب احلكومية القوات يد
 .الكيميائية واألسلحة سكود بصواريخ وانتهاء والسكني بالبندقية بدءاً 
 وقف إىل دعى الذي 2139 األمن جملس بقرار احلكومية القوات تلتزم مل2. 

 استهدافها يف متّيز ومل املتفجرة، الرباميل وخاصة العشوائي القصف أسلحة استخدام
 برميالً  19947 عن اليقل ما احلكومية املروحيات وألقت والعسكريني، املدنيني بني

 الفرتة يف متفجراً 

 احلكومية القوات وتعمدت التقرير، إعداد حلظة وحىت القرار إصدار تلت اليت
 يكون أن دون واملشايف واملدارس العامة كاألسواق املدنيني جتمع أماكن استهداف

 .واضحة عسكرية أهداف أية هناك
 رمياً  قتل عمليات مع ترافقت ومدامهات اقتحام عمليات احلكومية القوات نفذت3. 

 دمشق، وريف ومحاة محص يف كاملة عائالت استهدفت بالسكاكني وذبح بالرصاص
 املعتدية القوات تكتفي فلم طائفية صبغة محلت خاصة مبمارسات اجملازر هذه واتسمت

 للشبكة تقرير سجل وقد واالغتصاب، اجلثث كحرق أخرى ممارسات ارتكبت بل بالقتل
 .عرقية أو طائفية صبغة حتمل اليت اجملازر اإلنسان حلقوق السورية

 املباشر، بالقتل الطيب اجملال يف للعاملني استهدافها يف احلكومية القوات استمرت وقد4. 
 من املسجلة احلاالت عدد بلغ حيث والتضييق اخلطف أو السجون، يف التعذيب أو

 .شخصاً  553 الطبية الكوادر قتلى
 االنتهاكات وتتنوع .والصحفيني لإلعالميني استهدافها السورية احلكومة وواصلت5. 
 479 هلا التابعة القوات قتلت حيث واالعتقال، كالقتل حقهم يف متارسها اليت

 .إعالمياً 
 ترمى اليت تلك سواء العنقودية للذخائر استخدامها يف احلكومية القوات توسعت6. 
 229 توثيق مت وقد صواريخ، رامجة أو مدفعية عرب األرض من تطلق أو الطائرات من

 12و طفال ، 43 بينهم مدنياً  189 مقتل يف تسببت العنقودية للذخائر استخدام
 54 بينهم شخصا ، 221 مقتل يف عنقودية خملفات انفجار تسبب حني يف سيدة،
 .سيدة 21و طفالً 
 خاصة إجراءات يتضمن الذي 2118 القرار األمن جملس إصدار من الرغم وعلى7. 

 وإخضاعه الكيميائية األسلحة برنامج السورية العربية اجلمهورية بتفكيك للتعجيل
 بعيد -وجه وبأسلم وقت أسرع يف كامالً  تنفيذاً  تنفيذه إىل ويدعو صارم، لتحقيق
 دمشق ريف يف الشرقية الغوطة يف السامة للغازات احلكومية القوات استخدام حادثة

 السامة الغازات استخدام عن تتوقف مل احلكومية القوات فإن 2013 /آب /21 يف
 حيث 2235و 2209و 2118 للقرارات خرقها يف واستمرت الكلور غاز فيها مبا

 .وحلب وإدلب ومحاة دمشق ريف حمافظات يف مرة 134 استخدامها سجلنا
 عن السابق الشامل الدوري االستعراض من األوىل اجلولة يف سوريا عربت وقد8. 

 القوات حاصرت ذلك برغم لكن بالفعل، منفذة واعتربهتا (5-101) بالتوصية قبوهلا
 من املدنيني ومنعت املسلحة، املعارضة فصائل لسيطرة تابعة مناطق عدة احلكومية

 حدوث إىل أدى ما واحملروقات؛ والطبية الغذائية املواد دخول وأعاقت منها، اخلروج
 شخصا ، 901 املسجلة احلاالت عدد وبلغ واجلفاف التغذية سوء بسبب وفيات
 .سيدة 189و طفال ، 294 بينهم
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 اخلروج حاولوا الذين املدنيني احلكومية للقوات التابعون القناصة استهدفت.9ً
 قامت كما دمشق، ريف يف واملعضمية الريموك خميم يف كما احلصار مناطق من

 ريف يف مضايا ببلدة احمليطة الزراعية األراضي يف األلغام بزرع احلكومية القوات
 «البشر صيد» بعنوان تقرير يف ورد كما احلصار، لكسر حماولة أي ملنع دمشق

 .اإلنسان حلقوق السورية للشبكة
 املناطق يف احلكومية القوات اتبعتها اليت اجلماعي العقاب سياسة تسببت.10ً

 للتعقيم الالزمة واملواد األدوية ونفاذ والطيب الصحي الوضع بتدهور احملاصرة
 الدموي، التحال أجهزة وتعطل واألمراض األوبئة انتشار إىل أدى ما والتطهري؛

 أصحاب املسنني األشخاص تضرر يف األساسية األدوية نقص تسبب كما
 .املزمنة األمراض

 مشال من واسعة مساحات على داعش تنظيم سيطرة من الرغم على.11ً
 كالقتل املناطق، تلك سكان حبق واسعة انتهاكات وارتكابه وشرقها البالد

 حلماية ملموسة خطوات أية تبدي مل احلكومية القوات فإن والرجم واإلعدام
 عملياهتا معظم وتركزت فعلي بشكل التنظيم مهامجة إىل تسعى ومل املدنيني،

 ذلك ويتضح املسلحة املعارضة فصائل لسيطرة اخلاضعة املناطق على القتالية
 املوجودة املقارنة تقارير) دوري بشكل نوثقها اليت القصف عمليات خالل من

 .(لدينا
 وخاصة املدنيني محاية يف فعلية خطوات أية احلكومية القوات حتقق مل.12ً

 اليت الكردية الذاتية اإلدارة قوات انتهاكات من واآلشوريني والرتكمان العرب
 قامت واليت الكردي الدميقراطي االحتاد حزب من أساسي بشكل تشكلت
 واجلنويب الغريب احلسكة حمافظة ريف سكان من اآلالف لعشرات قسري بتهجري

 وجتريفها، منازهلم وهدم ممتلكاهتم ومصادرة 2015 / وآب شباط شهري بني
 حلقوق السورية الشبكة وتقرير الدولية، العفو منظمة تقرير ذلك بني كما

 .«العودة عن البديل» اإلنسان
 الدولة طلب على بناء 2015 /أيلول /30 منذ الروسية الغارات بدأت.13ً

 باملئة 90 من أكثر يف الروسية اهلجمات استهدفت احلني ذلك ومنذ السورية،
 مبقتل تسبب ما املسلحة املعارضة فصائل لسيطرة ختضع مدنية مناطق منها

 وإدلب ومحاة وحلب محص ريف من السكان آالف وتشريد مدنيا ، 1984
 بشكل واستخدمت املشايف، أساسي وبشكل احليوية، املراكز يف كبري ودمار
 يف كما حرب، جرائم إىل ترقى جرائم بذلك مرتكبة العنقودية، الذخائر واسع
 حلقوق السورية والشبكة الدولية العفو ومنظمة ووتش رايتس هيومان تقارير

ً.اإلنسان

  :التوصيات
14ً  اهلجمات وحظر لتوصياته اجلدي والتنفيذ 2139 بالقرار االلتزام.

 املـدفعي القصف عمليات ذلـك يف مبـا بالسكان املأهولة املناطق يف العشوائية
 .املتفجرة الرباميـل واسـتخدام اجلـوي، والقـصف

 جملس بقرارات وااللتزام الكيمائية األسلحة استخدام عن الفوري التوقف.15ً
 للتحقيق دولية حتقيق جلان بدخول والسماح ،2209و 2118  رقم األمن

 واقية بأقنعة االشتباك مناطق وتزويد الكيمائية، األسلحة استخدام حوادث يف
 .اهلجمات تلك إيقاف عن األمن جملس عجز ظل يف وذلك للغازات

 جلان بدخول والسماح العنقودية الذخائر استخدام عن الفوري التوقف.16ً
 تعرضت اليت املناطق يف العنقودية املخلفات آالف بتفكيك متخصصة دولية

 .العنقودية الذخائر استخدام حظر معاهدة إىل واالنضمام للقصف،
 بشكل سوريا يف مناطق 10 عن اليقل ما على املفروض احلصار رفع.17ً

 املناطق مجيع إىل والطبية الغذائية واملواد املساعدات دخول وتسهيل فوري
   .املناسب العالج لتلقي املزمنة املرضية احلاالت لنقل آمن طريق وتأمني احملاصرة

 واليت السورية، األراضي يف الروسية العسكرية للعمليات الفوري الوقف.18ً
 .احليوية املراكز مئات واستهدفت املدنيني آالف حبياة أودت

 امليليشيات مجيع وإخراج األجانب باملقاتلني االستعانة عن الفوري التوقفً.19
 صبغة محلت اليت اجملازر من العديد ارتكبت واليت للحكومة املوالية الشيعية
 .طائفية تطهري

 وامليليشيات واجليش األمن قوات نفذهتا اليت اجلرائم جبميع حتقيقات إجراءً.20
 .الضحايا وتعويض املتورطني، كافة وحماسبة الروسية، والقوات املوالية األجنبية

 
 :الشخصي واألمان الحرية في الحق :ب

 السابق الدوري االستعراض يف بالتوصيات سوريا قبول من الرغم وعلى.21ً
 ،13-101 ، 12-101 ،11-101 ،10 - 101) األرقام حتمل اليت

101-14، 101-15 ، 101- 16 ، 101-17 ، 101-18) 
 االعتقال بعمليات استمرت هلا التابعة القوات أن إال بالفعل منفذة واعتربهتا
 احلاكم للنظام املعارضني على تقتصر مل واليت مشروع الغري واالحتجاز التعسفي

 كثري الشعيب، باحلراك هلم العالقة من فيهم مبن اجملتمع، فئات كل مشلت بل
 حنو على مبعظمهم التواصل وينقطع قسرياً  خمتفيني إىل يتحولون املعتقلني من

 املسجلة االعتقال حاالت عدد وبلغ وأصدقائهم أهلهم قبل من حىت خميف
 .شخصاً  124596 عن اليقل ما
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 املدامهات بعد أو العسكرية احلواجز على االعتقال عمليات معظم جتري.22ً
 احملاكم) إىل املعتقلني معظم إحالة وتتم رمسية، توقيف مذكرة أي إبراز دون

 إىل إسنادها دون إليهم وتوجه (العسكرية واحملكمة اإلرهاب وحمكمة امليدانية
 بالتواصل هلم يسمح وال والضغط، التعذيب حتت منهم االعرتافات وتنتزع دليل،

 .حمامً  مع
 و 25 بني العمرية الفئة من الشباب مئات احلكومية القوات اعتقلت.23ً
 القتالية اجلبهات على هبم وزجت اإلجباري، التجنيد إجراءات ضمن عاماً  45
 االبتزاز عمليات نشطت ماسبق لكل وكنتيجة املسلحة، املعارضة فصائل ضد
 يتقاضون الذين احمللية امليليشيات وعناصر األمنية األجهزة يف ضباط قبل من

 أو عنهم اإلفراج مقابل واملخطوفني املعتقلني ذوي من ضخمة مالية مبالغ
 .مصريهم لتحديد معلومات أية إعطاء

 املعتقلني من عدد سراح بإطالق احلكومية القوات قيام من الرغم على.24ً
 وريف محص مناطق يف املسلحة املعارضة فصائل مع أبرمتها تسويات مبوجب
 سجل وقد جمددا ، منهم الكثري اعتقال عاودت احلكومية القوات أن إال دمشق
 القدمية محص يف التسوية عن اإلنسان حلقوق السورية للشبكة تقرير ذلك

 .ذلك على كنموذج
 :التوصيات

 بزيارهتم، ألهلهم والسماح وأماكنهم، املعتقلني قوائم عن الفوري الكشفً.25
 .تعسفياً  املعتقلني أو السياسيني املعتقلني مجيع عن لإلفراج واضحة خطة ووضع

 مجيع إىل املشروط غري إىل بالوصول مستقلني ملراقبني الفوري السماح.26ً
 تديرها اليت رمسية الغري املراكز تلك فيها مبا سوريا يف والسجون االعتقال مراكز

 .السورية للحكومة التابعة األمنية األجهزة
 
   :الالإنسانية والمعاملة والعقوبات التعذيب تحريم :ج

 عام منذ التعذيب مناهضة اتفاقية على سوريا تصديق من الرغم على.27ً
 من بالعديد الشامل الدوري االستعراض من األوىل اجلولة يف والتزامها ،٢٠٠٤

 ، 4-102 ، 3-102 ، 2-102) التنفيذ قيد اعتربهتا اليت التوصيات
 يف سوريا يف ميارس مازال التعذيب فإن ( 102-7، 102-6، 102-5

 ضد احلكومية القوات يد على 2011 /آذار منذ يومي وبشكل صوره أبشع
 طويل النفسي واألمل واإلعاقة املوت بني ما التعذيب ضحايا وتتفاوت معارضيها،

 .األملاين والكرسي والصلب كالشبح مهينة تعذيب أساليب واستخدمت األمد،
ًبسبب اعتقاهلم أثناء شخصاً  12486 عن اليقل ما قضى.28ً

 االحتجاز مراكز يف الصحية األحوال لسوء نتيجة رئيس وبشكل التعذيب،
 األفرع كافة يف ومتسقة ممنهجة تعذيب أمناط ووثقنا احلكومية، للقوات التابعة
 مع بعيد حد إىل تطابقت وقد السورية، احملافظات مجيع يف املتواجدة األمنية
 أحد قبل من تسريبها مت اليت تعذيب، آثار أجسادهم وعلى ماتوا ضحايا صور

 العسكري املشفى يف التقاطها وجرى (قيصر) العسكرية الشرطة عن املنشقني
 أثبتت خاصة دراسة اإلنسان حلقوق السورية الشبكة وأعدت دمشق، يف 601

 املصور، اهلولوكوست بعنوان الصور هذه أصحاب من شخص 724 هوية فيها
ً.«املوتى تكلم لو» بعنوان ووتتش رايتس هليومان دراسة وتلتها

 :التوصيات
 عمليات يف تورطهم ثبت الذين القادة مجيع وحماسبة الفوري التحقيق.29ً

 بشأن األمن جملس قرارات وختالف الدويل اإلنساين القانون ختالف اليت التعذيب
 للتحقيق اإلنسان حقوق جمللس التابعة التحقيق جلنة مع الكامل التعاون.30ً

 .االحتجاز مراكز داخل التعذيب عمليات يف
 
 :القسري االختفاء :د

31ً  مجيع حلماية الدولية االتفاقية يف طرفاً  ليست سوريا أن من بالرغم.
 يعترب ذاته حبد القسري اإلخفاء جترمي أن إال القسري، االختفاء من األشخاص

 جنيف اتفاقيات خيالف ذلك جانب إىل وهو الدويل، العريف القانون من جزءاً 
 بقرارات تلتزم مل احلكومية القوات فإن ذلك إىل إضافة فيها، طرفاً  سورياً  تعد اليت

 2139  رقم والقرار 2012 /نيسان /14 يف الصادر 2042 رقم األمن جملس
 القسري، اإلخفاء عمليات بوقف والقاضي 2014 /شباط /22 يف الصادار

 عدد وبلغ النطاق وواسع منهجي حنو على اجلرمية هذه ارتكاب يف واستمرت
، 58148 قسرياً  املختفني  .والنساء األطفال آالف بينهم خمتف 

 
 :التوصيات

32ً  االختفاء من األشخاص مجيع حلماية الدولية االتفاقية على لتصديق.
 .القسري

 االحتجاز مراكز يف قسرياً  املختفني مجيع مصري عن الفوري الكشف.33ً
 .منهم تعسفياً  املعتقلني عن واإلفراج للحكومة، التابعة

 إلجراء االحتجاز مراكز إىل بالوصول املستقلة الدولية التحقيق للجنة السماح.34ً
 .القسري االختفاء جرمية عن املسؤولني وحماسبة حتقيقات

 .السوري العقوبات قانون يف القسري اإلخفاء جترمي إدراج.35ً
 



 
 

    www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :العدالة إلى الوصول :ه
 الدوري االستعراض من األوىل اجلولة يف السورية احلكومة تعهد من بالرغم.36ً

-102 ، 9- 102) التنفيذ قيد واعتبارها التوصيات من بعدد وقبوهلا الشامل
 القتل عمليات يف تورط من كل حماكمة على وموافقتها (102-12 ، 10

 احلكومية القوات استمرت بل حيدث مل شيئاً  فإن القسري، واإلختفاء والتعذيب
 .الكاملة احلصانة ومنحهم االنتهاكات هذه ميارس من تشجيع يف

37ً  الشامل الدوري االستعراض من األوىل اجلولة يف سوريا تعهدت لقد.
 على حصل ما لكن وحمايد، مستقل قضائي نظام ببناء (19-101 التوصية)

 .األمنية باألجهزة القضائي اجلهاز ارتباط استمرار هو الواقع أرض
 :التوصيات

 السوري اجليش يف وضباط أمنية وأجهزة قوى من املتورطني مجيع حماسبة.38ً
  .السوري الشعب ضد حرب جرائم ارتكاب يف

 ،1969 /الثاين كانون /15 بتاريخ /14/ رقم التشريعي املرسوم إلغاء.39ً
 األمنية؛ األجهزة ألفراد احلصانة مينحان اللذين /69/ رقم التشريعي واملرسوم

 . عملهم أثناء يرتكبوهنا اليت اجلرائم على قضائياً  مالحقتهم دون حيول ما
 
 :التنقل حرية :و

 املعارضني النشطاء على التضييق احلكومية الرمسية املؤسسات مارست.40ً
 إىل إضافة جتديدها، أو السفر جوازات إصدار منع عرب السوريني واملواطنني

 السوق بانتعاش تسبب ذلك كل احلكوميني، للموظفني السفر منع قرارات
 أزمة وسبب الكثريين حياة تعطيل إىل أدى ما اجلوازات؛ لتزويري السوداء

 أساليب كأحد السفر جواز إصدار باستخدام وقامت للحدود، عابرة اقتصادية
 .احلرب

 
 :الطفل حقوق :ز

41ً  فقد الطفل حقوق اتفاقية على السورية احلكومة مصادقة من بالرغم.
 فقد السوري، الطفل حبق االنتهاكات من العديد هلا التابعة القوات ارتكبت

 بينما والقنص، والذبح العشوائي القصف عمليات عرب طفالً  19594 قتلت
ًوتعرض طفالً  10873 عن اليقل ما اعتقلت

 منهم 156 مقتل ذلك وسبب القاسية، واملعاملة للتعذيب منهم اآلالف
  .التعذيب بسبب

 للحواجز كحرس عاماً  15 دون األطفال احلكومية القوات واستخدمت.42ً
 .واملراقبة االستطالع لعمليات استخدمتهم كما دمشق، مدينة أحياء داخل

 املسلح، للنزاع نتيجة التعليم من سوريا داخل طفل مليون 2 قرابة حرم.43ً
 استهداف تعمد بسبب املدارس إىل أطفاهلم إرسال عن األهايل آالف وأحجم
 عمالة ظاهرة وتصاعدت التعليمية، واملنشآت للمدارس احلكومية القوات

 .والتشرد الشديد للفقر نتيجة األطفال
 :التوصيات

 .القتالية العمليات يف األطفال جتنيد عملية عن فوري بشكل التوقف.44ً
 ومعاملتهم وطفالت، أطفال القاصرين واحتجاز حماكمة عدم ضمان.45ً

 .ذاهتا البالغني احلتجاز منشآت احتجازهم وعدم كبالغني،
 .التعليم ومراكز املدارس استهداف عن التوقف.46ً

 
 :المرأة حقوق :ح

 التابعة القوات أن إال (سيداو) اتفاقية على سوريا مصادقة من بالرغم.47ً
 احلراك بداية منذ السورية املرأة حبق االنتهاكات من العديد ارتكبت للحكومة
 عن يقل ال ما اعتقلت فيما سيدة 19427 عن اليقل ما قتلت فقد الشعيب،

 .سيدة 8642
 الشعيب للحراك األوىل األشهر منذ احلكومية القوات استخدمت وقد.48ً

 حوادث معظم الشعيب، احلراك وقمع إرهاب هبدف اجلنسي العنف سالح
 مراكز يف حصل بعضها أن كما االقتحامات، أثناء حصلت اجلنسي العنف

 تقرير يف ورد كما احلكومية، للقوات التابعة نظامية والغري النظامية االحتجاز
 .اإلنسان حلقوق السورية الشبكة عن الصادر «املستدام العار»

 :التوصيات
 وحماسبتهم االغتصاب جرمية يف تورط من كل مع فوري حتقيق إجراء.49ً

 .الضحايا وتعويض
 .سيداو اتفاقية عن التحفظات رفع .50
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 :القضاء استقالل .ط
 برئيس املمثلة التنفيذية للسلطة كامل خضوع حبالة سوريا يف القضاء.51ً

 وفيه العدل وزير عنه وينوب األعلى، القضاء جملس يرأس الذي اجلمهورية
 للجمهورية العام واملدعي القضائي التفتيش هيئة ورئيس العدل وزير معاون
 السلطة جيعل ما فيها، مستشار ي ن وأقدم النقض حمكمة رئيس إىل إضافة

 القضاة مع التعامل ويتم اجمللس، بقرارات متحكمة (3-4 األغلبية) التنفيذية
 الوظيفي للتعامل خاصة نصوص يوجد وال الدولة لدى كعاملني القانون حسب
 املوافقة توفر ضرورة ومنها نفسها العمال تعيني آللية تعيينهم وخيضع معهم

 كجهة العامة النيابة دمج مت كما .أمنية جهات عشر من أكثر من األمنية
 املناقلة تتم واحدة جهة واعتبارهم احلكم قضاة مع العدل لوزير مباشرة تابعة

 أن ميكن كجهة املميز وضعهم احلكم قضاة أفقد ما دوري؛ بشكل بينهما
 احملاكم اختصاص مع وتداخلها االستثنائية احملاكم إىل إضافة مستقلة، تكون

 وقانوناً  اإلرهاب، وحمكمة العسكرية امليدان وحمكمة العسكرية كاحملكمة العادية
 حق من العادي القضاء حترم الدعوى على يدها تضع استثنائية حمكمة أي فإن

 .ذلك أسباب االستثنائية احملكمة تربر أن ضرورة دون فيها النظر
 عام برملانية انتخابات وستجري 2014 عام الرئاسية االنتخابات جرت.52ً

 ظل يف وذلك صارخ، حتفظ هناك احلالتني كال ويف أعلن، ما حسب 2016
 مخسة عن اليقل ما هتجري مت حيث السوري، الشعب ثلثي عن يزيد ما غياب
 خارج سوري ماليني تسعة عن اليقل ما ونزوح سوريا خارج سوري ماليني
 تسيطر ال احلالية والسلطات الالجئني، لشؤون العليا املفوضية حسب بيوهتم

 إضافة .سكانه نصف من وأقل اجلغرافية، سوريا مساحة ربع من أقل على إال
 خترج خطرية عيوب تشوبه والربملانية الرئاسية االنتخابات قانون فإن ذلك إىل
 جلان إن حيث إمالءات، قانون  ليصبح انتخابات قانون مفهوم عن به

 غري والناخبون عليهم، قضائية رقابة وال موظفني من ُتكوَّن كلها االنتخاب
 نفسها العمل مواقع يف وجتري رمسية عطلة يوم يف تتم ال االنتخابات كون أحرار

 وألجهزة لرؤسائهم املباشرة السيطرة حتت جيعلهم ما الناخبون؛ هبا يعمل اليت
 نزيهة أو حيادية غري حمكمة أمام يتم باالنتخابات الطعن أن إىل إضافة األمن

 رئيس أعضاءها ويقيل يعني اليت العليا الدستورية احملكمة وهي مستقلة، أو
ً .سنوات سبع رئاسته مدة بينما سنوات أربع وملدة ضوابط دون اجلمهورية

 وحده الشعب فلمجلس الشعب جملس عضو انتخاب بشرعية الطعن حالويفً
 .عدمه من القرار تنفيذ حق

  :التوصيات
 اإلنسان، حقوق هنج إىل سوريا يف للصراع حل أي استناد على احلرص.53ً

 حق لضمان العقاب من اإلفالت عدم اخلصوص وجه على ذلك ويشمل
 هذه تكرار وعدم الضرر وجرب العدالة وحتقيق احلقيقة مبعرفة السوري الشعب
 .اجلرائم

 التعذيب، مناهضة اتفاقية من 22-20 املادتني على التحفظات إلغاء.54ً
 القضاء أمام الفردية والشكاوى الدعاوى إقامة وسبل التقاضي إجراءات وتفعيل
 .التعذيب جرائم مرتكيب حبق احمللي
 مالحقتهم ومتنع للجناة احلصانة متنح اليت والقوانني املراسيم كافة إلغاء.55ً

 تاريخ /69/ رقم التشريعي املرسوم) قانوين بشكل مقاضاهتم وسبل وجترميهم
 إدراة إحداث قانون من /74 -16/ املادتني – 2008 /سبتمرب /30

 .(العامة املخابرات
 2012 لعام الدستورية التعديالت ذلك يف مبا الوطنية التشريعات مراجعة.56ً
 .القضائية السلطة على التنفيذية السلطة تغليب تكرس اليت
 السلطة عن القضائية واهليئات واحملامني للقضاة الفعلي االستقالل ضمان.57ً

 كل من حبمايتها فعال حنو على والتعهد الرئيس، ذلك يف مبا للحكومة التنفيذية
 .نزاهتهم تنتهك أخرى أعمال أي أو الرتهيب أشكال

 
 :والنازحون الالجئون :ي

 املمنهج، العنيف والقصف القتالية عملياهتا عرب احلكومية القوات تسببت.58ً
 مليون 5.8 وهجران منازهلم، عن سوري مليون 6.5 عن اليقل ما بنزوح
 هلم تقدم مل العامل، بلدان خمتلف يف الجئني إىل وحتوهلم لبلدهم آخرين سوري

 .كاهلها عن أزيح محل مبثابة اعتربهتم بل تذكر، رعاية أو خدمات أي احلكومة
 :التوصيات

59ً  واحملالت املنازل وتدمري قصف عن التوقف السورية احلكومة على.
 لكل سكنية وحدات وإنشاء اخليم، آالف مئات تقدمي يف والشروع التجارية،

 عليها فيتوجب الالجئني خبصوص أما الحقا ، وتعويضه منزله، بتدمري قامت من
 .اجلوار بلدان يف ممكنة مساعدة كل وتقدمي شؤوهنم متابعة
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 :المراجع
 العسكرية املشايف من املسربة التعذيب ضحايا صور حول اإلنسان حلقوق السورية للشبكة دراسة – املصور اهللوكوست

 .السورية
 .السورية السجون يف التعذيب ضحايا عن واتش رايتس هليومن تقرير – املوتى تكلم لو

 .وعرقي طائفي تطهري صبغة حتمل اليت اجملازر أبرز عن اإلنسان حلقوق السورية للشبكة تقرير – اجملتمع حمرقة
 .السورية السجون يف التعذيب أساليب عن اإلنسان حلقوق السورية للشبكة تقرير
 .اجلنسي العنف عن اإلنسان حلقوق السورية للشبكة تقرير – املستدام العار
 .الكيميائية لألسلحة السوري النظام استخدام عن اإلنسان حلقوق السورية للشبكة تقرير
 .سنوات 4 خالل السوري النظام قبل من العنقودية الذخائر استخدام عن اإلنسان حلقوق السورية للشبكة تقرير
  2139.للقرار الثانية الذكرى يف املتفجرة للرباميل السوري النظام استخدام عن اإلنسان حلقوق السورية للشبكة تقرير
  2015.عام خالل الطفل حبق االنتهاكات عن اإلنسان حلقوق السورية للشبكة تقرير
 .سوريا يف املدنية املناطق على الروسية الغارات عن اإلنسان حلقوق السورية للشبكة تقرير – لقتلنا جاؤوا
 .مضايا بلدة يف احلصار ضحايا عن اإلنسان حلقوق السورية للشبكة تقرير – القاتلة اهلدنة
 .القسري االختفاء حاالت عن الدولية العفو ملنظمة تقرير – والقرب السجن مابني

 .الكردية الذاتية اإلدارة قوات انتهاكات عن اإلنسان حلقوق السورية للشبكة تقرير – العودة عن بديل ال
 احليوية للمراكز السوري النظام استهداف عن اإلنسان حلقوق السورية للشبكة تقرير – داعش تنظيم أم السوري النظام

 .املسلحة املعارضة سيطرة مناطق يف
 .القسري واالختفاء القتل بني ما محص مدينة يف األهايل مع السوري النظام تسوية

http://sn4hr.org/blog/2015/10/15/12310/
https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-detention-facilities
http://sn4hr.org/blog/2015/06/16/8049/
http://sn4hr.org/blog/2014/09/14/1657/
http://sn4hr.org/blog/2014/09/14/1657/
http://sn4hr.org/blog/2015/07/24/9884/
http://sn4hr.org/blog/2016/02/16/18545/
http://sn4hr.org/blog/2016/02/16/18545/
http://sn4hr.org/blog/2015/03/30/5346/
http://sn4hr.org/blog/2015/03/30/5346/
http://sn4hr.org/blog/2016/02/22/18776/
http://sn4hr.org/blog/2016/02/22/18776/
http://sn4hr.org/blog/2015/11/21/14762/
http://sn4hr.org/blog/2015/11/21/14762/
http://sn4hr.org/blog/2015/12/17/15657/
http://sn4hr.org/blog/2016/01/08/16246/
https://www.amnesty.org/en/documents/document/?indexNumber=mde24%2f2579%2f2015&language=ar
http://sn4hr.org/blog/2015/10/28/13814/
http://sn4hr.org/blog/2015/10/19/13386/
http://sn4hr.org/?p=1487

