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	Rights	Human	for	Doctors	&	Lawyers	حقوق االنسانمحامون وأطباء من اجل  

	

تُسھم "إشعارات الوفاة" في تقدیم دلیل ُمھم على المسؤولیة الجنائیة المتواصلة لنظام األسد عن 
	الجرائم ضد اإلنسانیة (السجن خارج نظام القانون، والتعذیب، والقتل، اإلبادة، واالختفاء القسري). 

بحیث قام بتغییر المعلومات في السجالت قام نظام األسد في اآلونة األخیرة بإصدار عدٍد كبیر من "إشعارات الوفاة"، 
إلى أكثر  500تتراوح األرقام المبلغ عنھا بین  	أّن العدید من المعتقلین المختفین قسریاً قد توفوا منذ أعوام. لیتبین المدنیة

ون أن تك المرجحومن  2،إلشعارات إلى تواریخ وفاة متشابھتُشیر العدید من ا 2018.1 1حتى نھایة یولیو 3000من 
لم تذكر أيٌّ من ھذه اإلشعارات أي تفاصیل عن   3.صحیحغیرأسباب الوفاة التي ذُكرت على بعٍض من ھذه اإلشعارات 

	مكان وجود ُرفات الشخص أو ظروف وفاتھ.

وبناًء على ما ھو معروٌف حول التعذیب الُممنھج واسع النطاق داخل مراكز االعتقال والظروف الصحیة المھددة للحیاة 
عملت  4.امل أو المسؤولیة عن ھذه الوفیاكفیھا، تبدو ُمسببات الوفاة بالتأكید كاذبةً أو ال تعكس على األقل السبب ال

ھذه طریقةٌ  وتُعتبر-مزورالماضي على إرسال شھادات الوفاة إلى أفراد العائلة واتّضح أّن بعضھا  فيالحكومة السوریة 
	 5.ائالت الشخصیات المعارضة ورفقائھلممارسة المزید من الترھیب واألذى على ع

التي تتعلق بالتعذیب المنھجي  ،قام النظام وبصفاقة، من خالل تغییر السجالت المدنیة، بتأكید الكم الھائل من األدلة، 
واضافة دلیال اخرا  6ص من المعارضین السیاسیین للنظاموواسع النطاق، والعنف الجنسي، واالختفاء القسري، والتخل

 6الیھا.

 دني لتُظھر وفاة شخٍص ما تُعدّ دلیالً إضافیاً على ما یلي:إّن األوامر بتغییر حاالت السجل الم
 والنساء واألطفال.  الرجالھم من والذین المسؤولین في نظام األسد على علٍم بتاریخ وفاة وتاریخ اختفاء األشخاص المختفین،  أنّ -1

بعد الوفاة على األقل) بحیث توفرت لدیھم ھذه الجھاز البیروقراطي والقیادة في نظام األسد كانت متورطةً في ھذه الوفیات ( أنّ -2
 المعلومات، وقاموا بتنفیذ األعمال الورقیة، وأصدروا األوامر بتغییر حاالت األشخاص في السجالت المدنیة.

استنتاج واضح ومتصل بأّن الشخص كان تحت قبضة مسؤولي األسد وعمالئھ في وقت الوفاة، بحیث توافرت لدیھم كافة المعلومات  ھناك-3
 لتأكید حالة الوفاة والبدء بإجراءات تسجیلھا. 

 لوقت ذاتھ. تواریخ الوفاة المسجلة على عدٍد من اإلشعارات تدل على حدٍث غیر طبیعي تسبب بوفاة عدة أشخاص في ا إنّ -4

																																																													
إشعار حتى تاریخ األول من أغسطس  3,000إشعار؛ أنور البني أكثر من  3,027إشعار؛ اللجنة السوریة للمعتقلین والمعتقالت  532الشبكة السوریة لحقوق اإلنسان 1

. 2018أغسطس  15. مجلة "ذي أتالتنیك": خاتمة قاسیة للحرب األھلیة السوریة، 2018
assad/567559-syria-in-dead-of-https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/08/lists/ 	

	.2013ینایر  15فسھ وھو التاریخ ن 2011شبان اعتقلوا في داریا عام  نبأربعة ناشطیتحمل كافة اإلشعارات الخاصة  2
https://www.hrw.org/news/2018/07/30/syrias-. 2018یولیو  30ھیومان رایتس ووتش، بیروقراطیة الموت السوریة ومصیر المختفین،  3

disappeared-fate-and-thdea-bureaucracy 	

ة العربیة السوریة، وثیقة األمم على سبیل المثال: لجنة األمم المتحدة المعنیة بالتحقیق في سوریا، "بعید عن العین، بعید عن القلب: الوفیات في االعتقال في الجمھوری4
 7لشنق واإلبادة الجماعیة في سجن صیدنایا، سوریا، ؛ ومنظمة العفو الدولیة، سوریا: المذبحة البشریة: عملیات ا2016فبرایر  3) بتاریخ A/HR/31/CRP.1المتحدة (

أبریل  1(تّمت زیارة الرابط بتاریخ   	https://saydnaya.amnesty.org  )، متوفر على اإلنترنت عبر24/5415/2017	MDE، رقم الفھرس: (2017فبرایر 
؛ منظمة محامون وأطباء من 2016دیسمبر  16بإمكان الموتى أن یتحدثوا؟ وفیات وتعذیب جماعي في مرافق االعتقال السوریة، )؛ ھیومان رایتس ووتش، لو 2017

یات ؛ منظمة العفو الدولیة، بین السجن والقبر: عمل2017أجل حقوق اإلنسان، أصواٌت من الظالم: التعذیب والعنف الجنسي ضد النساء في مراكز اعتقال األسد، یولیو 
	.2015االختفاء القسري في سوریا، نوفمبر 

(شھادة وفاة مزورة مسبقة  50، الصفحة 2015اطلع على تقریر منظمة العفو الدولیة تحت اسم "بین السجن والقبر: عملیات االختفاء القسري في سوریا، نوفمبر  5
	ب وفاة غیر معقول).(شھادة وفاة مزورة مسبقة مع سب 43لشخص ما زال على قید الحیاة)، الصفحة 

	أعاله. 5انظر الحاشیة رقم  6
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الطویل بین تواریخ الوفاة  الوقتباالستناد الى جلیاً ویظھر ھذا الدولة تقدیم أیة معلومات حول مصیر أو مكان وجود الشخص  رفض-5
 وتاریخ صدور اإلشعارات، والمعلومات المزیفة أو غیر الكافیة التي تقدمھا أوامر إصدار اإلشعارات أو تغییر الحالة في السجل المدني. 

 عدد اإلشعارات على نطاق المسألة (اآلالف على األقل) ومعرفة مسؤولي النظام بھذا النطاق.  یدل-6

واسعة النطاق وأیضاً على علم مسؤولي النظام الأّن توزع اإلشعارات على مختلف المحافظات یُعد دلیالً على كّل من طبیعة القضیة  كما-7
 بھذه الطبیعة واسعة النطاق. 

 شعارات بأشخاص مدنیین بما في ذلك: الناشطین، ودعاة السالم، والنساء واألطفال. اإل تتعلق-8

ھذه األنماط (النطاق والتوزع) وعملیة إصدار اإلشعارات إلى ممارسة واسعة االنتشار وممنھجة ضد سكان مدنیین (ومجدداً العلم  تُشیر-9
	بھذه الممارسة).

	

 ستبقى جریمة االختفاء القسري متواصلة حتى یتم استعادة رفات األشخاص المتوفین وتحدید ھویاتھم
القسري، بموجب القانون الدولي، عند تحدید موقع وھویة رفات األشخاص المختفین. وھناك  االختفاءتنتھي حاالت 

سوابق قضائیة واضحة من محكمة البلدان األمریكیة لحقوق اإلنسان تُشیر إلى أّن التعرف الجنائي على ھویة الرفات 
ة على ارات الوفاة كافیة، وال تعتبر ذات صلال تُعتبر إشع  7.تُحدد نھایة قضیة االختفاء القسرالتي تّمت استعادتھا 

    8.اإلطالق بإیقاف ھذه الجریم

محكمة البلدان األمریكیة لحقوق اإلنسان أّن  اعتبرت 9،بولیفیاقضیة إبسن كاردیناز وإبسن بینا ضد  ومثال ذلك ما یخص
رفات  معروفة، أو فیما لم یتم تحدید موقع"العناصر المكّونة لالختفاء القسري تبقى مستمرة ما دامت أمكنة الضحایا غیر 

الضحیة أو رفاتھا [...]. ولكن، [...] وال یقتصر التزام الدولة على فعل العثور على رفات شخص معین فقط؛ ومن 
 د إلى ذلكالبقایا تعو ھذهأن ذلك، في الواقع، الناحیة المنطقیة، یجب أن یكون ھذا الفعل مصحوبًا بأدلة أو تحلیالت لتأكید 

في حاالت االختفاء القسري المزعوم حیث توجد مؤشرات على وفاة الضحیة المزعومة، فإّن تحدید ما  الشخص. ولذلك
، إن كان ذلك ممكناً، ینطوي بالضرورة على إثبات ھویة الشخص الذي تعود إلیھ انتھىإذا كان االختفاء القسري قد وقع و

لى السلطات المختصة تنفیذ عملیة استخراج رفات الموتى على الفور الرفات على نحو ال یمكن دحضھ. وبالتالي، یجب ع
حتى یتم فحصھا من قبل أخصائي مؤھل. یجب أن یتم استخراج الجثث بطریقة تحمي سالمة الرفات التي تم جمعھا من 

ابات محتملة أو أجل إثبات ھویة المتوفى، إن أمكن، والتاریخ الذي توفي أو توفیت فیھ، وكیفیة وسبب الوفاة، ووجود إص
 عالمات تعذیب ".

																																																													
(ب) (سبب الوفاة وموقع البقایا التي عُثر علیھا في  52، الفقرة  1998ینایر  24انظر أیضاً ، بلیك ضد غواتیماال ، حكم محكمة البلدان األمریكیة لحقوق اإلنسان ،  7

عند انتھاء حالة االختفاء؛ ھیلودورو برتغال ضد بنما، حكم محكمة البلدان  1992دھا في عام ، ولكن تّم تغییر مكان الرفاة قبل أن یتم استعادتھا، وتم تحدی 1987عام 
؛ 34عند انتھاء حالة االختفاء)، الفقرة  2000، تم تحدیده ھویتھ جینیاً في عام 1999(تم العثور على الرفاة في عام  2008، أغسطس 12األمریكیة لحقوق اإلنسان رقم 

؛ جونزالیس مادینا 31، الفقرة 274) رقم C، السلسلة (2013نوفمبر  26تھ ضد البیرو، حكم محكمة البلدان األمریكیة لحقوق اإلنسان بتاریخ أوسوریو ریفیرا وعائل
سبتمبر  4بتاریخ ؛ قضیة مجازر ریو نیجرو ضد جواتیماال، الحكم الصادر 50،51، الفقرات 2012فبرایر  17وعائلتھ ضد جمھوریة الدومینیكان، الحكم صادر بتاریخ 

) رقم C، السلسلة (2012نوفمبر  20؛ قضیة جیدیل ألفاریز وآخرون ("دیاریو میلیتار") ضد جواتیماال، الحكم الصادر بتاریخ 126-125، 113-112، الفقرات 2012
إلى أن یتم معرفة مكان وجود الشخص المختفي، أو حتى یتم . "تُشیر المحكمة إلى أّن الطبیعة الدائمة لالختفاء القسري تعني أنّھ سیستمر 42،183،195، الفقرات 253

یرجیو ساوول لیناریس في شھر نوفمبر تحدید ھویتھا أو ھویتھ بشكٍل مؤكد. أّما فیما یتعلق بالقضیة الحالیة، تذكر المحكمة أنّھ تّم تحدید ھویة رفاة أمانسیو فیالرتورو وس
منذ تلك اللحظة تُعتبر قضیة االختفاء القسري الخاصة بھذین الشخصین قد انتھت. ومع ذلك، وبناًء على ما أقرت بھ ). و183و 42(الفقرات الواردة أعاله  2011لعام 

حتى  1984فبرایر ومارس الدولة، فإّن ھذا ال یغیر من أّن ما حدث معھما من أفعال في تلك الفترة تأتي تحت تصنیف االختفاء القسري؛ وبمعنًى آخر، أي من تاریخ 
اآلخرین، فإّن قضایا اختفائھم القسري لم تغلق بعد، ألّن أمكنة وجودھم ما زالت مجھولة إلى الیوم". (التأكید مضاف)  24. أّما فیما یتعلق باألشخاص الـ 2011بر نوفم

	).  183فین (الفقرة الذین ما زالوا مخت 24تجدر اإلشارة إلى أنّھ تم إصدار بعض شھادات الوفاة فیما یخص البعض من ھؤالء األشخاص الـ 
"بالنسبة للمحكمة، وفي سیاق ھذه القضیة، إّن حقیقة عدم ذكر سبب الوفاة الدقیق على  126-125فیما ورد أعاله، وخاصة قضیة ریو دینیجرو ضد جواتیماال، الفقرات  8

شخصاً أجبروا على الصعود على متن  17فإّن حقیقة أماكن وجود شھادة الوفاة ال تعتبر ذات صلة عندما یتعلق األمر باختفاء الشخص بشكل قسري. بل على العكس، 
ما زالوا یعتبرون ضحایاً لالختفاء القسري  17، أثناء مجزرة لوس إنكوینتروس، ما زالت مجھولة (....) تعتبر المحكمة أن األشخاص الـ 1982مایو  14مروحیة في 

	 إلى تاریخ ھذا الیوم". 
	.82، الفقرة 2010سبتمبر  1، الحكم الصادر بتاریخ 217) الرقم Cبولیفیا، السلسلة (إبسن كاردیناز وإبسن بینا ضد 9
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. ونشرت تقاریر صحفیة حول وفاتھ، وتم إصدار إشعار وفاة وشھادة 1971وفي ھذه القضیة، تّم اعتقال الضحیة عام 
. ووجدت المحكمة أّن 2008، ولم یتم تحدید ھویتھا حتى 1983. تّم استخراج الرفات عام 1972وفاة رسمیین عام 

تّم العثور على رفات األب، الذي اختفى بینما كان  10.ت ھو ذاتھ تاریخ انتھاء قضیة االختفاتاریخ تحدید ھویة الرفا
ً من قبل الطب الشرعي، ورأت المحكمة أّن مكانھ  یحاول إیجاد ابنھ، بشكٍل جزئي، ولكن لم یتم التعرف علیھا رسمیا

 . ستمراي یُعتبر اختفاؤه القسري متواجده ما زال مجھوالً. وبالتال

كما یحظى ھذا الموقف بمساندة من قرارات لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بموجب العھد الدولي الخاص بالحقوق 
ً فیھ). وفي قضیة العلواني ضد الجماھیریة العربیة اللیبیة في عام  ، 2002المدنیة والسیاسیة (التي تعتبر سوریا طرفا

سبع أعواٍم من اعتقالھ في سجن حكومي (بدون توفیر أیة معلوماٍت في ذلك قامت السلطات، بإخطار رجل بوفاة أخیھ بعد 
ولكن من دون اإلشارة إلى تاریخ وسبب وظروف الوفاة  2003الوقت)، وتّم إصدار شھادة الوفاة في وقٍت ما من عام 

	 11.البشكٍل دقیق. وأشارت اللجنة إلى أّن الجثة لم تسلّم ولم یتّم الكشف عن موقع الدفن على اإلط

ً من الدولة على  یعتبر إصدار النظام ألوامر بتغییر حاالت السجل المدني لھؤالء األشخاص إلى متوفین تأكیداً رسمیا
وقت اص كانوا محتجزین لدى الدولة شخمعرفتھا بوفاة ھذا الشخص، والذي یجعلنا نصل الستنتاج حول أّن ھؤالء األ

وفاتھم المزعومة (بما أّن الدولة تعلم تاریخ وفاتھم). "وعلى أي حال، یتوجب على كافة سلطات الدولة، أو حدوث 
  12.الموظفین العمومیین، أو األفراد الذین تلقوا أخباراً حول عملیات االختفاء القسري لألشخاص اإلبالغ عنھا على الفور

في بعض الحاالت) ھو دلیل ظاھر على عدم تقدیم معلومات حول مصیر  2013خیر الواضح عن تاریخ الوفاة (التأ
 13.تقدیم المعلومات رفضبمثابة معلومات كاذبة  اعطاء وعالوة على ذلك، یعتبرالشخص المختفي ومكان وجوده. 

	بارتكاب مثل ھذه الجریمة.وتُعتبر شھادات الوفاة ھذه دلیالً إضافیاً یدعم استمرار النظام 

	

 جریمة النظام المتواصلة والمتمثلة في المعاملة الالإنسانیة لعائالت الضحایا
التالیتین یوضحان في حالتین  14.یواصل نظام األسد ارتكاب جریمة التعذیب والمعاملة الالإنسانیة بحق أقرباء الضحاي

التابعة لألمم المتحدة بموجب العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة ضد بیالروسیا أمام لجنة حقوق اإلنسان 	,ذل
والسیاسیة، قامت الدولة بتنفیذ عملیة إعدام بشكل سري، ثم بعد ذلك قدمت شھادات وفاة بأمر من المحكمة كسبب للوفاة. 

د المقرر إلعدام ابنھا، واعتبرت اللجنة أن "اإلخفاق األولي من جانب السلطات في إخطار صاحبة البالغ بتاریخ الموع
وإخفاقھا مجدداً في إخطارھا بمكان قبر ابنھا یرقى لمعاملة غیر إنسانیة لصاحبة البالغ، في انتھاك للمادة السابعة من 

وبالمثل في قضیة تتعلق ببوركینا فاسو، أشارت اللجنة نفسھا بما یلي: "عانت عائلة رجل قُتل في ظروف  15. العھد
العذاب والضغط النفسي [...]، والتي ما تزال تعاني منھ ألنھا ال تعرف الظروف المحیطة بالوفاة [...]، مثیرة للجدل من 

أو الموقع الدقیق حیث دفنت رفاتھ رسمیاً. یحق للعائلة معرفة ظروف وفاتھ [...] وتعتبر اللجنة أن رفض إجراء تحقیق 

																																																													
تائج (طلق ناري، والتي تدعم القصة المفبركة حول محاولة الھروب) ون 1972والتي تشیر إلى االختالفات بین شھادة الوفاة الصادرة عام  94انظر إلى الفقرة  10

	والتي تشیر إلى "إصابة قحفیة دماغیة" و"إصابات متعددة" (والتي تدل على حدوث التعذیب وتكرار االعتداءات الجسدیة). 2008الفحص الجنائي لعام 
، 2004-1295بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، لجنة األمم المتحدة الخاصة بحقوق اإلنسان بموجب العھد الدولي الخاص 2007، العلواني ضد الجماھیریة اللیبیة العربیة 11

	.6.8في الفقرة  173، من الصفحة 11)، المجلد A-62-40وثیقة األمم المتحدة رقم (
	  . 65، المرجع نفسھ، الفقرة إبسن كاردیناز وإبسن بینا ضد بولیفیا 12
	.756)، مبادئ القانون الجنائي الدولي، الفقرة 2005جیرھارد ویرلي ( 13
لجنة األمم المتحدة الخاصة بحقوق اإلنسان بموجب العھد  لیبیا،إدریس الحسي ضد ؛ 158-157األوروبیة لحقوق اإلنسان، الفقرات  االتفاقیةقبرص ضد تركیا،  14

	.  6.11، الفقرة 2007أكتوبر  30) بتاریخ C/91/D/1422/2005الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة (
، الثالث من أبریل 886/1999، لجنة األمم المتحدة الخاصة بحقوق اإلنسان بموجب العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الرقم یاسكیدكو ضد بیالروس 15

ق المدنیة والسیاسیة، ، لجنة األمم المتحدة الخاصة بحقوق اإلنسان بموجب العھد الدولي الخاص بالحقوستاسیلوفیتش ضد بیالروسیا؛ انظر أیضاً إلى 12، الفقرة 2003
	.11، الفقرة 887/1999الرقم 
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م تصحیح شھادة الوفاة تشكل معاملة ال إنسانیة لـ [األسرة]، في في الوفاة [...]، وعدم االعتراف الرسمي بمكان دفنھ وعد
 16.خرق للمادة السابعة من العھد "

 حقوق الضحایا بما في ذلك عائالت المختفین
"الحق في معرفة الحقیقة فیما یتعلق بحاالت االختفاء القسري یعني الحق في معرفة التقدم المحرز في التحقیق ونتائجھ، 

. [...] إّن االلتزام ومصیر األشخاص المختفین أو أماكن وجودھم، وظروف حاالت االختفاء، وھویة الجاني (أو الجناة)
المختفین ال یزال غیر واضح ھو نتیجة الستمراریة حاالت االختفاء بمواصلة التحقیق ما دام مصیر ومكان وجود 

ھو حق  حقیقة مصیر األشخاص المختفین ومكان وجودھمالقسري. [...] كما أنھ یوضح أن حق األقارب في معرفة 
مطلق، ال یخضع ألي قیود أو انتقاص. [...] یشمل الحق في معرفة الحقیقة بشأن المصیر ومكان وجود الشخص 

حق استعادة األسرة لرفات أحبتھا، والتصرف بھا وفقاً لتقالیدھم أو دینھم عندما یكون الشخص المختفي میتاً، ومختفي، ال
ال یجوز  الحمض النووي. تحلیلذلك یقبل الجدل، بما في  واضحٍ والیجب تحدید ھویة رفات الشخص بشكٍل أو ثقافتھم. 

ید ھویة الرفات، ویجب أال تتخلص من تلك الرفات، دون المشاركة الكاملة للدولة أو أي سلطة أخرى أن تقوم بعملیة تحد
الخبرة في مجال  ینبغي أن تتخذ الدول الخطوات الالزمة الستخدام لألسرة ودون إبالغ الجمھور العام بھذه التدابیر.

بما في ذلك من خالل الطب الشرعي واألسالیب العلمیة لتحدید الھویة إلى أقصى حد ممكن من مواردھا المتاحة، 
 17.المساعدة والتعاون الدولیین

 التدابیر المطلوبة بموجب التزامات سوریا الدولیة لحقوق اإلنسان
یتعین على الدولة، بموجب االلتزامات الدولیة لحقوق اإلنسان والقواعد القطعیة وبموجب المعاھدات التي سوریا دولة 

 طرفاً فیھا، ما یلي:

"إجراء تحقیق شامل وفعال في اختفاء ومصیر [الضحیة]، وإطالق سراحھ فوراً إذا كان ال یزال على قید الحیاة، 	•
 .عن نتیجة التحقیقوتقدیم معلومات كافیة 

 دفع تعویض كاف عن االنتھاكات التي تعرض لھا [الشخص المختفي] وعائلتھ.	•

الفوریة لجمیع األشخاص المسؤولین [...] وتقدیم أي شخص آخر  سریع اإلجراءات الجنائیة الحالیة وضمان المحاكمةت	•
 متورط في االختفاء إلى العدالة.

 18.منع حدوث انتھاكات مماثلة في المستقبل	•

وات استناداً إلى القانون الدولي، تدعو منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان إلى اتخاذ الخط
 التالیة الواجب تنفیذھا كأولویة:

 حیازة(من خالل سلسلة او الى ذوي المفقودین السجل المدني  الواردة الى خطاراتاإلجمع وحفظ جمیع تغییرات أو .1
، واستخدامھا في المحاكمات الجنائیة الجاریة والمستقبلیة، مستقلةالحیادیة والدولیة اللیة تقدیمھا الى اآلواألدلة الجنائیة)، 

 .ال االختفاء القسريوإجراءات األمم المتحدة الخاصة، مثل المجموعة العاملة في مجالتقاضي االستراتیجي وكذلك في 

																																																													
	.12، الفقرة 2006مارس  28الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، ، لجنة األمم المتحدة الخاصة بحقوق اإلنسان بموجب العھد الدولي سانكارا ضد بوركینا فاسو مریم 16
	/	HRC	/	Aالحصول على الحقیقة فیما یتعلق بحاالت االختفاء القسري، (الفریق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أو غیر الطوعي، التعلیق العام على الحق في  17

)، أوسكار رومیو ضد السلفادور، لجنة الدول 2( 24) (التأكید مضاف). انظر أیضاً االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري، المادة 16/48
	.144 ، الفقرة2000أبریل  13األمریكیة لحقوق اإلنسان، 

، 2003یولیو  16، 950/2000لجنة األمم المتحدة الخاصة بحقوق اإلنسان بموجب العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الرقم  سارما ضد سریالنكا، 18
العلواني ضد ؛ 12المرجع ذاتھ، الفقرة  بوركینا فاسو،مریم سانكارا وآخرون ضد  الثامنة،المرجع ذاتھ، الفقرة  إدریس الحسي ضد لیبیا،. انظر أیضاً إلى 11الفقرة 

	.136االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان، الفقرة  قبرص ضد تركیا،، 8المرجع ذاتھ، الفقرة  الجماھیریة اللیبیة العربیة،
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الخطوات یتوجب على جمیع الدول ووكاالت األمم المتحدة والجھات الفاعلة أن تطلب من نظام األسد اتخاذ جمیع .2
للوفاء بالتزاماتھ كجزء من أي انتقال / إنھاء للصراع وكشرط مسبق ذي أولویة (إلى جانب العدید من الشروط األخرى) 

 قبل تقدیم أي اعتراف أو تطبیع أو دعم. والقیام، على وجھ الخصوص، بـ: 

واقاربھم ن، ألحبائھم أو متوفین اآلتقدیم معلومات كاملة وصادقة ودقیقة حول وضع وموقع جمیع المعتقلین، أحیاء  -أ
 .والعامة على حد سواء

 ذات االرقام االمتثال الفوري وغیر المشروط للقرارات الملزمة الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة -ب

تنص على "اإلفراج الفوري عن جمیع األشخاص المحتجزین تعسفیاً  ) والتي2332، 2258، 2191، 2165، 2139(
بدءاً بالنساء واألطفال، فضالً عن المرضى والجرحى وكبار السن، بما في ذلك موظفي األمم المتحدة والعاملین في 

 .إلنساني والصحفیین"المجال ا

استنادا أماكن االحتجاز ( الى جمیعین بشكل كامل بین دولیین ومستقللمراق كانیة الوصول غیر المقید والفوريإم توفیر-ت
 .لحیاة في تلك األماكن)تأكید الدولة نفسھا على خطر االى 

معلومات دقیقة وصادقة عن ظروف أي من المعتقلین المتوفیین، ومكان وجود الرفات وإشراك األسرة /  توفیر-ث
 عادتھا إلى العائالت لدفنھا.والموظفین الدولیین في استخراج الجثث وتحدید ھویاتھا قبل إ

اآللیات الدولیة على إجراء تحقیقات وإجراءات جنائیة مستقلة ومحایدة وعادلة وفعالة وشاملة ضد المسؤولین  مساعدة-ج
 عن االختفاء القسري والوفاة والتعذیب والعنف الجنسي والمعاملة الالإنسانیة األخرى ضد المعتقلین وأسرھم.

 والمعاناة التي ال حصر لھا والتي سببتھا ھذه الجرائم واالنتھاكات التي ارتكبتھا الدولة. األضراردفع تعویض عن -ح

اتخاذ جمیع الخطوات الالزمة لمنع حدوث انتھاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك اإلصالح الدستوري والقانوني -خ
أو االستثناء  الجرائم  وإلغاء األحكام المتعلقة بالعفو عن الكامل على مراكز االحتجاز،ولضمان اإلشراف المدني المستقل 

لجمیع األشخاص المسؤولین عن الحرمان من الحریة، وتأمین الوصول الكامل وغیر المقید وذلك بالنسبة من المسؤولیة 
قترحات للمراقبین المستقلین واألطباء وجمیع إجراءات اإلصالح الضروریة األخرى على النحو المنصوص علیھ في م

 .2018المجتمع المدني السوري بشأن االستجابة لحاالت االحتجاز وإصالح االحتجاز، الصادرة في مارس 
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