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 “جرمييت الوحيدة اكنت أنين طبيب”

كيف تسهتدف احلكومة السورية العاملني الصحيني 
باإلعتقال واالحتجاز والتعذيب



اكن التعذيب واإلذالل يبدآن بعد وقت قصري من االعتقال. 
وقد تعرض العاملون الصحيون لفرتات طويلة من الرضب 
والبقاء يف وضعيات جسدية ضاغطة ، كتعليق اجلسم 

من الرسغني لساعات متتالية. واكن الجسانون واحملققون 
التابعون للحكومة ميارسون اإلحراق بالجسائر والصعق 

بالكهرباء واالعتداء اجلنيس، وكذلك التعذيب النفيس 
الشديد مبا يف ذلك معليات إعدام ومهية.

“اكنت لك خلية يف جسدي تنبض باألمل. تشعر أنك ال 
تستطيع التوقف عن الرصاخ. اكنت الصدمات تتقاذفين 
يف مجيع أرجاء الغرفة. وحىت بعد انهتاء التعذيب، اكن 

األمل يتواصل كصعقات الكهرباء .... 

ومن طرق التعذيب األخرى أهنم اكنوا جيلدوننا بأنابيب 
بالستيكية خرضاء ويرمغوننا عىل عّد الرضبات. وذات مرة 

استطعت أن أعد 85 جلدة.

يف اليوم الثاين، وضعوا حباًل حول رقبيت وجعلوين أقف 
عىل طاولة. اتصلوا بأيخ وأخربوه أهنم سيشنقونين. اكنوا 
يحسبون احلبل رويدًا رويدًا ليجعلوين أرصخ .... مث حسب 

أحدمه الطاولة من حتت سايق. ظننت أنين سأموت .... مث 
فقدت الويع. اسمترت آثار احلبل عىل عنيق هشرين بعد 

إطالق رسايح.

قالوا يل إنين حمتجز ألنين أدمع اإلرهابيني، وأقدم الرعاية 
الطبية لإلرهابيني يف املستشىف امليداين”.

* د. ابراهمي، طبيب أطفال من درعا

الغالف: ليىل، مسعفة اعُتقلت وتعرضت للتعذيب عىل أيدي قوات األمن السورية بهتمة 
تقدمي مساعدة طبية لملقاتلني ودمع “اإلرهابيني”.

* مت تغيري مجيع األمساء ألسباب أمنية 



امللخص التنفيذي

يف عام 2011، ردت احلكومة السورية حبملة صارمة من العنف 
الشديد عىل االحتجاجات الشعبية امجلاهريية اليت دعت إىل 
إصالح اقتصادي وسيايس شامل بعد أكرث من 50 عامًا من 
احلمك الديكتاتوري. وجاء رد املعارضة املناهضة للحكومة عىل 
هذا القمع من خالل تنظمي أمعال مقاومة سياسية وعسكرية 

ضد النظام السوري. وحبلول منتصف عام 2012، باتت سوريا يف 
خضم نزاع داخيل اكمل. وطوال األعوام المثانية املاضية، دأبت 

احلكومة السورية وحلفاؤها بشلك ممهنج عىل إمخاد املعارضة 
بلك الوسائل املتاحة، ويه اسرتاتيجية أسفرت عن انهتااكت 

جسمية حلقوق اإلنسان. فلقد تسبب الرصاع مبقتل مائت آالف 
املدنيني ونزوح أكرث من نصف ساكن سوريا داخل البالد وخارجها. 
مارست احلكومة السورية احلرب عرب االسهتداف املتعمد للساكن 
املدنيني يف املناطق املضطربة وأية مناطق فهيا معارضة مزعومة. 

وفرضت حصارًا عىل مناطق سيطرة املعارضة، وقصفت باملدفعية 
والطريان مراكز مدن مكتظة بالساكن، وشنت محالت اعتقال 

واختفاء قرسي حبق املمتردين املشتبه هبم ومؤيدهيم، مما سبب 
دمارًا واسعًا يف معظم البالد وهتجريًا مجاعيًا ملاليني السوريني 

الذين طلبوا اللجوء يف البلدان املجاورة وخارجها.

 مكا اسهتدفت احلكومة السورية وحلفاؤها بشلك ممهنج املرافق 
الصحية والعاملني الصحيني يف إطار اسرتاتيجية حربية عامة 

هدفها حتطمي الساكن املدنيني وإجبارمه عىل اخلضوع. لقد وثقت 
منمظة أطباء من أجل حقوق اإلنسان )PHR( منذ بداية الزناع 583 
اعتداء عىل املرافق الصحية تتحمل احلكومة السورية وحلفاؤها 
مسؤولية أكرث من 90 يف املئة مهنا. وبسبب جهامهتم املتعمدة 

عىل املرافق الصحية، حرمت احلكومة السورية وحلفاؤها املناطق 
اخلارجة عن سيطرهتم املبارشة بشلك ممهنج من احلصول عىل 

الرعاية الطبية، وقاموا باضطهاد العاملني الصحيني الذين يقدمون 
هذه الرعاية، بجشاعة ومن منطلق أخالقهم املهنية، مجليع املرىض 

واجلرىح مبن فهيم أنصار املعارضة. وجتاهلت احلكومة السورية 
بشلك صارخ مجيع أشاكل امحلاية اخلاصة اليت مينحها القانون 
اإلنساين الدويل للوحدات الطبية والعاملني الطبيني الذين يقدمون 
الرعاية دون متيزي ومبوجب الزتامات قانونية وأخالقية، ووصفهتم 

بأهنم أعداء للدولة.

وعىل الرمغ من تقدمي الكثري من الوثائق والبيانات إىل صناع 
السياسات والرأي العام عن القصف والتدمري املتواصلني لملرافق 

الصحية، ال ُيعرف إال القليل عن جتارب ومعاناة العاملني 
الصحيني الذين اسهُتدفوا بسبب معلهم الطيب أثناء الزناع. 
وإلعداد هذا التقرير، أجرى باحثو PHR مقابالت شبه منمظة 

وتقيميات نفسية منمظة قصرية بني حزيران/يونيو وآب/أغسطس 
2019 مع 21 من العاملني الصحيني السوريني املعتقلني سابقًا، 

وبيهنم امرأتان.

ومشلت العينة مجموعة تعمل يف عدد كبري من القطاعات 
الصحية، بيهنم أطباء )سبعة(، وصيادلة )أربعة(، ومتطوعون )ثالثة(، 

ومسعفون )واحد(، وأطباء نفسيون )واحد(. ومع أن أطراف الزناع 
األخرى - اكمجلاعات املسلحة غري احلكومية - ارتكبت جرامئ 

بيهنا االحتجاز التعسيف، فإن هذا التقرير يركز عىل االعتقاالت 
اليت تنفذها احلكومة السورية من أجل تقدمي مزيد من املعلومات 
عن اسرتاتيجيهتا املمتثلة يف االسهتداف املمهنج للبنية التحتية 

الصحية والعاملني الصحيني طوال فرتة الرصاع. حصيح أننا 
حباجة ملزيد من البيانات لتعممي املعرفة بشأن معاملة العاملني 
الصحيني السوريني منذ بداية الزناع يف عام 2011، بيد أن هذا 

التقرير يوحض كيف قامت احلكومة السورية فعليًا بتجرمي تقدمي 
الرعاية للجميع دون متيزي، بغض النظر عن االنمتاء السيايس.
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عيل، صيدالين من محاة اعتقل بسب عثور جنود سوريني عىل لوازم طبية يف سيارته.
تصوير دياجو كوبولو

 phr.org/Syria-detention :إقرأ التقرير الاكمل عىل موقع

حصل هذا التقرير عىل متويل جزيئ من وزارة اخلارجية األملانية عن طريق معهد 
العالقات اخلارجية )Institut für Auslandsbeziehungen( برناحم زيفيك )Zivik( للمتويل. 

“لديمك مستشىف ميداين 
هنا! سيودي بمك هذا إىل 

املوت”.

 عيل، صيدالين، يكرر لكامت جندي فتش 
سيارته واعتقله عىل أحد احلواجز يف محاة



 وقد ركزت أحباث PHR عىل القضايا الرئيسية التالية: إىل أي 
مدى، مت اسهتداف العاملني الصحيني باالعتقال وسوء املعاملة 

بسبب تقدميهم رعاية غري متيزيية أو مساعدهتم يف تقدميها؟ ما 
يه جتارهبم أثناء االحتجاز، وما أنواع سوء املعاملة اليت تعرضوا 

هلا، إن وجدت؟ كيف أثر االحتجاز وسوء املعاملة عىل قرارمه 
مبغادرة سوريا، وعىل استعدادمه ملواصلة معلهم اليحص، وعىل 

رغبهتم يف العودة احملمتلة إىل سوريا؟

 كشفت الدراسة أن غالبية العاملني الصحيني احملتجزين سابقًا 
الذين قابلهتم PHR اعتقلوا عىل يد قوات احلكومة السورية وفقط 
ألهنم، فعالً أو زمعًا، قدموا أو شاركوا يف تقدمي خدمات الرعاية 

الصحية ألعضاء يف املعارضة وملتعاطفني معها. ومبعاينة جتارب 
العاملني الصحيني يف االحتجاز، ُيظهر التقرير أن مشاركهتم يف 
تقدمي الرعاية الصحية بدون متيزي اكن السبب الوحيد العتقاهلم 
وجسهنم وإساءة معاملهتم أثناء االحتجاز. ورمغ اختالف جتارب 
احتجاز األخشاص الذين قابلنامه، فإن رواياهتم تشري مجيعها 
إىل هنج احلكومة السورية يف احتجاز واستجواب وتعذيب من 
يقدمون الرعاية الصحية إىل معارضني مزعومني أو يساعدوهنم 

يف الوصول إلهيا. والعاملون الصحيون الذين وثقت PHR جتارهبم 
مه جزء من كثريين آخرين يواصلون تقدمي الرعاية الصحية 

ومتكيهنا، رمغ املخاطر املرتتبة علهيا. يصف هذا التقرير المثن 
الباهظ الذي دفعه هؤالء مقابل ذلك، مع اإلقرار بأهنم حمظوظون 
مبا فيه الكفاية ألهنم جنوا من مراكز االحتجاز التابعة للحكومة 

السورية.

كيف تسهتدف احلكومة السورية العاملني الصحيني باإلعتقال واالحتجاز والتعذيب. “جرمييت الوحيدة اكنت أنين طبيب”

د. إبراهمي، طبيب أطفال من درعا، عذب بطريقة وحشية من قبل قوات األمن السورية 
وإهتم بدمع “اإلرهاب” من خالل املشىف امليداين الذي معل فيه.

تصوير دياجو كوبولو

“كنت يف قسم الطوارئ، أغري مضادًا ألحد املرىض ... ]عندما[ حسبوين من كتيف، ولووا ذرايع خلف ظهري 

وقذفوين باجتاه اجلدار. كنت مكبل اليدين ومعصوب العينني، ورسعان ما حرشوين يف سيارة ... اعُتقل الطامق 
الطيب بأمكله يف ذلك اليوم”.

حسن، ممرض من محص 

“أنمت ]األطباء[ أخطر بكثري من اإلرهابيني. حنن نقتلهم، 
وأنمت تعيدوهنم”

 د. لؤي، ينقل لكامت احملقق الذي استجوبه يف فرع املخابرات اجلوية يف املزة، 
دمشق.

 ويف معظم احلاالت اليت وثقها التقرير، مارست قوات األمن السورية 
التعذيب ضد احملتجزين أثناء معلية االستجواب. فقد أفاد من أجريت 
معهم املقابالت أن قوات األمن السورية اكنت ترضهبم بانتظام، وتكيل 
هلم اإلهانات، وترتكهم يف أوضاع تسبب التوتر النفيس. ويف بعض 
احلاالت، اكن يمت إحراقهم أو صعقهم بالكهرباء أو االعتداء اجلنيس 

علهيم. ووصف هؤالء معلية استجواب هدفها انزتاع “اعرتافات” 
باإلكراه بأنشطة تعترب خيانة مبوجب قانون ماكحفة اإلرهاب رمق 19 

لعام 2012، ومجع معلومات عن عاملني حصيني آخرين وأنشطة رعاية 
حصية أخرى. ويف حاالت كثرية، اكن التحقيق يرتكز عىل مشاركة 

الخشص املعين بالعمل الطيب. واكن احملققون واجلالدون التابعون 
للحكومة السورية يهتمون العديد من املعتقلني السابقني بالعمل يف 
مستشفيات ميدانية أو إنشاهئا، وتوفري العالج الطيب والدمع املادي 
ـ”اإلرهابيني”، وأمعال أخرى يعتربوهنا ختريبية. ومتت مواجهة العديد  ل

من األخشاص الذين قابلنامه ومثلوا أمام احملامك السورية باعرتافات 
انزُتعت حتت التعذيب وذكروا أن القضاة اهتمومه بالتورط يف تقدمي 

ـ”اإلرهابيني” أو املساعدة يف تقدميها. الرعاية الطبية ل

 وأفاد العديد مهنم بتعرضهم لعواقب حصية طويلة األجل بسبب عدم 
حصوهلم عىل الرعاية الطبية بعد التعذيب أثناء االحتجاز. ويف مجيع 

احلاالت، خضع هؤالء لظروف معيشية ال إنسانية أثناء االحتجاز: 
االكتظاظ، وغياب املستلزمات الصحية، ونقص الغذاء واملاء واملراحيض 

والرعاية الطبية، ونقص الهتوية. وتعترب الظروف املذكورة أيضًا من 
رضوب سوء معاملة، وحىت التعذيب يف بعض احلاالت. لقد دفع 

نقص الرعاية الطبية بعض من متت مقابلهتم إىل توفري اخلدمات 
الصحية لآلخرين أثناء االحتجاز، حىت ومه يشاهدون العواقب املميتة 
للتعذيب وسوء املعاملة والظروف السيئة، وكثريًا ما شعروا بالعجز يف 

مواجهة املرض واإلصابات.
 

تشري نتاجئ هذه الدراسة إىل أن احلكومة السورية اسهتدفت العاملني 
الصحيني باالعتقال التعسيف واالحتجاز والتعذيب بسبب “اجلرمية” 
املزعومة املمتثلة يف احرتام قواعد األخالق املهنية اليت تقتيض مهنم 
تقدمي الرعاية لملرىض واجلرىح دون متيزي. لقد وصفت قوات األمن 

السورية، عن معد، تقدمي الرعاية الطبية لملدنيني الذين يعيشون 
يف مناطق سيطرة املعارضة وللذين تعتربمه اخصام بـ”اإلرهاب”. 

وأخضعت العاملني الصحيني لعقوبات وحشية وغري قانونية، تسبب 
حباالت صدمة شديدة، وإعاقة دامئة يف بعض احلاالت. إضافة ملا 

سبق، أسفر إخراج هؤالء العاملني الصحيني من مناطق حيتاج فهيا 
املرىض بشدة إىل رعاية منقذة للحياة عن حدوث أعداد كبرية من 

األمراض والوفيات اليت اكن من املمكن تفادهيا.

استنادًا إىل توثيقها الواسع السهتداف احلكومة السورية العنيف 
للقطاع اليحص واستخدامها املمهنج لالحتجاز والتعذيب لقمع 

املعارضني املزعومني، وجدت منمظة PHR أن احلكومة السورية انهتكت 
القوانني الوطنية والدولية يف آن واحد وكذلك املعايري الطبية األساسية 

ألخالق وواجبات رعاية املرىض واجلرىح دون متيزي يف مجيع 
الظروف. وتدعو املنمظة احلكومة السورية إىل احرتام حقوق وكرامة 

مجيع املواطنني السوريني، وخاصة العاملني الصحيني الذين يعمتد 
علهيم الساكن املدنيون اعمتادًا كبريًا.



phr.org

ُعذبوا بسبب إنقاذمه األرواح
جتارب عاملني حصيني يف الزناع السوري

يلخص هذا اجلدول جتارب عاملني حصيني اعتقلوا من قبل احلكومة السورية. بعد إطالق رساحهم، اعتقل عدد مهنم مرة أخرى عىل يد مجاعات مسلحة غري حكومية.

* العنف اجلنيس هو مجموعة متنوعة من األفعال، تمشل إدخال أجسام يف األعضاء التناسلية أو صعقها أو حرقها. 

توصيات

إىل احلكومة السورية والقوات التابعة هلا ومجيع أطراف الزناع:
 • اإلفراج الفوري وغري املرشوط عن مجيع احملتجزين بشلك تعسيف أو 

غري قانوين يف مراكز االحتجاز الرمسية وغري الرمسية، بدءًا بأكرث الفائت 
ضعفا اكألطفال والنساء واملسنني وذوي اإلعاقة.

 • اختاذ تدابري فورية ومهنجية ملنع تعذيب املعتقلني وإساءة معاملهتم 
ومضان التحقيق يف مزامع إساءة املعاملة وحماسبة املسيئني.

يتبع عىل الغطاء اخلليف 

اكنون األول/ديمسرب 2019

املعاملة أثناء االحتجاز  ماكن االعتقال

املدة التقريبية 
لالحتجاز )أيام(

عدد 
أماكن 

االحتجاز 

عنف جنيس* تعذيب مبىن 
حكويم

حاجز 
تفتيش

العمل املزنل سنة االعتقال املهنة احملافظة العمر اجلنس االمس 
املستعار

365 5 ●● ●● — — ●● — 2011 طبيب إدلب 38 ذكر يوسف

7 1 — ●● — ●● — — 2011 صيدالين إدلب 39 ذكر مهند 

152 3 — ●● — — — ●● 2011 ممرض إدلب 38 ذكر جمد

487 4 — ●● — — ●● — 2011 طبيب محاة 45 ذكر أمحد
70 3 — ●● — — — ●● 2011 طبيب نفيس ريف دمشق 43 ذكر زياد

183 6 — ●● — ●● — — 2012 طبيب درعا 34 ذكر هادي

426 2 — ●● — — ●● — 2012 طبيب دمشق 32 ذكر لؤي

1035 6 ●● ●● ●● — — — 2012 متطوع ريف دمشق 29 ذكر وسام 

5 ساعات 0 — ●● — ●● — — 2012 صيدالين محاة 39 ذكر عيل 

167 2 — ●● — — ●● — 2012 مسعفة  دمشق  48 أنىث ليىل

365 6 — ●● — — ●● — 2012 ممرض محص 32 ذكر حسان

2374 5 — ●● — — ●● — 2012 ممرض محص 48 ذكر أمني

5 1 ●● ●● — ●● — — 2013 طبيب درعا 34 ذكر إبراهمي

1202 3 — ●● — — ●● — 2013 ممرض حلب 28 ذكر حازم 

1623 5 ●● ●● — — ●● 2013 متطوع حلب 44 ذكر طارق

10 2 — ●● — — ●● — 2013 ممرضة محاة 37 أنىث ناديا

1460 5 — ●● — ●● — — 2014 طبيب ريف دمشق 32 ذكر حسام 

525 3 — ●● — — ●● — 2014 صيدالين دمشق 33 ذكر سامر

108 3 — ●● ●● — — — 2014 طبيب حلب 28 ذكر مجال 

487 6 — ●● ●● — — — 2015 متطوع ريف دمشق 32 ذكر معر

7 1 — ●● — — ●● — 2017 صيدالين دير الزور 42 ذكر تامر

يشلك وضع احملتجزين يف سوريا، مبن فهيم املسهتدفون 
ألهنم عاملني حصيني، جزءًا مهاًم من أزمة حقوق إنسان ذات 

أبعاد هائلة. وقضية االحتجاز التعسيف تعترب عىل نطاق واسع 
رشطًا مسبقًا ألي حل سيايس للزناع، وحل هذه األزمة أمر بالغ 

األمهية ملستقبل سوريا. مفع اسمترار احتجاز أو اختفاء آالف 
األخشاص، تتطلب القضية تدابري عاجلة من قبل مجموعة من 

اجلهات املتورطة يف الزناع السوري. لذلك تدعو PHR مجيع 
األطراف املعنية إىل تنفيذ التوصيات التالية دون تأخري:



 )Physicians for Human Rights –  PHR( دأبت منمظة أطباء من أجل حقوق اإلنسان
طوال أكرث من 30 عامًا، عىل استخدام العمل وآراء األخصائيني الطبيني ذوي 

املصداقية املمتزية لتوثيق االنهتااكت الصارخة حلقوق اإلنسان يف مجيع أحناء 
العامل ولفت األنظار إلهيا. وتستخدم املنمظة، احلاصلة عىل جائزة نوبل للسالم 

مقابل معلها من أجل القضاء عىل انتشار األلغام األرضية، حتقيقاهتا وخرباهتا 
يف الدفاع عن العاملني الصحيني املضطهدين واملرافق الصحية اليت تتعرض 

للهجوم، وكذلك يف منع التعذيب، وتوثيق الفظائع امجلاعية، وحماسبة منهتيك 
حقوق اإلنسان.

phr.org 

جائزة نوبل للسالم 
مناصفة يف عام 1997

توصيات
يتبع

 • الكشف عن مواقع مجيع مراكز االحتجاز الرمسية وغري الرمسية 

وتقدمي قوامئ شاملة بأمساء مجيع احملتجزين فهيا.
 • كشف معلومات عن ماكن احملتجزين واملختطفني وأوضاعهم 

لعائالهتم، وإخطارمه بظروف الوفاة وموقع الدفن عند االقتضاء.
 • وقف احملامك “االستثنائية”، مبا فهيا احملامك العسكرية 

امليدانية وحممكة اإلرهاب. تعليق مجيع األحاكم الصادرة عن هذه 
احملامك ومضان إجراء حمامكات عادلة لملهتمني بإرشاف األمم 

املتحدة. 
 • المساح للهيائت الدولية واملنمظات اإلنسانية املعينة بالوصول 

غري املرشوط إىل مجيع أماكن االحتجاز، الرمسية وغري الرمسية.
 • حتسني ظروف االحتجاز وفق املعايري الدولية، مبا يف ذلك 

مضان اتصال احملتجزين بعائالهتم، واحلصول عىل الرعاية 
الطبية، وتوفري ما يكيف من املاء والغذاء، فضالً عن منع التعذيب 

وسوء املعاملة والعنف اجلنيس.
 • احرتام اخلدمات الصحية ومحاية العاملني الطبيني واملرىض 

 واملرافق الصحية وسيارات اإلسعاف من اهلجوم أو التدخل.

إىل االحتاد الرويس:
) بوصفه الدامع الرئييس للحكومة السورية وطرفًا يف الزناع 

السوري(
 • استخدام نفوذ روسيا للضغط عىل احلكومة السورية لتنفيذ 

التوصيات املذكورة أعاله، مع الرتكزي عىل اإلفراج غري املرشوط 
عن املعتقلني بشلك تعسيف، وتقدمي معلومات لعائالهتم 

حول مصريمه وأماكن احتجازمه، والمساح لملراقبني الدوليني 
بالوصول إىل هذه األماكن.

 • دمع تدابري جملس األمن التابع لألمم املتحدة للتعجيل باإلفراج 

عن احملتجزين بشلك تعسيف، مبن فهيم العاملني الطبيني، 
 وفقا للقرارين 2139 و2254.

إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة:
 • معاجلة عدم تنفيذ قرارات جملس األمن السابقة من خالل 

تبين قرار مستقل بشأن وضع املعتقلني واملفقودين، مع حتديد 
تفصييل للخطوات املطلوبة من احلكومة السورية مبوجب القانون 

الدويل.

 • فرض تطبيق املساءلة عن طريق إحالة الوضع يف سوريا إىل املديع 

العام لملحمكة اجلنائية الدولية.
 • فرض عقوبات خاصة ضد األخشاص واهليائت وامجلاعات املشتبه، 

استنادًا لألدلة، بأهنا مسؤولة عن أو متواطئة مع أفعال تؤدي إىل 
اعتقاالت تعسفية ووفيات أثناء االحتجاز وحاالت تعذيب واختفاء 

قرسي.
 • تجشيع مجيع أطراف الزناع عىل االلزتام بقرارات جملس األمن ذات 

األرقام 2139 و2254 و2268 و2474 واالنتباه بشلك خاص إىل عدم 
اسهتداف الطوامق الطبية.

إىل مبعوث األمم املتحدة اخلاص إىل سوريا:
 • مضان تسليط الضوء يف مسار العملية السياسية عىل مناقشات 

حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، مبا فهيا املتعلقة باالحتجاز 
التعسيف والتعذيب واالختفاء القرسي واالعتداء عىل قطاع الصحة.
 • إعادة إدراج قضية املعتقلني واملختطفني واملفقودين يف إطار معلية 

السالم يف جنيف ومطالبة الدول الضامنة ملسار أستانا بتوسيع 
نشاط فريق العمل املعين باملعتقلني واملختطفني ليتجاوز تركزيه 

احلايل عىل تبادل معتقلني فرادى ويمشل إطالق رساح الجسناء 
املدنيني بأعداد كبرية.

إىل الدول األعضاء يف األمم املتحدة:
 • االمتناع عن إعادة الالجئني السوريني قرسًا إىل بلدمه األصيل، نظرًا 

السمترار خماطر االسهتداف واالحتجاز واخلطف واالختفاء القرسي 
والتعذيب وسوء املعاملة.

 • تشديد العقوبات اخلاصة حبق املسؤولني السوريني الذين ثبت 

تورطهم بارتاكب االنهتااكت اخلطرية املسمترة للقانون الدويل 
اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.

 • تطبيق القانون الدويل واحمليل، مبا يف ذلك مبادئ الوالية القضائية 

الشاملة، للتحقيق مع املسؤولني السوريني، العسكريني واملدنيني، 
املسؤولني عن ارتاكب جرامئ حرب وجرامئ ضد اإلنسانية ضد املعتقلني 

يف سوريا وحمامكهتم.
 • مضان التعاون بني الدول، مبا يف ذلك التبادل الثنايئ لألدلة، ما 

أمكن، مع املدعني العامني الوطنيني الذين يتابعون هذه القضايا يف 
احملامك احمللية.


