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ايا للفيدرالية السورية لحقوق االنسان بمناسبة اليوم الدولي لضحتقرير حقوقي 

 االختفاء القسري

الختطاف تعرضوا ل سوريينلمواطنين المصير المجهول من اجل الكشف عن 

  واالختفاء القسري
 

ليوم اذكرى كل عام،  فيسورية، ن في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق االنساتحيي 

من اجل الوقوف على ذكرى من تعرض لهذه آب،  30الدولي لضحايا االختفاء القسري في 

 من جهودكافة الومن اجل بذل  السلوك،على من كل من عانى وتألم نتيجة هذا  الممارسة وللوقوف

 المختفين .والكشف عن مصير  ،القسرياجل مكافحة االختفاء 

وية وبعد ذلك الهيئات المنضوية في عض نظمات المدافعة عن حقوق االنسان في سوريةأن الم

 وأضحت الماضيين تطورا ملحوظا نعلى مسار العقديشهدت  الفيدرالية السورية لحقوق االنسان,

لتعبئة لتيجة نمحط تقدير الكثير من فئات المجتمع بعد أن كان ينظر إليها بكثير من الشك والريبة 

 قدولحة , السورية ومن قبل بعض فصائل المعارضة الحزبية والمسة عليها من قبل السلطات الخاطئ

تلبي مهم ونشطت المنظمات الحقوقية في كثير من القضايا واألمور التي تالمس أوجاع الناس وهمو

 جوا  خلق عت أن تولذا يجد المتابع اليوم لعمل المنظمات الحقوقية في سورية  أنها استطا, تطلعاتهم 

 جل تحقيقمن أ من الثقة بينها وبين المجتمع بمختلف تكويناته , لتؤكد على مبدأ الشراكة والتكامل

 . التنمية للمجتمع

ان يكون لها دورا  بالحقوقية, تطلوان تبني كافة القضايا الحقوقية واإلنسانية في عمل المنظمات 

ت تعد بمثابة الحامل االجتماعي ألن هذه المنظما القسري،اإلخفاء الخطف ومميزا في قضية 

والقانوني لهذه القضية الهامة خاصة وأن البلد شهد خالل فترات زمنية متعددة حاالت اختفاء للعديد 
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الوطنية والسياسية, كما أن هذه  المواطنين السوريين ومن الفاعلياتمن الناشطين وللعديد من 

والتي امتدت لتطال مختلف  حكومية,ير حكومية وغ ياآلن, وبأيدالجريمة ال زالت تمارس حتى 

 .ودون أي وازع او ضمير وصنوفه,فئات المجتمع 

ة التي ة البشعمن آثار هذه الجريم تعاني,ومازالت  الماضية,لقد عانت بالدنا وعلى امتداد العقود 

 مما يوجب البحث والتقصي والكشف عن مصير كل السوريين,أحدثت جراحا  عميقة في نفوس 

لملف ال هذا والمحاسبة باعتبار هذه الجريمة من الجرائم التي ال تسقط بالتقادم, وسيظالمخفيين 

م ذويه مفتوحا حتى يتم الكشف عن مصير كل مخفي وينال المتسببون جزاءهم وتعويض الضحايا أو

مات المنظ عمل التي تعترض والمخاطر من الصعوبات وبالرغم الجرائم.وضمان عدم تكرار تلك 

و لضحية أاكشف لهوية الخاطفين أو مكان  :نالقسري, ماإلخفاء  خيوط جريمةمتابعة  يالحقوقية ف

ة وعن لحقيقان المنظمات الحقوقية مازالت تشدد على عدم تآكل الذاكرة فالبحث عن ا إال مصيرها,

راطية وطنية وديمقانسانية وسيظل قضية  تغييبهم قسرياالذين تم  السوريين,اآلالف من  مصير

 ة.الحقوقيالمنظمات وتحمل همها عائالت المخفيين وأسرهم والنشطاء والمهتمون  ,وتنموية

ة ألنظم البشعة وارتباطها بممارسات قمعيةجريمة االختفاء القسري  على الرغم من قدم وجسامة

ي فخذ حقها إال أنها لم تأاالستبدادي, من الحكم  سنوات طويلةالحكم الفردي والشمولي على مدى 

ي ب منع وحرمة الحديث والتطرق إليها خصوصا مع تضييق الخناق على حرية الرأالطرح بسب

ل هذا ظلذا  والتعبير بكافة الوسائل والعمل على ترهيب الناس والضحايا من الحديث عن هكذا قضية

 .الملف حبيس األدراج ومحظور التداول

ين والمختف تقاليةلف العدالة االنالمعنية بم تاإلنسان, والهيئايذكر أن المنظمات المدافعة عن حقوق 

قوق حهيئات من االعضاء المؤسسين للفيدرالية السورية لمنظمات و وهم المفقودين,قسريا وعائالت 

عرضوا لالختفاء القسري من تبأسماء ممن  -به كاملةشبه دقيقة وش-موثقة يمتلكون بيانات االنسان,

م أو تم متضمنة ممن تم اإلفراج عنه حظة,اللوحتى هذه  2011عسكريين ومدنيين منذ أوائل عام 

 .سنوات عديدةإضافة لمن هم مجهولي المصير منذ  مادي,مبادلتهم بمقابل مادي وغير 

النساني، ومن موقفنا المبدئي وا، االنسان حقوق وهيئات لمنظمات السورية الفيدراليةإننا في 

ين، السوريي بحق المواطنين االختطاف واالختفاء القسر نتوجه باإلدانة والشجب لكل حوادث

ى في أننا نر المصير، حيثالذين تم اإلفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي  سواء

  كلمصيرهم، يشاستمرار اختفاءهم وانقطاع االتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن 

 ون قيدلفوري عنهم دبالكشف عن مصيرهم ،وكذلك اإلفراج ا حياتهم، ونطالبتهديدا واضحا على 

مليات ع إذ نعتبر إن جميع .كانوا محتجزين لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية  شرط، إذاأو 

 عموما، وبحقاالختطاف واالختفاء القسري واالعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين 

نبدي  وإننا نكرة،ومستسلوكيات ال إنسانية ومدانة  السلميين، هيالناشطين الحقوقيين والسياسيين 

االحتجاز التي تقوم ب -ر الحكوميةالحكومية وغي-قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب جميع الجهات

رج ري خاالقسري واالختطاف وباإلخفاء القسري، بالكف عن هذه الممارسات الالإنسانية التي تج

ً للحقوق والحريات األساسية التي ك ً صارخا ثيق لموافلتها جميع االقانون والتي تشكل انتهاكا

، سياسيةوالالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  بذلك. وخاصةواالتفاقيات الدولية المعنية 

حيث و نسان،اإلوالقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق  اإلنسان،لحقوق  واإلعالن العالمي

من و سان،اإلنالدولي لحقوق  يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون

لتصق تبيعية طكما أنها تعتبر حقوق  منها،القواعد اآلمرة فيه، فال يجوز االنتقاص منها أو الحد 

 اإلخفاءولذلك فإن االختطاف  عامة،مخالفتها، ألنها قاعدة  علىباإلنسان، وال يجوز االتفاق 

 .مساءلة والمحاكمةتستوجب ال االنسانية،ضد  دوليةجنائية جرائم  هي القسري،
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 قسري,الجرائم االختطاف واالخفاء ويأتي التقرير لإلضاءة القانونية والحقوقية على مختلف 

يين من المدن االختطاف والتغييب القسري جرائم ضحايابأسماء بعض  توثيقاويتضمن التقرير 

 في سورية.التي ارتكبت  السوريين وغير المدنيين

 

 القسم االول

 حقوقي -مدخل قانوني
 

خطر رضة ألع جعلهتو االنسان,واحدة من أبشع االنتهاكات التي ترتكب بحق  القسرييعتبر االختفاء 

ة اة الحرالحي حقه فيراسها: مجموعة اساسية من حقوقه وعلى أنماط االنتهاكات حيث يتم انتهاك 

 عالوةوني, القان الغطاءمن ه يحرموفي الحرية واالمان الشخصي  البدنية والحقالسالمة  فيوالحق 

 ة على االهالي واالطفال والنساء.على التأثيرات الكارثي

امة في ية العالذي اعتمدته الجمع القسري,اإلعالن المتعلق بحماية جميع األشخاص من االختفاء  ان

يق واجبة التطب مبادئ وقواعدبوصفه مجموعة  1992كانون األول  18المؤرخ  133/47قرارها 

 بأنه:االختفاء القسري  على تعريفعمل  الدول,على جميع 

  ’’م على األشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريته القبض

 على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على

رة أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصو

 مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير األشخاص

 المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض االعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد

 ‘‘.هؤالء األشخاص من حماية القانون

لصادرة ري" االقس مهد إلقرار "االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من اإلخفاء وهذا اإلعالن

ر القانوني م وبهذه االتفاقية تبلورت المفاهيم واكتمل اإلطا2006عن منظمة األمم المتحدة عام 

ها بشكل رتكاباالدولي حول اإلخفاء القسري, وأصبح اإلخفاء القسري جريمة ضد اإلنسانية إذا ما تم 

 جنائي الدولي.عام ومنظم ومنهجي ومن ثم يُعاقب عليها وفقا لمنظومة القانون ال

 رفبأي ظكما تحظر التذرع  القسري,شخص لالختفاء  أيوتحظر االتفاقية حظرا قطعيا تعريض 

 أيةأو  يلداخلا السياسيسواء كان حالة حرب أو التهديد باندالع حرب أو انعدام االستقرار  استثنائي

 أخرى.استثنائية  حالة

ختفاء عريف االتعلى هذه العناصر فى  القسري فاءباالختوتجمع الوثائق الدولية واإلقليمية المعنية 

 لقسرياختفاء تعريف اال فييشترط  الذيللمحكمة الجنائية الدولية  األساسيعدا قانون روما  القسري

 هما: شرطان 

  :فى ان يسحب الشخص من تحت المظلة الوقائية الجانيوجود نية مزدوجة لدى أوال 

 للقانون.

 :الزمن.ة مطولة من هو أن يفعل ذلك لفتر ثانيا 

ذه هحقيق تفى  اشتراط النيةبينما طبيعة الجريمة بحد ذاتها تضع الشخص خارج نطاق القانون وأن 

 للحل.النتيجة يطرح مشكالت صعبة وربما غير قابلة 



4الصفحة  من   71 

 

 ن يعُرضأيتعين  التيوربط هذه الفترة بتلك  الزمن,اختفاء الشخص لفترة مطولة من  طااشتروان 

ا موهل انقضى ذلك وفق  قانونية اعتقاله,سلطة قضائية لغرض فحص مدى  خاللها الشخص على

بقى ندئذ ال يع القضائية. أمام السلطةالفرد قد مثل  لم يكنأما  والدولي(, )الوطنييفرضه القانون 

كن هذه ت وإن لمحتى  ال,كان هذا الشخص قد وضع خارج حماية القانون أو  إذامجال للسؤال عما 

 مطولة.الفترة 

 قانونها فى ريالقسكذلك تلزم االتفاقية الدول األطراف باتخاذ التدابير الالزمة لتجريم االختفاء 

 يالقسرختفاء غالبا ما تزامن اال التي( وعدم االكتفاء بتعريف الجرائم 4كجريمة منفصلة )م الوطني

رج خا عدامواال والتعذيبمن الحرية  القانونيوالحرمان غير  القانونيكاالختطاف واالعتقال غير 

 القانون.نطاق 

ا م تعريفهية كما تجريمة ضد اإلنسان الممنهجة(أو  )العامة القسريوتعتبر االتفاقية ممارسة االختفاء 

بدو غم ما يور القانون.المطبق " وتستتبع العواقب المنصوص عليها فى ذلك  الدولي القانوني" فى 

بطه رة فإن ة فقط اذا كان ممارسة عامة أو ممنهجيعد جريمة ضد االنساني القسريمن أن االختفاء 

 ظام رومانفالمادة السابعة من  الممارسة,لهذه  حدودا  فاصلةالمطبق ال يضع  الدوليبالقانون 

زءا  كانت ج اإلنسانية طالماواحدة جريمة ضد  قسريتجعل من الممكن اعتبار حالة اختفاء  األساسي

 فحسب فى سياق ممارسة عامة أو عندما تحدثليس من هجوم عام وممنهج ضد سكان مدنيين و

  ذاته.بحد  القسريممنهجة لإلخفاء 

كل من قدير لالجنائية على أقل ت المسؤوليةوتدعو االتفاقية الدولية كل دولة طرف الى أن تُحمل 

طئا او ون متواأو يحاول ارتكابها او يك بارتكابها,أو يأمر أو يوصى  القسرييرتكب جريمة اإلخفاء 

  ارتكابها.يشترك فى 

اء ى إخففومع ذلك أعلنت مجموعة العمل أنه يتعين على الدول أيضا مساءلة األشخاص المتورطين 

  التالية:على األسس  قسري

  د ذلك فق إلى وباإلضافة اإليجابي.والتستر  الضمنيالتواطؤ والتحريض والموافقة والقبول

ة الجنائي األساسية للمسؤولية ادئبالمب األساسيمن نظام روما  25اعتزمت المادة 

مر أ ع بأيالتذروال تجيز االتفاقية  القسريالمنطبقة على الجريمة ضد االنسانية لإلخفاء 

تفاء أو تعليمات صادرة من سلطة عامة مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة االخ

 ( . 2ف  6) م  القسري

ء لالختفا فكرته بالنسبةلكن  االنسان,من حقوق وبينما يعد الحق فى الجبر حقا راسخا وأساسيا 

اص من فى االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخ وإقليمي دوليورد ألول مرة فى صك  القسري

شمل األضرار أن الحق فى الجبر ي :لالتفاقية 24من المادة  5 في الفقرةا وتحدد القسرياالختفاء 

ين وغير المباشر بين الضحايا القسريل المعنى باالختفاء وال يفرق الفريق العام والمعنوية،المادية 

 الختفاءلضحايا  االخفاء,واألشخاص الذين يعانون نتيجة  المختفيبل يعتبر الشخص  المباشرين,

ئولية سالم ءبإنشاويشدد على اعتماد تعريف واسع للضحية ال يرتبط . ومن ثم يحق لهم الجبر القسري

 الجنائية للجاني وإدانته.

 حقوق المنتهكة اثناء عملية االختفاء القسري:ال
 لحقوق المدنية أو السياسية التالية:ا -1

 .حق الفرد في االعتراف بشخصيته القانونية -أ

 .حق الفرد في الحرية واألمن على شخصه -ب

 قاسيةالحق في عدم التعرض للتعذيب أو ألي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة ال -ت

 ة.مهينأو الالإنسانية أو ال
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 .الحق في الحياة, في الحاالت التي يقتل في الشخص المختفي -ث

 .الحق في الهوية -ج

 .الحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية -ح

 .الحق في سبيل انتصاف فعال, بما في ذلك الجبر والتعويض -خ

 .الحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف االختفاء -د

 لثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء:القتصادية واالجتماعية وااالحقوق  -2

 .الحق في توفير الحماية والمساعدة لألسرة -أ

 .الحق في مستوى معيشي مناسب -ب

 .الحق في الصحة -ت

 الحق في التعليم. -ث

 م المتحدة بشأن االختفاء القسري:حول: اتفاقية األم
لجوانب ية االتفاقبما أن االتفاقية أول معاهدة عالمية تعّرف االختفاء القسري وتحظره. وتغطي ا

 :الرئيسية األربعة التالية

 مكافحة اإلفالت من العقاب  -أ

 ذه تشمل ه جب أنلزم االتفاقية الدول بإحالة مرتكبي جريمة االختفاء القسري إلى العدالة. ويت

يان باالت التدابير األشخاص الذين يمارسون االخفاء القسري على أراضيهم باإلضافة إلى ح

كمة ات قضائية أخرى: وفي تلك الحاالت, تكون الدول ملزمة بمحاالجرم في حدود والي

 .المتهم بارتكاب الجريمة أو تسليمه, حتى ال يفلت أحد من حكم العدالة

 إجراءات وقائية  -ب

من بينها  تنص االتفاقية على عدد من الضمانات اإلجرائية للحيلولة دون اختفاء األشخاص,

حريته في مكان رسمي, وتقييده في سجل, ضرورة اإلبقاء على كل شخص محروم من 

أن بريته وتسجيل كل تنقالته. واألهم من ذلك أنها تنص على لزوم السماح لكل محروم من ح

ني, لقانويكون على صلة بالعالم الخارجي, وأن يكون خاصة على اتصال بعائلته ومستشاره ا

كان عن االحتجاز ومكما يكون للعائلة والمستشار القانوني حق الحصول على معلومات 

ثب عن ك وجود الشخص. ونظرا إلى خبرة اللجنة الدولية الطويلة في مجال الوقاية, شاركت

 .في صياغة هذه الضمانات

 حقوق الضحايا -ج

لى عقتصر إن هذه االتفاقية هي األولى التي تقر بأن مفهوم ضحايا االختفاء القسري ال ي

ها قربائرف بحق العائالت في معرفة مصير أالمختفين فحسب بل يشمل أقرباءهم أيضا. وتعت

 .وحق ضحايا االختفاء القسري في التعويض عن الضرر الذي ألمَّ بهم

 الدخول حيز التنفيذ  -د

 ى رصدتنص االتفاقية على إنشاء لجنة دولية مكونة من عشرة خبراء مستقلين يعملون عل

ن رصد ل بشأتقارير من الدو مدى االمتثال لالتفاقية. ومن المقرر أن يتلقى هؤالء الخبراء

ن الحسبا ية فياالمتثال لها ك ما يمكن لهم استالم شكاوى فردية. وفضال عن ذلك تأخذ االتفاق

د ما ق إجراء األمر باإلحضار الذي يعطي األقرباء وذوي الشأن الذين يعتقدون أن شخصا

للجنة اطلب تى موثقة اختفى قسرا , حق الرجوع إلى اللجنة الدولية مباشرة. وإذا كانت الشكو

 .من الدولة البحث عن الشخص المختفي وتحديد مكانه

 القيمة المضافة لالتفاقية إلى الصكوك القانونية الدولية األخرى
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سري ء القإلى االختفا ونظرتإنها االتفاقية األولى التي تحظر االختفاء القسري بصراحة.  .1

ذيب, مثل التحّرر من التع عاهدات,المعليها في  عديدة منصوص لحقوقعلى أنه انتهاك 

هو محدد و االختفاء القسري يتميّز بجانبوأكدت ان والحق في الحرية أو الحق في الحياة. 

ا ّر هذالحرمان, أي حرمان العائالت من الحصول على معلومات عن ذويها. واالتفاقية تق

اقية التفتناول نص االجانب ألنها ترى في االختفاء القسري انتهاكا  لحق في حد ذاته. وي

هدة ية معاعددا من القواعد الملزمة الجديدة التي لم تكن واردة في أباإلضافة إلى ذلك, 

 .تتعلق بحقوق اإلنسان من قبل
 ذا كانتإإال  ال يمكن ألية معاهدة دولية على أرض الواقع أن تساعد على تنفيذ حقوق اإلنسان .2

ديق التص عبر بها, وذلكوعندما يبدأ العمل  نافذة على مستوى القانون الوطني والممارسات

يها ون لدعليها وتنفيذها. مما يعني بوجوب قيام الدول بسن نصوصا تشريعية وطنية حتى تك

لقانون ة في اوادراج االختفاء القسري كجريم. األدوات القانونية الالزمة لتطبيق االتفاقية

فير خاذ تدابير عملية مثل تومما يفترض ات الوطني من اجل محاكمة مرتكبي الجريمة.

ة بصورة مرتكبي الجريمة إلى العدال التدريب الالزم للموظفين لديها واألهم من ذلك, إحالة

ي فاالتفاقية هي مقياس قانوني دولي موضوع منتظمة. ويتطلب هذا األمر إرادة سياسية.

دة اإلرا الهدف منه المساعدة على إرساء قاعدة لمكافحة االختفاء القسري عند وجود

 .السياسية

 اللجنة المعنية باالختفاء القسريالفريق العامل و
  أن تنشئ فريقا عامال بين الدورات مفتوح  2003قررت لجنة حقوق اإلنسان في عام

العضوية مكلف بمهمة صياغة مشروع صك ناظم ملزم قانونا لحماية جميع األشخاص من 

التي استغرقت ثالث سنوات, شارك في االختفاء القسري. وعلى مدار عملية المفاوضات 

دولة, عالوة على العديد من المنظمات غير الحكومية  70اجتماعات الفريق أكثر من 

وروابط أسر األشخاص المختفين وخبراء. وقد قام مجلس حقوق اإلنسان باعتماد االتفاقية 

ي عقدت في الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري خالل أول دورة له والت

  شباط 6نفس العام. وفي  األول منواعتمدتها الجمعية العامة في كانون  2006حزيران 

, تمت العملية التاريخية الخاصة بفتح االتفاقية للتوقيع في باريس, حيث وقع عليها 2007

أن االختفاء القسري يشكل جريمة ضد اإلنسانية عندما يمارس بلدا. وتؤكد االتفاقية  57

اق واسع أو بطريقة منهجية. وتخلق االتفاقية التزاما على الدول بأن تُخضع جرم على نط

ودخلت االتفاقية الدولية  االختفاء القسري للعقاب بجزاءات مناسبة تراعي جسامته الشديدة.

 .اللجنة المعنية باالختفاء القسري, ومعه أنشئت 2010  كانون األول 23حيز النفاذ في 

  ,لجنة إن الفومثلما هو الحال بالنسبة للكثير من قضايا حقوق اإلنسان المواضيعية األخرى

لطوعي اغير  المعنية باالختفاء القسري والفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أو

. لقسريحيثما أمكن مع الدول في كفاحها ضد االختفاء ا يتعايشان مع بعضهما ويتعاونان

قت وسيراعي هذا التعاون أنه فيما يكون اختصاص اللجنة مقصورا على الدول التي صد

ن في حيعلى االتفاقية, فإن بمقدور الفريق العامل أن ينظر في أحوال جميع البلدان. و

نفاذ, يز الحت بعد دخول االتفاقية ستختص اللجنة بمعالجة حاالت االختفاء القسري التي حدث

  .فإنه يجوز للفريق العامل أن يفحص جميع األحوال التي حدثت قبل ذلك

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx
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  ل يذ الدوصد تنفهيئة الخبراء المستقلين التي تر : هيالقسرياللجنة المعنية بحاالت االختفاء

 .األطراف لالتفاقية

 ب على . ويجن كيفية إعمال الحقوقوجميع الدول األطراف ملزمة بتقديم تقارير إلى اللجنة ع

 نة كلالدول أن تقدم تقريرا  في غضون سنتين من التصديق على االتفاقية. وتفحص اللج

 ."في شكل "مالحظات ختاميةتقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها 

  أي وقت  , يجوز لكل دولة طرف, عند التصديق على هذه االتفاقية أو في31وطبقا  للمادة

فراد أبعد ذلك, أن تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البالغات المقدمة من 

ن يها ميخضعون لواليتها, أو المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لواليتها, ويشتكون ف

م اء تقديى إجروقوعهم ضحايا النتهاك هذه الدولة الطرف ألحكام هذه االتفاقية. وباإلضافة إل

 .لدولمن االتفاقية على أن تنظر اللجنة في الشكاوى بين ا 32ير, تنص المادة التقار

 وتجتمع اللجنة في جنيف وتعقد دورتين كل سنة 

 ت االختفاء القسري أو غير الطوعيالفريق العامل المعني بحاال
  أن  1980شباط  29( المؤرخ 36 -)د 20قررت لجنة حقوق اإلنسان بموجب القرار

تية الذا واحدة فريقا عامال يتألف من خمسة أعضاء للعمل كخبراء بصفتهم "تنشئ لمدة سنة

للجنة ددت اجلدراسة المسائل الوثيقة الصلة بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي". وقد 

 ي. جتماعمنذ ذلك الحين والية الفريق العامل سنويا بموافقة من المجلس االقتصادي واال

 1992, ثم مرة كل ثالث سنوات منذ عام 1986نتين منذ عام وكان يجري ذلك األمر كل س .

, اعتمد مجلس حقوق اإلنسان آخر قرار يجدد والية الفريق العامل, 2011وفي عام 

A/HRC/16/16فريق العامل في مساعدة أقارب األشخاص . وتتمثل الوالية األساسية لل

المختفين على التيقن من مصير أفراد أسرهم المختفين وأماكنهم. ومن أجل ذلك, يتلقى 

الفريق تقارير عن حاالت االختفاء يقدمها أقارب المختفين أو منظمات حقوق اإلنسان التي 

الفريق فيما إن كانت تلك تتصرف بالنيابة عنهم, ويقوم بدراسة تلك التقارير. وبعد أن يبت 

التقرير تمتثل لعدد من المعايير, فإنه يحيل فرادى الحاالت إلى الحكومات المعنية, مطالبا 

 إياها بالقيام بتحقيقات وإحاطة الفريق العامل علما بالنتائج.

 اني س إنسويعالج الفريق العامل العديد من فرادى حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان على أسا

ض النظر عما إن كانت الحكومة المعنية قد صدقت على أي من الصكوك محض, بغ

ناة القانونية القائمة التي تنص على إجراء شكاوى فردية. ويتصرف الفريق أساسا كق

بية لالتصال بين أسر األشخاص المختفين والحكومات, وقد نجح في إقامة حوار مع غال

 الحكومات المعنية بهدف تسوية حاالت االختفاء.

  ,نيط أومع اعتماد الجمعية العامة إلعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري

لتقدم الذي ا, باإلضافة إلى واليته الجوهرية, رصد 1992بالفريق العامل أيضا بدءا من عام 

ي ساعدة فبالم تحققه الدول في الوفاء بالتزاماتها المستمدة من اإلعالن, وأن يزود الحكومات

 مختلف ويسترعي الفريق العامل انتباه الحكومات والمنظمات غير الحكومية إلىتنفيذه. 

فريق أوجه اإلعالن, ويوصي بطرق للتغلب على العقبات أمام إعمال أحكامه. ويتحمل ال

تي ات الالعامل, بهذه الصفة, بدور وقائي, بواسطة مساعدة الدول على التغلب على العقب

ية ستشاربواسطة القيام بزيارات قطرية وبتقديم خدمات ا تعوق إعمال اإلعالن. ويتم ذلك

 عندما يطلب منه ذلك على حد سواء

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/16/16
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و غير أسري التي يتخذها الفريق العامل المعني بحـاالت االختفـاء الق ماهي اإلجراءات

 الطوعي
 :اإلجراءات العاجلة .1

تالم الس لسابقةحاالت االختفاء القسري, التي تكون قد وقعت خالل فترة األشهر الثالثة ا

أكثرها ائل والفريق العامل للتقرير, تحال إلى وزير الخارجية في البلد المعني بأسرع الوس

لعامل. ريق امباشرة. ويجوز للرئيس أن يأذن بإحالتها بناء على تفويض محدد يمنحه إياه الف

أكثر  وعهاقأما الحاالت التي تكون قد وقعت قبل فترة األشهر الثالثة, ولكن لم يمض على و

ذن إاء على ة, بنمن سنة من تاريخ استالم األمانة لها, فيمكن إحالتها فيما بين الدورات برسال

لفريق بلغ امن الرئيس, شريطة أن تكون لها صلة بحالة وقعت خالل فترة األشهر الثالثة. وي

 مامالعامل المصدر بأنه جرى إرسال خطاب إلى الحكومة المعنية بموجب إجراء عاجل, 

 .يساعده على االتصال بالسلطات المختصة فيما يتعلق بالحالة المحددة

 :النداءات العاجلة .2

 رمانهعندما ترد ادعاءات ذات مصداقية تفيد بتوقيف شخص أو احتجازه أو اختطافه أو ح

يق من حريته بأي شكل آخر وبأنه اختفى بصورة قسرية أو معرض لالختفاء, يحيل الفر

ا أكثرهوإلى وزير الخارجية في الحكومة المعنية بأسرع الوسائل  العامل تلك االدعاءات

 مباشرة ويطلب إلى الحكومة إجراء تحقيقات لتوضيح مصير الشخص المعني )األشخاص

لرئيس أذن االمعنيين( أو مكان وجوده )أماكن وجودهم( وإعالم الفريق العامل بالنتائج. وي

النداءات  رجوتد .العاملحدد يمنحه إياه الفريق بإحالة النداءات العاجلة بناء على تفويض م

عنية. ة المالعاجلة في التقرير السنوي للفريق العامل ولكنها ال تدرج في إحصاءات الحكوم

ولية حت "مقبورة تبيد أن النداء العاجل, إذا قُدمت المعلومات الواردة فيه وفقا  للشروط المذك

صبح يية", ي أو غير الطوعي " و"عناصر المقبولالتقارير المتعلقة بحاالت االختفاء القسر

 بواسطة معنيةحالة عادية أو حالة عاجلة حسب األحوال, وفي كلتا الحالتين, تبلغ الحكومة ال

 .رسالة منفصلة

 :اإلجراءات العادية .3

لعامل ريق اعرض حاالت االختفاء القسري, المبلغ عنها بعد فترة األشهر الثالثة, على الفت

لى إذن ناء  عخالل دوراته. وتحال الحاالت التي تفي بالشروط المبينة أعاله, بلفحصها بدقة 

ت بهدف حقيقاتمحدد من الفريق العامل, إلى الحكومات المعنية التي يُطلب منها عندئذ إجراء 

حال ج. وتتوضيح مصير األشخاص المختفين أو أماكن وجودهم وإعالم الفريق العامل بالنتائ

ثل المم ة يوجهها رئيس الفريق العامل إلى الحكومة المعنية عن طريقهذه الحاالت برسال

ت على الفريق العامل أي معلوما وتعرض .جنيفالدائم لدى مكتب األمم المتحدة في 

 عليها, وافقةجوهرية إضافية تقدمها المصادر بشأن حالة لم يُبّت فيها بعد, وتحال, بعد الم

 .إلى الحكومة المعنية

 :التدخل الفوري .4

تحال إلى الحكومات المعنية حاالت التخويف أو االضطهاد أو االنتقام التي يتعرض لها 

أقارب األشخاص المختفين, أو الشهود على حاالت االختفاء أو أسرهم, أو أعضاء منظمات 

األقارب والمنظمات غير الحكومية األخرى, أو المدافعون عن حقوق اإلنسان, أو األفراد 

االختفاء, وتناَشد هذه الحكومات اتخاذ خطوات لحماية جميع الحقوق المعنيون بحاالت 

األساسية لألشخاص المتأثرين. أما الحاالت من ذلك القبيل, التي تتطلب تدخال  فوريا , فتحال 
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مباشرة إلى وزراء الخارجية بأسرع الوسائل وأكثرها مباشرة. ولهذه الغاية, أذن الفريق 

 .لحاالت فيما بين الدوراتالعامل لرئيسه بإحالة هذه ا

 :االدعاءات العامة .5
قارب من أ يحيل الفريق العامل إلى الحكومات المعنية بانتظام ملخصا  لالدعاءات الواردة

نفيذ بيل تاألشخاص المختفين والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالعقبات التي تعترض س

ي غبت فرى هذه االدعاءات إذا ما اإلعالن في بلدانهم, ويدعو الحكومات إلى التعليق عل

ن مواردة الفريق العامل إلى الحكومات المعنية بانتظام ملخصا  لالدعاءات ال يحيل .ذلك

عترض أقارب األشخاص المختفين والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالعقبات التي ت

ذا ما ات إالدعاءسبيل تنفيذ اإلعالن في بلدانهم, ويدعو الحكومات إلى التعليق على هذه ا

 .رغبت في ذلك

 :التعاون مع اآلليات األخرى .6

لس ة لمجإذا احتوت حالة أو ادعاء ما على معلومات ذات صلة بآليات مواضيعية أخرى تابع

امل أن ينضم, للفريق الع ويجوز .المعنيةحقوق اإلنسان, فإن هذه المعلومات تحال إلى اآللية 

نها في لية مآن اآلليات في اإلجراءات التي تتخذها كل حيثما يكون ذلك مالئما , إلى غيره م

 .نطاق واليتها

 لدولي ضد التعرض لالختفاء القسريالحماية القانونية في القانون ا
 اء الختفتتوزع مقتضيات القانون الدولي لحقوق اإلنسان المتعلقة بالحماية ضد التعرض ل

مارسة أو عائالتهم بين القسري وبضمان حقوق األشخاص الذين يتعرضون لهذه الم

خاص مجموعة من األدوات العالمية ذات الصلة بحقوق اإلنسان. يضمن العهد الدولي ال

رض بالحقوق السياسية والمدنية مجموعة من الحقوق األساسية التي تنتهك عندما يتع

رض الشخص لالختفاء القسري, ومن بينها أساسا, الحق في الحياة, الحق في عدم التع

يات والحر وسوء المعاملة, الحق في االعتراف بالشخصية القانونية, وسائر الحقوقللتعذيب 

 األساسية.

 د تؤك ام,ععليق وتجدر اإلشارة هنا أيضا إلى اجتهاد اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في إطار ت

د, العه فيه بشكل واضح, على أن المقتضيات غير القابلة للتصرف وفق المادة الرابعة من

ن القانو عاييرأويلها بشكل يجعلها تشمل المبادئ األساسية للقانون الدولي اإلنساني وميجب ت

ة ضد لحمايالدولي, بما فيها منع االختطاف وحجز الرهائن واالعتقاالت السرية والحق في ا

 أصلة فيالمت الحرمان التعسفي من الحرية والحق في معاملة إنسانية وفي احترام تام للكرامة

 اإلنسان.

 لح اع مستنطبق مقتضيات القانون الدولي اإلنساني على كافة أشكال االختفاء في حالة نز

ئالت كيفما كانت الجهة المسؤولة, حيث تشمل األشخاص الذين انقطعت أخبارهم عن العا

ات تفاقينتيجة حالة الحرب أو الفوضى في المؤسسات المرافقة لحالة نزاع مسلح. وتعنى ا

 ص علىالملحقة بها باالختفاء من خالل ما تتضمنه من مقتضيات تن جنيف والبروتوكوالت

حق ص والحقوق وواجبات تتعلق أساسا بالحق في الحياة ومنع التعذيب وحماية حرية األشخا

 في حياة أسرية.

  تتمثل التزامات الدول في نظر القانون الدولي اإلنساني في واجب البحث والتحقيق حول

 من 74و 34و 33و 32العائالت بنتائج ذلك. وتلزم المواد حاالت االختفاء وإخبار 

البروتوكول األول أطراف النزاع بالبحث عن المختفين المعلن عنهم وبالكشف عن مصيرهم 
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وتقديم معلومات لذويهم وتسهيل تجميع العائالت المشتتة بسبب النزاع المسلح. كما أن من 

سانية والعاملة أيضا في مجال البحث واجب أطراف النزاع تقديم الدعم للمنظمات اإلن

 وتسجيل تلك المعلومات وتسهيل تجميع األسر.

 .غير أنه ال  تطرق النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بدوره لمنع االختفاء القسري

 -نه بعة ميتحدث عن االختفاءات في شموليتها. فاالختفاءات القسرية, بمقتضى المادة السا

ل اص محرومين من الحرية بغرض حرمانهم من الحماية القانونية خالبمعنى حاالت أشخ

 د اإلنسانية, عندما تكون مرتكبة في إطار هجوم واسعضتشكل جريمة  -مدة زمنية طويلة

 النطاق وممنهج ضد ساكنة مدنية.

ت مجهوداال وكذلكلجنة المعنية بحقوق اإلنسان ذات الصلة بالموضوع, الوأخيرا, فإن اجتهادات 

دولية  فاقيةسياسية المتواصلة المبذولة من قبل لجنة حقوق اإلنسان, أفضت إلى إنشاء وتبني اتال

ن هو حرما لقسريخاصة تعنى بالحماية ضد االختفاء القسري. تعتبر االتفاقية المذكورة أن االختفاء ا

أو  شخص ما من حريته بأي شكل من األشكال أو ألي سبب من األسباب, يحصل على أيدي أشخاص

فض رمجموعات يتصرفون بإذن من الدولة أو بدعم أو قبول منها, يعقبه غياب المعلومات أو 

االعتراف بحرمان الشخص من حريته, أو رفض تقديم المعلومات, أو إخفاء مصير الشخص 

 كورةقية المذالتفاااألولى من االتفاقية ). وتنص المادة الرابعة من  .( المادةالمختفي أو مكان وجوده

 لتزامات بالنسبة للدول من بينها:على جملة من اال

 .عدم ممارسة االختفاء القسري أو السماح به أو التغاضي عنه 

 ة التحقيق الفوري والسريع في أية شكوى حول التعرض لالختفاء القسري وإبالغ أسر

 المختفي بمصيره أو بمكان وجوده.

 .فرض عقوبات على جريمة االختفاء القسري 

 قسري اء اليما بين الدولة المعنية ومع األمم المتحدة للمساهمة في منع االختفالتعاون ف

 والتحقيق فيه والمعاقبة عليه والقضاء عليه.

 .توفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر الالحق بضحية االختفاء القسري 

ة من جموعم وقد تعزز القانون الدولي لحقوق اإلنسان بجملة من النصوص غير الملزمة قانونا حول

فة ي معرالحقوق الناشئة, في شكل مبادئ عامة أو توجيهية. ويتعلق األمر على الخصوص بالحق ف

وهو أحد  الحقيقة, مما يعزز البحث عن حقيقة االنتهاكات الجسيمة المرتكبة خالل فترة سابقة.

 ن الحقيقة والمصالحة عبر العالم.األهداف األساسية المتبعة في تجارب لجا

 حاربة اإلفالت من العقاب على أن:أهم مبادئ موتنص 

 ة " لكل شعب حق غير قابل للتصرف في معرفة الحقيقة عن األحداث الماضية المتعلق

و أسيمة بارتكاب جرائم شنيعة وعن الظروف واألسباب التي أفضت، نتيجة االنتهاكات الج

الة الفعسة الكاملة والممنهجة لحقوق اإلنسان، إلى ارتكاب هذه الجرائم. وتقدم الممار

 ".للحق في معرفة الحقيقة ضمانا حيويا لتفادي تجدد وقوع هذه االنتهاكات

حفظ  حق فيوبنفس الدرجة التي تقر فيها تلك المبادئ الحق في معرفة الحقيقة, فإنها تربطه بال

ناء ب يجب,الذاكرة من خالل التأكيد على أن "معرفة الشعب لتاريخ اضطهاده هو جزء من تراثه, ف

 المتمثل لكاملاعلى ذلك, صيانة هذا التراث من خالل اتخاذ تدابير مناسبة لكي تقوم الدول بواجبها 

تيسير وساني في حفظ السجالت وغيرها من األدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلن

ية نسيان بغن اللجماعية معملية المعرفة بهذه االنتهاكات. وتستهدف مثل هذه التدابير حفظ الذاكرة ا

 نظريات تحرف الوقائع أو تنفيها".االحتياط على وجه الخصوص من ظهور 
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 :الحماية القانونية في القانون الدولي ضد التعرض لالعتقال التعسفي
ال األشكويؤدي االعتقال إلى الحرمان من الحرية, ويكتسي صبغة تعسفية كلما تم خارج األحوال 

من  لقانون. وتتضمن األدوات الدولية مقتضيات مهمة تنص على الوقايةالمنصوص عليها في ا

 ومن كل انتهاك آخر قد يقترن به. االعتقال التعسفي

مان في األويربط اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان االعتقال التعسفي بمبدأ حق الفرد في الحرية 

, 1991 ل التعسفي المحدث سنة(. وتفيد خالصات فريق العمل المكلف باالعتقا3الشخصي )المادة

 و كانفي آراء صادرة عنه حول بعض المحاكمات ذات الصبغة السياسية أن اعتقال فرد, حتى ول

 ل شرط من شروط المحاكمة العادلة.بناء على قرار قضائي, قد يكون تعسفيا إذا اخت

ص لي الخاوقد تعززت حماية الحق في عدم التعرض لالعتقال التعسفي بمقتضيات العهد الدو

 لتاسعة, على ثالث ضمانات أساسية:بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص في مادته ا

 حق كل فرد تم توقيفه في أن يتم إخباره بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه. .1

و ضاة أحق الشخص الموقوف أو المعتقل بسبب فعل جرمي في أن يقدم " سريعا إلى أحد الق .2

 انونا مباشرة وظائف قضائية".أحد الموظفين المخولين ق

ذ ألصل. إأو ا ال ينبغي أن يكون االعتقال االحتياطي في انتظار المحاكمة هو القاعدة العامة .3

 يجب أن يكون استثنائيا ومبررا بكيفية دقيقة بمستلزمات إدارة العدالة.

ار إليها في لمشضمانات المحاكمة العادلة ا منه 15و 14كما يحدد العهد بصورة دقيقة في المادتين 

 ص في:الضمانات بوجه خا وتتمثل هذهاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.  من 11و 10المادتين 

 اختصاص المحاكم المحدثة بمقتضى القانون واستقاللها وتجردها. (1

 فرضية براءة كل شخص متابع من أجل فعل جرمي. (2

 يه وأسبابها".إخبار الشخص المتهم," في أقرب وقت, بطبيعة التهمة الموجهة إل (3

ن ممحام حق الشخص في التمتع من الوقت والتسهيالت بما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال ب (4

 اختياره.

 في أنوحق الشخص في أن يستعين بمحام وفي أن يتم إخطاره بحقه في وجود من يدافع عنه  (5

 تنصب عنه المحكمة عند االقتضاء محاميا يدافع عنه.

 النفي االتهام بنفسه أو بواسطة الغير وفي أن يحضر شهودحق الشخص في أن يناقش شهود  (6

 ويتم االستماع إليهم.

 ريمة.حق الشخص في أال يتم إكراهه على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بارتكاب ج (7

 .حق الشخص المدان بجريمة من لدن إحدى المحاكم في الطعن أمام محكمة أعلى درجة (8

 وانين.وجوب مراعاة مبدأ عدم رجعية الق (9

 ضد التعرض للتعذيب وسوء المعاملةالحماية القانونية في القانون الدولي 
 عاملةتجرم مقتضيات القانون الدولي لحقوق اإلنسان التعذيب وغيره من العقوبات وضروب الم

ن ا اإلعالرأسه القاسية والالإنسانية أو الحاطة بالكرامة بواسطة العديد من األدوات الدولية وعلى

 (.7ية )المادة ق المدنية والسياس(, والعهد الدولي الخاص بالحقو5ي لحقوق اإلنسان )المادة العالم

يعتبر إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو 

بالتعذيب  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة, أول أداة حددت هذا المفهوم. حيث "يقصد

أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد, جسديا كان أو عقليا, يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد 

الموظفين العموميين, أو بتحريض منه, ألغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر 

يفه أو على معلومات أو اعتراف, أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه, أو تخو
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تخويف أشخاص آخرين" )المادة األولى(. وتعززت الحماية الدولية ضد التعرض للتعذيب عبر إنشاء 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

 لتي تنص على االلتزامات التالية.الحاطة بالكرامة أو المهينة وا

 ان أنها ضمشي من التدابير التشريعية واإلدارية والقضائية وغيرها من التدابير الت اتخاذ كافة

 الحماية ضد التعرض للتعذيب.

 ..العمل على تجريم كل أشكال التعذيب أو محاوالت التعذيب 

 ات العمل على ضمان مراقبة منهجية لقواعد االستنطاق والتوجيهات والطرق والممارس

وفين الموق المتعلقة بالوضع تحت الحراسة وبمعاملة األشخاص تضياتوكذا المقالمتعلقة به, 

 ب.والمعتقلين أو المحبوسين بأي شكل من األشكال, للحيلولة دون حدوث حاالت تعذي

 باب العمل على ضمان مبادرة السلطات المختصة فورا إلى إجراء تحقيق كلما توفرت أس

 لتعذيب قد تم ارتكابه.معقولة تحمل على االعتقاد بأن عمال من أعمال ا

 .الحرص على عدم االعتداد بأي تصريح يثبت أنه انتزع تحت التعذيب 

 تعلق بهيئات العدالة االنتقالية:مبادئ عامة ت
سيمة ت الجان هيئات العدالة االنتقالية يحدد مجال عملها في موضوع الكشف عن حقيقة االنتهاكا

 بر:عوذلك  فيها,اقاتها ومسؤولية الفاعلين المرتكبة في الماضي فيما يتعلق بوقائعها وسي

  رتكبت لتي ااإثبات نوعية ومدى جسامة تلك االنتهاكات, من خالل تحليلها في إطار السياقات

وذلك  انون,فيها وفي ضوء معايير وقيم حقوق اإلنسان ومبادئ الديمقراطية ودولة الحق والق

ات معلومشيفات الرسمية واستقاء البإجراء التحريات وتلقي اإلفادات واالطالع على األر

 والمعطيات التي توفرها أية جهة, لفائدة الكشف عن الحقيقة.

 ود الجه مواصلة البحث بشأن حاالت االختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها بعد, وبذل كل

يجاد للتحري بشأن الوقائع التي لم يتم استجالؤها؛ والكشف عن مصير المختفين, مع إ

 ئمة بالنسبة لمن ثبتت وفاتهم.الحلول المال

  ع في االنتهاكات والوقائع موضو أجهزة حكومية وغير حكوميةالوقوف على مسؤوليات

 التحريات.

لى عاصلة وان اختصاص هيئات العدالة االنتقالية وتحديد مهامها في هذا المجال بالتطورات الح

 لجان لى المستخلصة من تجاربالمستوى الدولي من الناحية المعيارية وكذلك الممارسات الفض

ل نتقاالحقيقة والمصالحة أثناء تسوية وتدبير نزاعات الماضي بشكل سلمي يتالءم وطبيعة اال

 الديمقراطي المنشود.

ي واهال المهتمة بقضية المفقودين والهيئات سورية,فالمنظمات المدافعة عن حقوق االنسان في 

ي فلقسري ااالختفاء  المعلومات بقضاياكافة جمع ق وعلى عاتق هذه الهيئات توثي المفقودين, يقع

ين لمواطناالدلة على االشخاص الذين سببوا بالدرجة االولى في اختفاء اسورية مع تجميع كافة 

 .حتى يحاكموا بتهمة ارتكاب جرائم ضد االنسانية السوريين,

 مأساوية لجريمة االختفاء القسري:اآلثار ال
 الضحايا أنفسهم: (1

الختفاء القسري ال يعاملون معاملة انسانية,انما يتعرضون لمختلف صنوف إن ضحايا ا

التعذيب واالهانة وجميع الممارسات الحاطة من الكرامة االنسانية, مع التهديد المستمر 

والدائم لحقهم بالحياة ,مع اداركهم ان مصيرهم مجهوال بالنسبة لذويهم ومرتبط برحمة 

ئرة حماية القانون, وحتى إذا لم يكن الموت هو مآل آسريهم, باعتبارهم مبعدين عن دا
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الضحية, وأخلى سبيله من هذا الكابوس في نهاية المطاف, فإن اآلثار الجسدية والنفسية لهذا 

الشكل من أشكال التجريد من الصفة اإلنسانية, وللوحشية والتعذيب اللذين يقترنان به في 

 كثير من األحيان تظل حاضرة.

 :وأصدقائهمأقارب الضحايا  (2

ف ما يعيشون تحت ضغوط نفسية واجتماعية اضعا القسري,ان أفراد أسر ضحايا االختفاء 

 من قلق دائم وحيرة يائسة وامل محبط مصحوب بالخوف على الضحية الضحية,تعانيه 

تزداد  فقد ذلك,وعالوة على  سنوات,حالتهم المؤلمة قد تستمر  نفسه,والخوف من المصير 

ا ما ي غالبجراء العواقب المادية لالختفاء القسري. ذلك أن الشخص المختفمحنة األسرة من 

مع  قترانفتتفاقم االضطرابات النفسية والوجدانية باال لألسرة,يكون هو العائل الرئيسي 

قررت  رة إذاعن التكاليف اإلضافية التي تتكبدها االس والمعيشة.... عداالمادية  الصعوبات

ذه وه ا,يوم. بالرغم من ان االسر ال تعلم إن كان ابنهم سيعود البحث عن فردها المختفي

 بدرجات مختلفة على اصدقاء الضحايا ومعارفه. األجواء السوداوية تسيطر

 :النساء (3

ركة لى في حوالقدم االو قسريا,المختفي  على الضحيةتتصدر المرأة موقع اآلالم والمعاناة 

نوف المضايقات والضغوطات لمختلف ص وتتعرض المفقود,البحث عن ضحيتها 

 ,القسري االختفاء ضحية جريمةوعندما تقع المرأة بنفسها  االنتقام,ومحاوالت  واالضطهاد

 اضافة لصنوف التعذيب والقهرفإنها تصبح معرضة بشكل خاص للعنف الجنسي 

 :األطفال (4

رقا ل خأيضا ضحايا, بصورة مباشرة وغير مباشرة معا. ويشكل اختفاء الطفيقع ويمكن أن 

ة. لشخصياواضحا لعدد من أحكام اتفاقية حقوق الطفل, بما في ذلك حقه في التمتع بهويته 

 لمكفولةسان اكما أن فقدان أحد الوالدين عن طريق االختفاء يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق اإلن

 للطفل.

 المجتمع: (5

ا ى تأثرهفة إلضاتأثيرا مباشرا من جراء اختفاء المعيل الوحيد لألسرة, باإل المجتمعاتتتأثر 

 من تدهور الوضع المالي لألسر وتهميشهم اجتماعيا.

م بانعدا لشعوروكثيرا ما استُخدم االختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع. فا

ا األمن الذي يتولد عن هذه الممارسة ال يقتصر على أقارب المختفي, بل يصيب أيض

 عهم ككل.مجموعاتهم السكانية المحلية ومجتم

 بأحكام القانون الدولي اإلنساني االلتزام

إن االنضمام إلى االتفاقيات الدولية تلزم األطراف بتطبيق بنود هذه االتفاقيات, غير أن لجنة القانون 

الدولي أكدت أن قواعد أو بعض قواعد اتفاقية ما تصبح ملزمة مباشرة للدول غير األطراف لسبب 

عرفية سابقة, فالدول غير األطراف ال تلتزم باالتفاقية نفسها بل بقواعد بسيط وهو أنها تدون قواعد 

القانون الدولي العرفي التي تكرسها االتفاقية؛ كما أكدت محكمة "نورمنبرغ" ان شرط "مارتنز" 

يبقى مطبقا. وتم  اعتبار أن هذا الشرط يظل نافذا  بصرف النظر عن المشاركة في المعاهدات التي 

أي ان مبادئ قانون األمم تطبق في أي نزاع مسلح, وينص شرط "مارتنز" على أن تحتوي عليه, 

يظل المدنيون والمقاتلون, في الحاالت غير المنصوص عليها في االتفاقيات, تحت حماية وسلطات 

ما يعني إن  مبادئ قانون الشعوب, المنبثقة عن التقاليد والمبادئ االنسانية وما يمليه الضمير العام,

نون الدولي االنساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على االتفاقيات القا
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الدولية ذات الطابع االنساني ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي 

وهي تتحمل مسؤولية عدم االلتزام, ولكن من المفترض أن تصادق كل الدول على  .تتضمنها

الدولي االنساني للخروج من دائرة الشك ومن اجل البشرية جمعاء. كما  االتفاقيات المتعلقة بالقانون

انه على حركات التحرر الوطني التي تقاوم االستعمار واالحتالل والتمييز العنصري ان تلتزم قواعد 

 ضالها المسلح الى أعمال ارهابية.القانون الدولي االنساني كي ال يتحول ن

ها ر التزامي اطارهاب, من االجراءات االمنية التي تتخذها الدول فوبعد ان تم التحول في مكافحة اال

بح من , اص باإلرهابباالتفاقات الدولية بشأن مكافحة االرهاب, إلى حرب تشن على الدول المتهمة 

ال ول االعم تتحد بالقواعد التي ينص عليها القانون الدولي االنساني بشكل صارم, كي الالواجب التقي

هاب واالر االرهابيين الى أعمال ارهابية, وكي ال يدخل العالم في دوامة االرهابالعسكرية ضد 

 المضاد.

 القسم الثاني

االختطافات واالختفاءات القسرية والتغيبات القسرية بحق المواطنين 

 السوريين 

 

بنية تم تدمير العديد من األمختلف صنوف األسلحة الجوية والبرية و استعملت 2011منذ غام 

ي مدارس والمراكز الصحية ومراكز المياه والكهرباء والطرق والجسور واحراق األراضوال

الف من سري لالبين قتيل وجريح والتهجير الق المدنيين مئات الزراعية والبساتين , إضافة الى سقوط

دن لما بعض ديمغرافية ومعالمومورست عمليات التغييرال, سكان المدينة والقرى المجاورة لها

ها باتت خاوية من سكان,و الجميعوفيها يخاف منها  مرعبة  بعض االماكناصبحت و ,ىوالقر

ونهب  تووقعت العديد من السرقا ,ويعيثون فيها خرابا محتلون ستوطنوناألصليين. استوطنها م

يعة ر الطبوتدمي محتوياتها, تالتي نهب منازل المدنيينوأحراق البساتين تم ممتلكات األهالي, و

 بعضمعالم  , استمرار في تغيير والشوارع أسماء المحال التجاريةتبدديل  وتم ,ألعراضاوانتهاك 

 ذلك,ل كعالوة و ,في بعض االماكن على ارتداء الحجاب والنقابالنساء  ت, وأرغمالمدن والقرى 

قوا لذين بوا ,بعض المدن والقرىمن سكان  مدنيينبحق ال والخطف والقتلانتشرت عمليات االغتيال 

 واحراق  اجل االبتزاز المالي والفديات وسرقة الخطف منومعظم عمليات  واراضيهم, ممنازلهفي 

 والذكور.من األطفال والنساء والشيوخ  باختطافهم,منازل من يقومون 

 ة لهذا التقريرعدفي سورية، الم حقوق االنسانالمعنية في الدفاع عن  هيئات الإننا في المنظمات و

ئي واالنساني, نتوجه باإلدانة والشجب لكل حوادث االختطاف واالختفاء القسري ومن موقفنا المبد ،

سواء الذين تم اإلفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي بحق المواطنين السوريين, 

حيث أننا نرى في استمرار اختفاءهم وانقطاع االتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي  المصير،

شكل  تهديدا واضحا على حياتهم, ونطالب بالكشف عن مصيرهم ,وكذلك شيء عن مصيرهم, ي

إذ سورية وغير سورية, اإلفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط, إذا  كانوا محتجزين لدى أية جهة 

نعتبر إن جميع  عمليات االختطاف واالختفاء القسري بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق 

اسيين السلميين, هي سلوكيات ال إنسانية ومدانة ومستنكرة, وإننا نبدي قلقنا الناشطين الحقوقيين والسي

قوق االنسان, اإلقليمية والدولية المعنية بالدفاع عن ح ونطالب جميع الجهات  البالغ على مصيرهم,

بحق  االحتجاز القسري واالختطاف وباإلخفاء القسريمن اجل إيقاف كل عمليات بالتدخل والضغط 

اإلنساني والقانون  الكف عن هذه الممارسات الالإنسانية التي تجري خارج القانونو,  السوريين

للحقوق والحريات األساسية التي كفلتها جميع المواثيق  تشكل انتهاكا صارخاو الدولي اإلنساني,
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عالن اإلووالسياسية, واالتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

يعتبر الحق وحيث  اإلنسان,والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق  اإلنسان,العالمي لحقوق 

ومن القواعد اآلمرة  اإلنسان،في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق 

ة تلتصق باإلنسان، وال كما أنها تعتبر حقوق طبيعي منها،فيه، فال يجوز االنتقاص منها أو الحد 

هي جرائم لذلك فإن االختطاف واإلخفاء القسري, ,يجوز االتفاق علي مخالفتها، ألنها قاعدة عامة

 .جنائية دولية ضد االنسانية، تستوجب المساءلة والمحاكمة
، ممن ةمختلف المدن والقرى السوريأسماء لمواطنيين سوريين من  بعضا من فيما يأتي نوردو, 

يخ حتى تار 2021اب30خالل الفترة الممتدة من تاريخ الختطاف والتغييب القسري تعرضوا ل

 على سبيل المثال ال للحصر: ، ونذكرهم ،2022اب29

 
 2021خالل شهر اب  االختطاف واالختفاء القسري

 

 حلب وريفها:

 عين لقوات بلالختفاء القسري, من قبل مسلحين تا تا تعرض ، لينا زكريا إيبش - هيفين عابدين غريبو

 يف حلب , ر -االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية معمال : ريف عفرين 

 .مجهوال ن( , ومازال مصيره2021 \8\29)بتاريخ

  ة تالل التركيلالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االح تا تعرض ،فاروق حنان -عماد احمد

( , ومازال 2021 \8\27)بتاريخ ريف حلب ,  -, من ريف عفرين والمعارضين المتعاونين معهم

 .مجهوال مامصيره

 ية ت االحتالل التركلالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوا اتعرض -هوزان عزيز - روجين عنايت

(, ومازال 2021 \8\26يف حلب ,  )بتاريخر -والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية من عفرين 

 مجهوال.ا ممصيره

  ، "ن قبل تعرضت لالختفاء القسري, مرويدا"  زوجة "عدنان بركات" وهي من أهالي قرية "حاج خليل

  يف حلب ,ر -مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من ريف عفرين 

 .(, ومازال مصيرها مجهوال2021 \8\25)بتاريخ

  ية االحتالل الترك لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات اتعرض ن  ،حنا فاروق -عماد احمد

 مصيرهام(, ومازال 2021 \8\25)بتاريخ ريف حلب ,  -والمعارضين المتعاونين معهم, من ريف عفرين 

 .مجهوال

 الختطاف ل، تعرضوا  هطان حنان عبدو -ر فقي يوسف علي -عبدو  قازقلي مراد - شيرهات زعيم حسو

نين معهم لمتعاومسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين افي واالحتجاز القسري, من قبل التعس

) ريف حلب,  -, فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية ,وعناصر من فصيل لواء الشمال", من ريف عفرين 

 .( , ومازال مصيرهم مجهوال2021 \8\ 24بتاريخ 

 لتعسفي واالحتجاز القسري, من قبل الالختطاف ، تعرضوا  يلوخل محمد - خليلو علي  - مريم خليلو

لعسكرية رطة امسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الش

( , ومازال 2021 \8\ 24) بتاريخ يف حلب, ر -,وعناصر من فصيل لواء الشمال", من ريف عفرين 

 .مصيرهم مجهوال

 16حسين علي ) - عاماً(  15عبدو شعبان )  - عاماً( 38عبدو شعبان ) - عاماً( 42يدو )خليل س 

تركية تالل المسلحين تابعين لقوات االحلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل عاماً(.، تعرضوا 

من  ال",شموالمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية ,وعناصر من فصيل لواء ال

 .( , ومازال مصيرهم مجهوال2021 \8\ 23 ) بتاريخريف حلب,  -ريف عفرين 

 قوات مسلحين تابعين للالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  ، تعرضت فاطمة محمود طويل

 \8\23) بتاريخ  يف حلب, ر -االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, , من ريف عفرين 

 ., ومازال مصيرها مجهوال (2021
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 الحتالل مسلحين تابعين لقوات الالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ،  تعرض  عدنان رحيم

 احية نفي ه عبيدان قرية التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021 \8\23يخ ) بتارريف حلب,  -: ريف عفرين  بلبلة

  بل لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من ق ا،  تعرضالمحمد مصطفى احمو -صالح علي علي

مزات , ل الحمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" فصي

 \8\23) بتاريخ يف حلب, ر -ف عفرين من أهالي قرية قورت قوالق صغير التابعة لناحية شرا: ري

 .مجهوال ما( , ومازال مصيره2021

 ن لقوات مسلحين تابعيلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ،  تعرض  جالل عبدهلل إبراهيم

في يدانه عب يةقر االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021 \8\22بتاريخ  )ريف حلب,  -: ريف عفرين  بلبلة ة ناحي

 ت مسلحين تابعين لقوالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ،  تعرض  مصطفى بكر بكر

رويش د  يةقر االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021 \8\22بتاريخ  )ريف حلب,  -: ريف عفرين  شران ناحية في 

 " ن مسلحيلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  ت،  تعرض " عاما20دليار محمد عثمان

ناحية  من ,قية" تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" احرار الشر

 .مجهوال اال مصيره( , وماز2021 \8\19بتاريخ  )ريف حلب,  -جنديرسة: ريف عفرين 

 بل لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قا وتعرض، وزوجته فاطمة "ونجله عدنان شيخ أحمد

ية" , شرقار المسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" احر

( , ومازال 2021 \8\20) بتاريخ يف حلب, ر -قرية دراقليا التابعة لناحية شرا: ريف عفرين  من

 .مصيرهم مجهوال

  "فكرت" "" عاما  والدته  22مراد قازقلي عبدو"  -" عاما  والدته "فاطمة" 23شيرهات زعيم حسو

لتعسفي لالختطاف ا واتعرض ، عبدو حنان طانه -" عاما  والدته "فاطمة" 33"علي يوسف فقير"  -

 , , من ن معهممسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونيواالحتجاز القسري, من قبل 

 .مجهوال م( , ومازال مصيره2021 \8\ 18) بتاريخ  ريف حلب,  -عفرين ريف 

 لقسري, اواالحتجاز لالختطاف التعسفي  ا" عاما، تعرض18مصطفى محمد مجيد " - محمد وليد حسين

التابعة  النقوزيمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, , من قرية من قبل 

 .مجهوال ما( , ومازال مصيره2021 \8\18) بتاريخ  ب, ريف حل -لناحية جندريسة : ريف عفرين 

  "عاما21عبدو حنان صبري"  - " عاما20مراد قازقلي دالو " - " عاما27شيرهات زعيم حسن " - 

ابعين مسلحين تلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ا و" عاما. ، تعرض40علي يوسف علي" 

ريف  من ,لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" 

 .مجهوالم مصيره( , ومازال 2021 \8\17) بتاريخ ريف حلب,  -عفرين 

  "ن لقوات مسلحين تابعيلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ،  تعرض   " عاما60رشيد علو

 -ين ف عفرري االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من

 .المجهو ( , ومازال مصيره2021 \8\17) بتاريخ ريف حلب, 

 وا، تعرض مصطفى شيخو - مصطفى شيخوجوان  – مصطفى شيخوهيثم  – مصطفى شيخو روكان 
ن معارضيمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية واللالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل 

( , ومازال 2021 \8\16) بتاريخ  يف حلب, ر -المتعاونين معهم, , من ناحية جندريسة: ريف عفرين 

 .مجهوالم مصيره

  سري, من قبل لالختطاف التعسفي واالحتجاز الق اعاماً، تعرضت 45مزكين أوسو  -عاماً  39هيفين أوسو

لعسكرية" رطة امسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الش

 .مجهوال نه( , ومازال مصير2021 \8\15) بتاريخ ريف حلب,  -عفرين ريف  , من

  "عسفي لالختطاف الت ا،  تعرض " عاما24روكان مصطفى شيخو"  - " عاما18جوان مصطفى شيخو

, فيما  ن معهممسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونيواالحتجاز القسري, من قبل 

ه ( , ومازال مصير2021 \8\15) بتاريخ يف حلب, ر -يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من ريف عفرين 

 .مجهوال
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  48كات عدنان بر -عاماً  51لقمان شيخ محمد    -بركات محمد بركات  -عاماً  57محمد بركات  ً  - عاما

ً  20محمد شيخ ٔاحمد  ً  20ٕايبش بركات   - عاما ً  20لقمان حمادة  - عاما  26حمد عدنان مصطفى أ  - عاما

ً  55عدنان مصطفى   -ا عام لالختطاف  واتعرض ، عاماً  28عكيد شباب   - بابعابدين علي ش - عاما

نين معهم لمتعاومسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين االتعسفي واالحتجاز القسري, من قبل 

: ريف   ة شرا, فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من منزله الكائن في قرية قورت قوالق التابعة لناحي

 .مجهوال م( , ومازال مصيره2021 \8\15تاريخ ) بريف حلب,  -عفرين 

 ات مسلحين تابعين لقولالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ،  تعرض  سعيد بحري عيسى

 -ين ف عفرري االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من

 .زال مصيره مجهوال( , وما2021  \8\14) بتاريخ ريف حلب, 

 ت مسلحين تابعين لقوالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ، تعرض  عصمت أحمد خليل

ة تيا التابعرية ساق االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021 \8\12اريخ ) بتريف حلب,  -ريف عفرين :  لناحية جندريسة

 حتالل مسلحين تابعين لقوات االلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ، تعرض  حكمت أمين

ناحية راجو  -"قرية "ماسكا التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من

 ., ومازال مصيره مجهوال (2021 \8\12) بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين : 

  42علي بكر علو  ً ً  41آذاد فاضل عربو  - عاما ً  40دليل محمد كدلو  - عاما  35علو  براهيم خالدا - عاما

 ً كية الل الترمسلحين تابعين لقوات االحتلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  وا، تعرض عاما

ريف  - ريف عفرين: قرية حلمة الشرطة العسكرية" , منوالمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" 

 .مجهوال م( , ومازال مصيره2021 \8\11) بتاريخ حلب, 

  لقمان شيخ   -قيقه بركات محمد بركات وش -عاما  57محمد بركات والدته فريدة  - عاما 28عكيد شبابو

اما. ، تعرضوا ع 48الدته فريدة عدنان بركات و -عام 20عاما  وابنه البالغ من العمر  51والدته عائشة 

ن معارضيمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية واللالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل 

 ة شران:لناحي قرية قورت قالق الكبير التابعة المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من

 .( , ومازال مصيرهم مجهوال2021 \8\11) بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين 

   م خالد علو ابراهي -عاما  42علي بكر علو والدته موليدة  -عاما  41آذاد فاضل عربو والدته فهيمة

عسفي لالختطاف الت، تعرضوا  عاما 40دليل محمد كدلو والدته صديقة  -عاما  35والدته منتهى 

, فيما  ن معهمالتركية والمعارضين المتعاوني مسلحين تابعين لقوات االحتاللواالحتجاز القسري, من قبل 

 \8\10) بتاريخ يف حلب, ر -ريف عفرين  :جنديريسة لناحية  يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من

 .( , ومازال مصيرهم مجهوال2021

 حتجاز القسري, من قبل لالختطاف التعسفي واالا و، تعرض عبدو خليل - علي محمد شعبان  - محمد خليل

لعسكرية" رطة اابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشمسلحين ت

 .مجهوال ( , ومازال مصيرهم2021 \8\10) بتاريخ ريف حلب,  -عفرين ريف , من 

  "ي لالختطاف التعسف ا" عاما ،  تعرض48وزوجها  "خليل شيخو" بن مصطفى  " -" عاما 38أيتان

, فيما  ن معهممسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونيسري, من قبل واالحتجاز الق

) بتاريخ يف حلب, ر -يف عفرين ر  -يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من قرية أرندة التابعة لناحية شيه

 .مجهوالما ( , ومازال مصيره2021 \8\9

 ( 37كاوا علي معمو )ًتعسفي لالختطاف ال ا، تعرض عاماً(56” )وجرك“حسن أحمد سيدو  - عاما

, فيما  ن معهممسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونيواالحتجاز القسري, من قبل 

تاريخ ) بريف حلب,  -ريف عفرين  -احية راجو ن -يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من قرية "جوبانا"

 .مجهوال ما( , ومازال مصيره2021 \8\9

 ي, من قبل لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسر تاتعرض ،دلفين جميل عثمان - فاطمة جميل عثمان

لعسكرية" رطة امسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الش

( , 2021 \8\8بتاريخ  )يف حلب, ر -ريف عفرين  : قرية قرميتلق التابعة لناحية شيه/شيخ الحديد , من

 .مجهوال نومازال مصيره
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 " ن صالح  هورو ب -" عاما والدته "موليدة"27آزاد هوريك بن "رشيد" - " عاما38صالح رشو

لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  وا، تعرض " عاما والدته "سعدات"38"رشيد" 

لعسكرية" رطة امتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين ال

 .مجهوال م( , ومازال مصيره2021 \8\7) بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين  , من

 ت ين لقوامسلحين تابعلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ، تعرضت  عبد القادر عبد الناصر

فرصفرة رية كما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من قاالحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , في

 .( , ومازال مصيرها مجهوال2021 \8\6) بتاريخ يف حلب, ر -التابعة لناحية جندريسة : ريف عفرين 

  ت مسلحين تابعين لقوالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ، تعرض  كندياحمد شكري

ي ريف فنزله ين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من ماالحتالل التركية والمعارضين المتعاون

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021 \8\6) بتاريخ ريف حلب,  -عفرين 

 ت مسلحين تابعين لقوالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل تعرض  ، لطفي مصطفى عمر

ه تبه ية قرقر ى ب" الشرطة العسكرية" , مناالحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسم

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021 \8\4بتاريخ  )ريف حلب,  -ريف عفرين  التابعة لناحية شرا:

 الحتالل امسلحين تابعين لقوات لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ، تعرض  محمد حج حسين

ريف  -ريف عفرين  يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما

 .وال( , ومازال مصيره مجه2021 \8\3) بتاريخ حلب, 

  تالل مسلحين تابعين لقوات االحلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل محمد شيخو، تعرض

ية شرا : بناح ية معرسكةقر التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021 \8\2) بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين 

 حمص وريفها:

  الختفاء تعرضوا لالختطاف ول،  عدنان احمد العليان –حسام علي الرفاعي  –مهران عبد العزيز جمعة

 ال مصيرهم مجهوال. وماز ,(2021 \8\1بتاريخ )مجهولين, من ريف حمص, من قبل مسلحين القسري, 

 درعا وريفها:

  مجهولين, من ريفمن قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, ، رضوان محمد الحمادي 

  ومازال مصيره مجهوال ,(2021\8\17بتاريخ )درعا, 

 لدة بمجهولين, من من قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, ،  إسماعيل حامد الحاج علي

 ومازال مصيره مجهوال.  ,( 2021\8\16بتاريخ)ريف درعا,  -  جاسم

 رعا, دمجهولين, من ريف من قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, ،  وسيم فواز العودات

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\8\8بتاريخ )

 السويداء وريفها:

 مدينة  ريفقبل مسلحين مجهولين , في , تعرض لالختطاف واالختفاء القسري ,من  منصور كمال أبو عقل

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\ 8 \24 بتاريخ )السويداء, 

 يداء, مجهولين ,من مدينة السومن قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, ، ، حمد السعدي

 ومازال مصيره مجهوال. ,(2021 \8 \23 بتاريخ )

 لدويرةختفاء القسري ,من قبل مسلحين مجهولين , في قرية ا, تعرض لالختطاف واال محمد خالد سويد –

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\ 8 \23بتاريخ )ريف  السويداء, 

 ء, مجهولين, من ريف السويدامن قبل مسلحين ، تعرض لالختطاف واالختفاء القسري  راجح البداح

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\8\ 22بتاريخ )

  ريف , تعرض لالختطاف واالختفاء القسري ,من قبل مسلحين مجهولين , في ثليثبالل رافع أبو  

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\ 8 \17بتاريخ )السويداء, 

 ء, ريف  السويدا , تعرض لالختطاف واالختفاء القسري ,من قبل مسلحين مجهولين , في شلي الشلي

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\ 8 \ 15بتاريخ )

 مجهولين, من ريف من قبل مسلحين ، تعرض لالختطاف واالختفاء القسري  بسام عدنان الشومري

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\8\ 5 بتاريخ )السويداء, 
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   بل مسلحين قمن لالختطاف واالختفاء القسري  وا، تعرض خلدون خضير -أوفا خضير - راندي مالك

 مجهوال.  مومازال مصيره ,(2021\8\1  بتاريخ )مجهولين, من ريف السويداء, 

 اء, مجهولين, من ريف السويدمن قبل مسلحين ، تعرض لالختطاف واالختفاء القسري  منير أبو حال

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\8\1  بتاريخ )

 إدلب وريفها:

 ن مين, , من قبل مسلحين مجهولتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري، سنة22فايز خالد حبش

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2021\8\20يف ادلب , )بتاريخ ر  -محيط بلدة  سرمين 

 لين, , من قبل مسلحين مجهوتعرضت لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري،  سنة35رنا إبراهيم عمر

 .صيرها مجهوالومازال م(, 2021\8\18يف ادلب , )بتاريخ ر -من بلدة كفر تخاريم  

  ن مهولين, , من قبل مسلحين مجتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري،   ز عثمانأنور عبد العزي

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2021\8\7تاريخ ريف ادلب , )ب -بلدة سرمدا 

 لرقة وريفها:ا

 تالل مسلحين تابعين لقوات االحمن قبل تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, ، منتصر بركات الشيخ

ريف   -, من ريف تل ابيض “رضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب " الجيش الوطني التركية والمعا

 , ومازال مصيره مجهوال. (2021 \8\8مدينة الرقة, )بتاريخ 

 ركية تالل التمسلحين تابعين لقوات االحمن قبل تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, ،  خالد حسين الدغيم

لرقة, اريف مدينة   -, من تل ابيض “يسمى ب " الجيش الوطني  والمعارضين المتعاونين معهم, فيما

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2021\8\2)بتاريخ 

 الحسكة وريفها:

 يف ر مسلحين مجهولين , من من قبل تعرض  لالختطاف واالحتجاز القسري , ،   عصمت محمود الحسين

 زال مصيره مجهوال. (, وما 2021 \8\6الحسكة , )بتاريخ 

  قوات دوريات مسلحة تابعة لمن قبل تعرض  لالختطاف والتوقيف القسري , ،   فى قاسم القاسممصط

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2021\8\1االسايش , من  ريف الحسكة , )بتاريخ 

 دير الزور وريفها:

  ابعة سلحة تدوريات ممن قبل للتوقيف واالحتجاز,  اتعرض،  سعد العلي الحدبان -عمار العلي الحدبان

 ما, ومازال مصيره(2021 \8\31يخ ريف دير الزور , )بتار  -شحيل لقوات االسايش , من  بلدة ال

 مجهوال. 

  عة لقوات دوريات مسلحة تابمن قبل للتوقيف واالحتجاز, ا تعرض،  خلف حسن الكيزات -لؤي الكيزات

 مجهوال.  ماومازال مصيره, (2021 \8\30ريف دير الزور , )بتاريخ   -شعفة االسايش , من  بلدة ال

  ولين, مجه من قبللالختطاف واالخفاء القسري,  اتعرض،  حسن نوري الخلف -حوري الحسن الخلف هللا

 مجهوال.  ماره(, ومازال مصي2021 \8\28دير الزور, )بتاريخ ريف  –بلدة الكبر من 

 بتاريخ من دير الزور, )مجهولين,  من قبلتعرض لالختطاف واالخفاء القسري, ،  فاروق خالد بو حسن

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2021 \8\23

 اريخ مجهولين, من دير الزور, )بت من قبلتعرضت لالختطاف واالخفاء القسري, ،  سعاد فيصل مرهج

 (, ومازال مصيرها مجهوال. 2021 \8\20

 ر الزورمجهولين, من دي من قبلتعرض لالختطاف واالخفاء القسري, ،  عبد الرحمن محمود عباس ,

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2021 \ 8\18)بتاريخ 

 ايش , من  دوريات مسلحة تابعة لقوات االسمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, ،   غسان عبد هللا طعمة

 صيره مجهوال. (, ومازال م2021 \ 8\16يف دير الزور , )بتاريخر  -بلدة  الباغوز 

 من   دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايشمن قبل حتجاز, تعرض للتوقيف واال،  خلدون حسين داوود ,

 جهوال. ( , ومازال مصيره م 2021  \8\4بتاريخ ) -ريف دير الزور   -بلدة  الشحيل 

  ت تابعة لقوا دوريات مسلحةمن قبل تعرضا للتوقيف واالحتجاز, ،  خليفة فارس المال  –جهاد خليل المال

( , ومازال مصيرهما  2021  \8\3بتاريخ  ) -ور , ريف دير الز -ل التحالف الدولي, من مدينة الشحي

 مجهوال. 
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 2021خالل شهر ايلول االختطاف واالختفاء القسري

 

 حلب وريفها:

 رضين والمعا تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية،  عبدو محمد حيدر

 .مجهوال  ( , ومازال مصيره2021 \9\30)بتاريخ يف حلب , ر -المتعاونين معهم, من ريف عفرين 

 ين المعارضتعرضت  لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية و،  ثريا بركات

ال ( , وماز2021 \9\29)بتاريخ ريف حلب ,  -قورت قالقة: ريف عفرين  المتعاونين معهم, من قرية

 .مجهوال ا مصيره

 ين مسلحقبل  لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من امحمد طوبال عثمان ،  تعرض -حمد قنبرعدنان م

يخ تار) بريف حلب,  -ريف عفرين  تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم  , من

 .مجهوال ما( , ومازال مصيره2021  \9\24

  ن قبل لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, م ارض، تع بيرقدار محمد مصطفى -خليل طاهر محمد

يسة ناحية جندرلتابعة قرية ساتيا ال مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , من

 .مجهوال ما( , ومازال مصيره2021 \9\21) بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين : 

 مسلحين  لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل اوليد محمد نعسان، تعرض -صالح محمد سيدو

ريخ تا) بريف حلب,  -ريف عفرين  تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , , من

 .مجهوال ما( , ومازال مصيره2021 \9\20

 ختطاف لالحبش رشيد حبش ، تعرضوا  - محمد حسين شيخو -عبدو محمد عمر - غريب إسماعيل حسن

نين معهم لمتعاومسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين االتعسفي واالحتجاز القسري, من قبل 

 .( , ومازال مصيرهم مجهوال2021 \9\19) بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين من , 

 الحتاللات مسلحين تابعين لقوالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  ت، تعرض آرين دلي حسن 

ريف  في -كيمارقرية  التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من

 .مجهوال ا( , ومازال مصيره2021 \8\17) بتاريخ ريف حلب,  -عفرين 

  ن قبل ملالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, ، تعرضوا  شيار فاضل -حسن كالو -فريدة مصطفى

) ريف حلب,  -ريف عفرين  من تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , مسلحين 

 .( , ومازال مصيرهم مجهوال2021 \9\14بتاريخ 

  حتالل مسلحين تابعين لقوات االلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل تعرض  مقداد ،ماهر

 احية راجونا في قرية قره باب , منجبهة الشامية "يما يسمى ب" الالتركية والمعارضين المتعاونين معهم , ف

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021 \9\12) بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين ب -

 ل االحتال مسلحين تابعين لقواتلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  محمد وقفي مراد، تعرض

 يف عفرينر   ةناحية جندريس" , من لواء سمرقند, فيما يسمى ب" التركية والمعارضين المتعاونين معهم 

 .المجهو ( , ومازال مصيره2021 \9\8) بتاريخ ريف حلب,  -

 رشيد بنفشة ـ كينجو صبحي كينجو ـ حسن صبحي علو ـ مصطفى أحمد موري ـ جيلو مصطفى جيرو-  

 الحتاللمسلحين تابعين لقوات ا لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبلفاروق محمد ، تعرضا 

( , ومازال 2021 \9\7) بتاريخ يف حلب, ر -التركية والمعارضين المتعاونين معهم , من ريف عفرين 

 .مصيرهما مجهوال

 قوات مسلحين تابعين للالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ت دليار محمد عثمان ، تعرض

يمجة رية برق اونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , مناالحتالل التركية والمعارضين المتع

 .مجهوال ا( , ومازال مصيره2021 \ \9\4 بتاريخ )ريف حلب,  -ريف عفرين  :التابعة لناحية معبطلي

 في واالحتجاز القسري, من لالختطاف التعس وا فائق عبدو مصطفى ، تعرض - آذاد كمال حسن  - أحمد علو

ة الشرط عين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب"مسلحين تابقبل 

 .مجهوالم يره( , ومازال مص2021 \9\ 3بتاريخ  )ريف حلب,  -العسكرية" , من ريف عفرين 
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  طفى ، تعرضوا فائق عبدو مص -المحامي منان أحمد بيرم  -فهد علوي -أحمد علو -عبد القادر سيدو

ن معارضيمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والتعسفي واالحتجاز القسري, من قبل لالختطاف ال

 \ 9\2) بتاريخ يف حلب, ر -ريف عفرين  المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من

 .( , ومازال مصيرهم مجهوال2021

 حتالل مسلحين تابعين لقوات اال لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل، تعرض د محمد مرا

ريف  -ن عفري مدينة التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من 

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021 \9\1) بتاريخ حلب, 

  لالختطاف  واعرض، ت محمد منان إيبش - محمد زكريا محمد -شاكر حسن جعفر - لقمان رشيد بكر

نين معهم لمتعاومسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين اعسفي واالحتجاز القسري, من قبل الت

( , ومازال 2021 \9\1) بتاريخ حلب,  ريف -ريف عفرين  , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من

 .مجهوال ممصيره

 وا شيخو ، تعرض جوان مصطفى - مصطفى شيخو ـ هيثم مصطفى شيخو  -روكان مصطفى شيخو 

ن معارضيمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية واللالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل 

 \9\1 ) بتاريخيف حلب, ر -ريف عفرين  المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من

 .مجهوال م( , ومازال مصيره2021

  الحتالل امسلحين تابعين لقوات عسفي واالحتجاز القسري, من قبل لالختطاف الت بكر، تعرضمصطفى بكر

شرا :  ناحيةب درويش قرية التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021 \9 \1 ) بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين 

 حمص وريفها:

  تعرضوا لالختطاف ولالختفاء القسري, منذر فارس وهبة ،  –عادل العمور  مهند –فاطر محمود الحسن

 ومازال مصيرهم مجهوال.  ,(2021 \9\1بتاريخ )مجهولين, من ريف حمص, من قبل مسلحين 

 درعا وريفها:

  مجهولين, من بلدةمن قبل مسلحين لالختطاف ولالختفاء القسري,  تعرضارأفت عميرة ،  -محمد عميرة 

 ومازال مصيرهما مجهوال.  ,( 2021\9\16بتاريخ)يف درعا, ر -جاسم  

  ، ن قرية ممجهولين, من قبل مسلحين تعرض  لالختطاف ولالختفاء القسري, سليمان عبد المجيد الحلقي

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\9\7بتاريخ )في  ريف درعا, –العالية 

  ، نة جاسم مجهولين, من مديمن قبل مسلحين سري, تعرض لالختطاف ولالختفاء القمعمر يوسف الدنيفات 

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\9\7بتاريخ )في  ريف درعا,  –

  ن من قبل مسلحيتعرضا لالختطاف ولالختفاء القسري, سين علي الجباوي ، ح -قاسم محمد االسعد الجلم

 جهوال. ومازال مصيرهما م ,(2021\9\7بتاريخ )مجهولين, من ازرع في ريف درعا, 

  ،منري, تعرضوا لالختطاف ولالختفاء القسمحمد عواد الجراد، عبدهللا طعمة قنبس، محمد علي قنبس 

  ومازال مصيرهم مجهوال ,(2021\9 \6بتاريخ )مجهولين, من مدينة الحارة في ريف درعا, قبل مسلحين 

 السويداء وريفها:

   ما قبل مسلحين مجهولين , من قرية ص , تعرض لالختطاف واالختفاء القسري ,منيحيى الشعراني

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\ 9  \29بتاريخ  )الهنيدات في ريف مدينة السويداء, 

 ،  ،ويداء, مجهولين ,من مدينة السمن قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, يوسف النمير

 ومازال مصيره مجهوال. ,(2021 \9 \20بتاريخ  )

 تعرض لالختطاف واالختفاء القسري ,من قبل مسلحين مجهولين , في ريف ن شقير ،المحامي ماز  

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\  9\14بتاريخ )السويداء, 

 ،ء, سويداتعرض لالختطاف واالختفاء القسري ,من قبل مسلحين مجهولين , في ريف  ال محمد العبدهللا

 وال. ومازال مصيره مجه ,(2021\9  \13بتاريخ  )

  اء, مجهولين, من ريف السويدمن قبل مسلحين فرحان الوادي ، تعرض لالختطاف واالختفاء القسري

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\9 \ 11بتاريخ  )
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  مجهولين, من ريف من قبل مسلحين ازم أبو فخر ، تعرضا لالختطاف واالختفاء القسري ح -كفاح كحول

 ومازال مصيرهما مجهوال.  ,(2021\9\11بتاريخ   )السويداء, 

   ريف  –رة , تعرض لالختطاف واالختفاء القسري ,من قبل مسلحين مجهولين , في قرية الدويسعيد صبرا

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\ 9  \10بتاريخ )السويداء, 

  ء,مجهولين, من ريف السويدامن قبل مسلحين حيان الحكيم ، تعرض لالختطاف واالختفاء القسري 

 . ومازال مصيره مجهوال ,(2021\\ 9 9بتاريخ   )

 إدلب وريفها:

  من قبل مسلحين تعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريسنة، 47سليم عبد الوهاب صادق ,

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2021\9\13يف ادلب , )بتاريخ ر  -مجهولين, من محيط بلدة  سرمدا 

  ن , من قبل مسلحيرضت لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريتعسنة ، 36محسنة محمود الحمداني

 .ومازال مصيرها مجهوال(, 2021\9\8يف ادلب , )بتاريخ ر -مجهولين, من بلدة جسر الشغور  

   من قبل مسلحين تعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريسنة  ، 22فراس يوسف العايد ,

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2021\9\6تاريخ دلب , )باريف  -مجهولين, من بلدة كنصفرة 

 لرقة وريفها:ا

  مسلحين تابعين لقوات من قبل تعرضا للتوقيف واالحتجاز , لجمو، عبود عقيل ا -مصعب عقيل الجمو

 (, ومازال مصيرهما مجهوال. 2021 \9\24لرقة, )بتاريخ اريف مدينة   -االسايش, من مزرعة الحكومية  

  دينة ممسلحين تابعين لقوات االسايش, من من قبل ف واالحتجاز , تعرضا للتوقي محمد العلي ، -ياسر تمو

 (, ومازال مصيرهما مجهوال. 2021 \9 \ 9يف مدينة الرقة, )بتاريخ ر  -الطبقة  

  ، تركية مسلحين تابعين لقوات االحتالل المن قبل تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, علي الفرج

ريخ , من ريف مدينة الرقة, )بتا“معهم, فيما يسمى ب " الجيش الوطني والمعارضين المتعاونين 

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2021\9\7

 الحسكة وريفها:

  ين مسلحمن قبل تعرضا  لالختطاف واالحتجاز القسري , الء هاني الشاكر  ، ع–حسان عبد هللا الشمري

 ال مصيرهما مجهوال. (, وماز 2021 \9\11مجهولين , من  ريف الحسكة , )بتاريخ 

   تعرضوا  لالختطاف والتوقيف حمد خليل السليمان  ، م –اسم صالح العزاوي ق –عدنان سليمان عبود

(, 2021\9\1دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش , من  ريف الحسكة , )بتاريخ من قبل القسري , 

 ومازال مصيرهم مجهوال. 

 دير الزور وريفها:

 ، ش , من  دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  أيوب منيف الكيزات

 , ومازال مصيره مجهوال. (2021 \9\30يف دير الزور , )بتاريخ ر  -بلدة الشعفة 

 من تعرضوا لالحتجاز والتوقيف القسري, وسى خلف العبد ، م -دري الخضر الحسون ب  -هايس السلمان

(, ومازال 2021 \9\24ريف دير الزور, )بتاريخ  –االسايش , من بلدة العزبة دوريات تابعة لقوات  قبل

 مصيرهم مجهوال. 

  اريخ مجهولين, من دير الزور, )بت من قبلتعرض لالختطاف واالخفاء القسري,  العباس،عمار احمد

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2021 \9\23

  تاريخ مجهولين, من دير الزور, )ب من قبل, تعرضت لالختطاف واالخفاء القسري الشيخ،امينة جمال

 (, ومازال مصيرها مجهوال. 2021 \9\22

  بتاريخ مجهولين, من دير الزور, ) من قبلتعرض لالختطاف واالخفاء القسري,  الدليمي،جاسم مصطفى

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2021 \9 \21

  ش , من  ات مسلحة تابعة لقوات االسايدوريمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  ,الفنيس وضاح محمود

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2021 \9 \16يف دير الزور , )بتاريخر  -بلدة  الشحيل 

  من   ,االسايشدوريات مسلحة تابعة لقوات من قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  الخرسان،علوش فرحان

 . ومازال مصيره مجهوال( ,  2021  \9\6بتاريخ ) -ريف دير الزور   -بلدة  أبو حمام 
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  الدولي,  دوريات مسلحة تابعة لقوات التحالفمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, ،  ياسين الهدوشفهد

 ( , ومازال مصيره مجهوال.  2021  \9\4بتاريخ  ) -,  ريف دير الزور -من مدينة  ذبيان 

 
 2021األول  نشهر تشريخالل  االختطاف واالختفاء القسري 

 فها:حلب وري

  "الحتالل تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات ا" عاما ، 30كاوا شمس الدين محمد

( , 2021 \ 10 \30)بتاريخ ريف حلب ,  -التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من ريف عفرين 

 .مجهوال  ومازال مصيره

  : وات قسري, من قبل مسلحين تابعين لقتعرضت  لالختفاء ال، " عاما 51عروس"عمرنجاح المحامية

  ,يف حلب ر -: ريف عفرين كوبر ناحية راجو االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية

 .مجهوال ا ( , ومازال مصيره2021 \9\28)بتاريخ

 ين رضلمعاتعرض  لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية واحمد البرهو، أ

 .ه مجهوالومازال مصير ( ,2021 \ 10 \27)بتاريخ ريف حلب ,  -المتعاونين معهم, من ريف عفرين 

 "أيمن محمد  - كيفو أيمن زوجة" لطفلين أم" عاماً "25"  بنفشة" -  عاماً 25" كيفو علي محمد نوفين

ين لقوات سلحين تابعملالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  واتعرض  ،  "عاماً 28علي كيفو "

  \ 10\27 ) بتاريخيف حلب, ر -ريف عفرين  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم  , من

 .جهوالم م( , ومازال مصيره2021

  "بعين مسلحين تالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ، تعرض  " عاما65شكري محمد عبدو

 -ف عفرين ريلي: قرية ساريا بناحية ماباتا/معبط ضين المتعاونين معهم , منلقوات االحتالل التركية والمعار

 .مجهوال ما( , ومازال مصيره2021 \10 \26) بتاريخ ريف حلب, 

  "عاماً " 17" موصلي حنان سرينن -  عاماً " 20" موصلي حنان نوجين - " عاماً 55حنان موصلي- 

في واالحتجاز القسري, لالختطاف التعس واتعرض ي،موصل وسيد أمين محمد -  عاماً " 20" موصلي أحمد

يف ر: نشرا/شرا ناحية , من معهم,مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين من قبل 

 .مجهوال م( , ومازال مصيره2021 \10 \26 ) بتاريخ ريف حلب,  -عفرين 

 ، ت مسلحين تابعين لقواالقسري, من قبل لالختطاف التعسفي واالحتجاز ض تعر محمد رشيد محمد

) ريف حلب,  -ريف عفرين : قرية قوبة بناحية راجو مناالحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , 

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021 \10 \21 بتاريخ 

  الحتاللا مسلحين تابعين لقواتلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  ت، تعرضعلياء مصطفى 

ريف  يا : فناحية مابات التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من

 .مجهوال ا( , ومازال مصيره2021 \10  \21) بتاريخ ريف حلب,  -عفرين 

  "لالختطاف ، تعرضوا  درويش دودخ – آزاد علي –جمعة  عماد - دودخ رشيد - " عاما42"يكبون علي

نين معهم لمتعاومسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين االتعسفي واالحتجاز القسري, من قبل 

 .جهوالم( , ومازال مصيرهم 2021 \ 10 \ 19) بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين  من , 

  " علو خليل خوشناف" زوجة" 28"  مزكين" - " زوجة "وليد مصطفى إبرهيم" 33سوزان"، 

كية مسلحين تابعين لقوات االحتالل الترلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  تاتعرض

 -عبطليباتا/مقرية بريمجة بناحية ما من الشرطة العسكرية ,والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب

 .مجهوال ن( , ومازال مصيره2021 \10\18) بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين ب

 ا، عام 40" زيبار خليل صطفىم -عاما  38" إبراهيم أحمد صالح - عاما 55وكاوا" رشيد زيبار"اب

كية مسلحين تابعين لقوات االحتالل الترلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل وا تعرض

ريف  -رين ريف عف   ةناحية جندريس, من  الشرطة العسكريةوالمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب

 .مجهوالم ( , ومازال مصيره2021 \ 10 \ 18 ) بتاريخ  حلب,

  الحتالل امسلحين تابعين لقوات لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ، تعرض  حموحسن رشيد

) ريف حلب,  -ريف عفرين  : قرية كمرشة بناحية راجو التركية والمعارضين المتعاونين معهم , من

 .ازال مصيره مجهوال( , وم2021 \10 \18 بتاريخ 
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   تعرض 27ألماسة خليل حاج عبدو ، ً لحين مسلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ت عاما

 " , منسكريةتابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة الع

( , ومازال 2021 \ \10 \18  اريخبت )ريف حلب,  -ريف عفرين :  قرية كفرصفرة بناحية جندريسة

 .مجهوال امصيره

  "حين مسللالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل   تعرض عاما ،" 48خالد عبدالفتاح إيبش

" , من سكريةتابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة الع

 .مجهوال ( , ومازال مصيره2021 \10 \ 16  ) بتاريخريف حلب,  -ريف عفرين 

 ، حتالل مسلحين تابعين لقوات االلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل تعرض  محمد عبدو

 ية راجوبناح التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من قرية ميسكة

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021 \ 10\  14) بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين  :

 وقي ، ش مصطفى -جعفر  حيدر أحمد -حمليكو  نيأحمد حس -عثمان  حسين فوزي - مصطفى محمد زيبار 

كية مسلحين تابعين لقوات االحتالل الترلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  واتعرض

 معبطلياباتا/مقرية معملو بناحية  رطة العسكرية" , منوالمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الش

 .مجهوال م( , ومازال مصيره2021 \10 \13 ) بتاريخريف حلب,  -ريف عفرين  : 

  "ن لقوات مسلحين تابعيلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ، تعرض  " عاما36خليل نعسان

 -فرين ع ينة مد, فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم 

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021 \10 \11 ) بتاريخريف حلب, 

 ات مسلحين تابعين لقولالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل   ضصالح عثمان عكاش، تعر

رية قية  قر ة العسكرية" , مناالحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرط

 ( , ومازال مصيره مجهوال2021 \10 \ 9  ) بتاريخريف حلب,  -ريف عفرين :  "موساكو" 

 ات مسلحين تابعين لقولالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل   ضنذير محمد طوبال، تعر

ج خليل حية  قر ة العسكرية" , مناالحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرط

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021 \10 \ 9 ) بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين : 

   من لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري  ضتعاما والدته "أمينة"، تعر50عائشة محمود نعسان ,

 الشرطة , فيما يسمى ب"مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم قبل 

مازال و( , 2021 \10 \6  ) بتاريخ  ريف حلب, -ريف عفرين :  دير صوانقرية   العسكرية" , من

 .مجهوالا مصيره

  "ن قبل لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, م  ضعاما والدته "أمينة"، تعر 53محمد سليم حسين

لعسكرية" رطة اين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارض

( , ومازال مصيره 2021 \10 \ 6  بتاريخ  )ريف حلب,  -ريف عفرين :  دير صوانقرية   , من

 .مجهوال

 لالختطاف التعسفي  تعرضوا ،"خالد حمدم" زوجة"  احمد عمر نازة -خالد  محمد - اكرم حسين

فيما  معهم,ن تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونيمسلحين واالحتجاز القسري, من قبل 

( , ومازال 2021 \10  \4   بتاريخ  )ريف حلب,  -ريف عفرين  , من" احرار الشرقية " يسمى ب

 .مجهوالم مصيره

  "لقوات  مسلحين تابعينلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  تعرض ، " عاما21صبحي كنجو

بناحية  ة جلمةقري , من" احرار الشرقية " فيما يسمى ب معهم,تالل التركية والمعارضين المتعاونين االح

 .صيره مجهوال( , ومازال م2021 \10  \3  ) بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين :  جندريسة

  ات قولمسلحين تابعين لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  تعرضت عاما ،65ثريا بركات

ريف  : ريسةجند , من" احرار الشرقية " فيما يسمى ب معهم,االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين 

 .مجهوال ا( , ومازال مصيره2021 \10  \3  ) بتاريخ ريف حلب,  -عفرين 

  "قبل  لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من ، تعرض" عاما والدته "زينب"30نذير صبري صالح

, قية "ر الشر" احرا فيما يسمى ب معهم,تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين مسلحين 

( , ومازال مصيره 2021 \10  \1 بتاريخ  )ريف حلب,  -ريف عفرين بناحية راجو:  عطماناقرية  من

 .مجهوال
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 ل االحتال تابعين لقواتمسلحين لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  ، تعرض عبدو محمد حيدر

رين ريف عف ة:ناحية جندريس , من" احرار الشرقية " فيما يسمى ب معهم,التركية والمعارضين المتعاونين 

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021 \10  \1 ) بتاريخ ريف حلب,  -

 حمص وريفها:

  طاف ولالختفاءتعرضوا لالخت،  علي محمود الحجة –سامر قاسم طعمة  –غسان كامل عبد الملك 

هم ومازال مصير ,(2021 \10 \3بتاريخ )مجهولين, من ريف حمص, من قبل مسلحين القسري, 

 مجهوال. 

 درعا وريفها:

  ف تعرضا لالختطا، من أبناء عشيرة الشنابلة القاطنين في حّي المقوسابراهيم الزغير،  - محمد العيد

مازال و ,( 2021\10 \28بتاريخ)درعا, ريف  فيمجهولين, من قبل مسلحين ولالختفاء القسري, 

 مصيرهما مجهوال. 

  ن من قبل مسلحيتعرضا لالختطاف ولالختفاء القسري, ،  مأمون خالد الدعاس –صقر احمد الدعاس

 ومازال مصيرهما مجهوال.  ,( 2021\10 \18بتاريخ)ريف درعا,  فيمجهولين, 

 يف مجهولين, في  رمن قبل مسلحين ي, تعرض  لالختطاف ولالختفاء القسر،  حسن توفيق المحاميد

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\10 \12بتاريخ )درعا, 

 اسم  مجهولين, من مدينة جمن قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, ،  مراد محمد قدرو– 

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\10 \9 بتاريخ )في  ريف درعا, 

 درعا,  مجهولين, في ريفمن قبل مسلحين لالختطاف ولالختفاء القسري,  تعرض،  زهير محمود الحريري

 مجهوال.  ومازال مصيره ,(2021\10 \7بتاريخ )

 ريف  مجهولين, فيمن قبل مسلحين لالختطاف ولالختفاء القسري,  تعرض،  محمد مدين المرشد اليتيم

  ومازال مصيره مجهوال ,(2021\10  \4 بتاريخ )درعا, 

 يفها:السويداء ور

 ريف  في صالخد , تعرض لالختطاف واالختفاء القسري ,من قبل مسلحين مجهولين , من قرية  ملهم ضو

 مازال مصيره مجهوال. و ,(2021\ 10   \29بتاريخ  )مدينة السويداء, 

 ة مدينريف مجهولين ,من من قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, ،  ، أدهم المسيلم

 ومازال مصيره مجهوال. ,(2021 \10  \20اريخ  بت)السويداء, 

 ي ريف تعرض لالختطاف واالختفاء القسري ,من قبل مسلحين مجهولين , ف ، مهند عبد السالم الشاعر 

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\10 \14بتاريخ )السويداء, 

  يف  هولين , في رتعرض لالختطاف واالختفاء القسري ,من قبل مسلحين مج العّوام،المهندس ياسر

 جهوال. مومازال مصيره  ,(2021 \10\ 10 بتاريخ)السويداء, 

  ء, لسويداا مدينة مجهولين, منمن قبل مسلحين المحامي زاهر ثابت، تعرض لالختطاف واالختفاء القسري

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\ 10  \7 بتاريخ  )

 إدلب وريفها:

 ين, من , من قبل مسلحين مجهولطاف التعسفي واالحتجاز القسريتعرض لالخت، سنة49فايز سعيد الشاكر

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2021\10 \16 اريخ ريف ادلب , )بت  - بلدة كفر تخاريممحيط 

  من قبل مسلحين تعرضت لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري سنة،37امينة عثمان العثمان ,

 .ومازال مصيرها مجهوال(, 2021\10\8, )بتاريخ ريف ادلب  -الشغور مجهولين, من بلدة جسر 

   من قبل مسلحين تعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري سنة،28ايمن منصور الشالش ,

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2021\10\4)بتاريخ  دلب,اريف  -مجهولين, من بلدة كنصفرة 

 لرقة وريفها:ا

 تابعين لقوات  مسلحينمن قبل  واالحتجاز,رضا للتوقيف تع، وائل يونس زيدان – وليد إبراهيم الشبلي

(, ومازال مصيرهما 2021 \10 \18ريف مدينة الرقة, )بتاريخ   -الحكومية من مزرعة  االسايش,

 مجهوال. 
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 ،دينة مسلحين تابعين لقوات االسايش, من ممن قبل  واالحتجاز,تعرض للتوقيف  انس جميل العموري

 مجهوال. ه (, ومازال مصير2021 \10 \ 9, )بتاريخ ريف مدينة الرقة  -الطبقة 

 ،حتالل مسلحين تابعين لقوات االمن قبل تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري,  سرحان محمود الخالدي

تاريخ قة, )ب, من ريف مدينة الر“التركية والمعارضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب " الجيش الوطني 

 مجهوال. (, ومازال مصيره 2021\10 \4

 الحسكة وريفها:

  ين مسلحمن قبل  القسري,واالحتجاز  تعرضا لالختطاف عبيدة قاسم المحمود، –غياث عدنان العمر

 مازال مصيرهما مجهوال. و(,  2021 \10 \10 من  ريف الحسكة , )بتاريخ  مجهولين,

   وا تعرض ،حمود العبد هللاعبد هللا م –عبد الجواد محمود العبد هللا  –عبد الحكيم محمود العبد هللا

يخ , )بتار من  ريف الحسكة االسايش,دوريات مسلحة تابعة لقوات من قبل والتوقيف القسري ,  لالختطاف

 (, ومازال مصيرهم مجهوال. 2021\10 \2

 دير الزور وريفها:

 ،بلدة   من دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش ,من قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  نزار عالء العبد

 , ومازال مصيره مجهوال. (2021 \10\30)بتاريخ  ,ريف دير الزور   - شنان

  ات تابعةدوري من قبلتعرضا لالحتجاز والتوقيف القسري, ،  يونس حسين العبدو –عبد القهار الحمادي 

 مجهوال. ا ل مصيرهم(, ومازا2021 \10\26لقوات االسايش , من ريف دير الزور, )بتاريخ 

 22تاريخ مجهولين, من دير الزور, )ب من قبلتعرض لالختطاف واالخفاء القسري,  د السالم،هيثم محمو\ 

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2021 \ 10

  ، بتاريخ  مجهولين, من دير الزور, من قبلتعرضت لالختطاف واالخفاء القسري,  حميدة امجد األحمد(

 (, ومازال مصيرها مجهوال. 2021 \ 10\20

 تاريخ مجهولين, من دير الزور, )ب من قبلتعرض لالختطاف واالخفاء القسري,  السعدي، حامد مصطفى

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2021 \10 \18

  من  بلدة   ,دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش من قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  ,مهند جمال الحمد

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2021 \ 10  \15)بتاريخ ,ريف دير الزور   -الشحيل 

 ،من سايش,االدوريات مسلحة تابعة لقوات من قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  مصعب عبد الكريم الهالل 

 مجهوال.  ( , ومازال مصيره 2021  \10\8بتاريخ ) -ريف دير الزور   -أبو حمام   بلدة

 لف ات التحادوريات مسلحة تابعة لقو من قبلتعرض للتوقيف واالحتجاز, ،  وسيم عبد الرحمن عبد العزيز

 مجهوال.  ( , ومازال مصيره 2021  \ 10 \5 بتاريخ  ) -يف دير الزور , ر -الدولي, من مدينة  ذبيان 

 

 2021خالل شهر تشرين الثاني االختطاف واالختفاء القسري

 

 حلب وريفها:

  ،ين لمعارضاالحتالل التركية وا تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقواتمحمد اسد علي

 .( , ومازال مصيره  مجهوال2021 \11 \30)بتاريخريف حلب,  -المتعاونين معهم, من ريف عفرين 

  ، ة تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركيمحمد نوري قدامو

( , ومازال مصيره  2021 \11 \30يخ)بتارريف حلب,  -والمعارضين المتعاونين معهم, من ريف عفرين 

 .مجهوال

  ،ضين المعاروتعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية آراس معمو محمد

 .( , ومازال مصيره  مجهوال2021 \11  \29)بتاريخ  ريف حلب,  -المتعاونين معهم, من ريف عفرين 

  الحتاللامسلحين تابعين لقوات في واالحتجاز القسري, من قبل لالختطاف التعسشيخ موس خليل ، تعرض 

  \29) بتاريخ  يف حلب, ر -قرية دير صوان : ريف عفرين  التركية والمعارضين المتعاونين معهم , من

 .يره مجهوال( , ومازال مص2021 \ 11
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  "تفاء القسري, من تعرضا  لالخعاماً  ،  55مصطفى محمد سيدو" " -عاما  54عبد الحنان محمد جعفر

 بلبلة :  ناحية قوطان قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية

 .ال( , ومازال مصيرهما  مجهو2021 \9\28)بتاريخ ريف حلب ,  -ريف عفرين 

  ،رضين المعاوالتركية  تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتاللهجار محمد كولين

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021 \ 11  \27)بتاريخ ريف حلب ,  -المتعاونين معهم, من ريف عفرين 

  ل االحتال مسلحين تابعين لقواتلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل تولين إبراهيم، تعرضت

( , 2021  \11 \27) بتاريخ حلب,  فري -ريف عفرين  التركية والمعارضين المتعاونين معهم  , من

 .ومازال مصيرها مجهوال

  "لالختطاف التعسفي واالحتجاز حمد عمر حيدر رشيد، تعرضا م -عثمان عابدين رشيد" والدته "مزيت

خليل  قرية نمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , مالقسري, من قبل 

 .( , ومازال مصيرهما مجهوال2021 \11 \ 25) بتاريخ ريف حلب,  -فرين ريف عبناحية  شيه : 

  قوات مسلحين تابعين للالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل المختار: محمد سيدو، تعرض

ريخ  تا) بريف حلب,  -يف عفرين ناحية  جند يريس: ر االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021 \11 \25

  كر ب -شيخو  عمار سليمان -يخو شخليل مصطفى  -صطفى شيخو عبدالرحمن م -مسعود مصطفى شيخو

 مسلحين تابعينلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل مصطفى رحموكي )حجي(، تعرضوا 

 همن ناحية شي ,ب" الشرطة العسكرية"  لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى

 .( , ومازال مصيرهم مجهوال2021  \11 \ 24) بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين  : 

  ل االحتال مسلحين تابعين لقواتلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل محمد سيدو نجار، تعرض

 22) بتاريخ يف حلب, ر -ريف عفرين  في ناحية جندريسة : التركية والمعارضين المتعاونين معهم , من

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021 \11\

  ناحية للتابعة مسلحين مجهولين, من قرية عبودان الالختفاء القسري, من قبل سيدرا خليل إبراهيم، تعرضت

 .ها مجهوالومازال مصير ,( 2021 \11  \21تاريخ )بريف حلب,  -بلبل بريف عفرين 

  ل ت االحتالمسلحين تابعين لقوالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ، تعرض بشار خليل جوتي

 \ 11 \ 21) بتاريخ يف حلب, ر -ناحية شيراوا : ريف عفرين  التركية والمعارضين المتعاونين معهم , من

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021

   مسلحين سفي واالحتجاز القسري, من قبل لالختطاف التعبراهيم حسين ، تعرضا  إ -جعفر حميد عطانه

" , من سكريةتابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة الع

 .( , ومازال مصيرهما مجهوال2021 \11 \20) بتاريخ   ريف حلب,  -ريف عفرين 

 " ردي كنشأت مراد   -" عاما 62د حنان " سامي احم -حمد حسن م -" عاما 62نجيب حسن هالو

لالختطاف " عاما ، تعرضوا 60حمد سليمان  كوليكو "م -" عاما 55حمد عمر حكيم "م -" عاما 40"

نين معهم لمتعاومسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين االتعسفي واالحتجاز القسري, من قبل 

 .( , ومازال مصيرهم مجهوال2021 \11 \ 19) بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين  , من 

  "لالختطاف التعسفي " عاما، تعرضا 30يرهاد زعيم حسو" ش -" عاما 42فرح الدين إبراهيم

, فيما  ن معهممسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونيواالحتجاز القسري, من قبل 

( , ومازال 2021 \11\18) بتاريخ حلب, ريف  -فرين عبريف  -هيكجة  يسمى بالشرطة العسكرية , من

 .مصيرهما مجهوال

  سعود عثمان خلو ، تعرضوا م -جي مراد حج عبدوح -هيم مواس سليمان إبرا -حنان إبراهيم مواس

ن معارضيمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية واللالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل 

) ريف حلب,  -ريف عفرين  الشرطة العسكرية , من ناحية جندريسة  المتعاونين معهم , فيما يسمى ب

 .يرهم مجهوال( , ومازال مص2021 \11 \ 18بتاريخ  

 لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, حمد حسن مامد ، تعرضوا م -حمد حسن مامد أ -ألماز حاج عبدو

شرطة ب" ال عاونين معهم , فيما يسمىمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتمن قبل 

 .( , ومازال مصيرهم مجهوال2021 \ \11 \18ريخ  ) بتاريف حلب,  -ريف عفرين  العسكرية" , من
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 ن مسلحيلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل علي مصطفى عارف، تعرضا - مصطفى عارف

, من  كرية"عهم, فيما يسمى ب" الشرطة العستابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين م

 .( , ومازال مصيرهما مجهوال2021 \ 11\ 16) بتاريخ  ريف حلب,  -ريف عفرين 

  لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ودي عبد الرحمن حسن، تعرضا ر -عبد الرحمن حسن

سكرية" طة العمعهم, فيما يسمى ب" الشرمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين 

 .( , ومازال مصيرهما مجهوال2021 \ 11\ 15ريخ   ) بتاريف حلب,  -, من ريف عفرين 

 " لقوات  مسلحين تابعينلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل " عاما، تعرض 14حسين شعبان

 -ين ف عفرب" الشرطة العسكرية" , من ري االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, فيما يسمى

 .مازال مصيره مجهوال( , و2021 \ 11\  14) بتاريخ ريف حلب, 

  ين لقوات مسلحين تابعلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل عاما، تعرض 39فائق أحمد األحمد

 -ين ف عفركرية" , من رياالحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب" الشرطة العس

 .ازال مصيره مجهوال( , وم2021 \ 11\13) بتاريخ ريف حلب, 

  الحتاللامسلحين تابعين لقوات لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل محمد أحمد عمر، تعرض 

يف ر -ن التركية والمعارضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من مدينة  عفري

 .مصيره مجهوال ( , ومازال2021 \11 \11) بتاريخ حلب, 

 الل االحت مسلحين تابعين لقواتالتعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  محمد أحمد نجار، تعرض لالختطاف

ريف حلب,  -ريف عفرين  التركية والمعارضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من

 ازال مصيره مجهوال( , وم2021 \11 \ 11) بتاريخ  

   ل االحتال مسلحين تابعين لقواتلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل جوان شيخ أحمد، تعرض

ريف  -ريف عفرين  التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من

 .هوالجم( , ومازال مصيره 2021 \11 \ 10) بتاريخ  حلب, 

  مسلحين التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  مضان سعيد محمد، تعرضا لالختطافر -محمد أنور محمد

 " , منسكريةتابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة الع

 .والزال مصيرهما مجه( , وما2021 \11 \6تاريخ   ) بريف حلب,  -ريف عفرين قرية  دير صوان : 

  التعسفي  عاما ، تعرضوا  لالختطاف 60سين بيرم ح -عاما  55حمد جابو م -عاما  80رشيد ككلك

, فيما  ن معهممسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونيواالحتجاز القسري, من قبل 

( , ومازال 2021 \11 \ 5اريخ  بت )ريف حلب,  -ريف عفرين  يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من

 .مصيرهم مجهوال

 / 27أيمن محمد علي كيفو/  ً ً  /25محمد نور كيفو / زوجته بنفشة -عاما لي كيفو عنوفين محمد  -عاما

/25/  ً طاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل لالختتعرضوا  ،مسعود هورو  -اوا هورو  ك -عاما

) ريف حلب,  -ريف عفرين  كية والمعارضين المتعاونين معهم,  منمسلحين تابعين لقوات االحتالل التر

 .يرهم مجهوال( , ومازال مص2021 \11  \4بتاريخ    

  ن مسلحيلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل عاما ، تعرض  33مصطفى عدنان شيخ صادق

 \11  \3) بتاريخ   يف حلب, ر -ين عفر تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021

  الحتاللامسلحين تابعين لقوات لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل خبات مسلم بكر، تعرض 

 \11   \3) بتاريخ   يف حلب, ر -ريف عفرين جندريسة :  التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .ل مصيره مجهوال( , ومازا2021

  "ين مسلحلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل " عاما ، تعرض 30كاوا شمس الدين محمد

ة ناحي , منقية "تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب " احرار الشر

 .يره مجهوالال مص( , وماز2021 \11  \1) بتاريخ  ريف حلب,  -ريف عفرين شيه: 

  لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل يفين أحمد ، تعرضتا ه -جيهان محمد علي قره حسو

 -ن ف عفريريناحية  راجو :  مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .مازال مصيرهن مجهوال( , و2021 \11   \1) بتاريخ  ريف حلب, 
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 حمص وريفها:

  تعرضوا لالختطاف ولالختفاء عفر هشام القاسم ، ج –سام احمد حج ابراهيم ب –رياض علي البشير

ومازال مصيرهم  ,(2021 \11 \2بتاريخ )مجهولين, من ريف حمص, من قبل مسلحين القسري, 

 مجهوال. 

 درعا وريفها:

  ، يف رمجهولين, في من قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, طالب عبد الرزاق المصري

 ومازال مصيره مجهوال.  ,( 2021\11 \28بتاريخ)درعا, 

  ، ا, مجهولين, في ريف درعمن قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, طلعت خالد عياش

 ومازال مصيره مجهوال.  ,( 2021\11 \ 20بتاريخ)

  ، مدينة  مجهولين, فيمن قبل مسلحين فاء القسري, تعرض  لالختطاف ولالختياسر محمد جبر الشحادات 

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\11 \12بتاريخ )درعا, 

  ،  ن مدينةمجهولين, ممن قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, جهاد عبد الكافي أبو شنب 

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\11 \9تاريخ  ب)في  ريف درعا,  –خربة غزالة 

  ، يف رمجهولين, في من قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, شادي عبد الوهاب العيد

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\11 \7بتاريخ )درعا, 

  ،في مجهولينمن قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, أحمد محمود قاسم األسعد الجلم ,

  مازال مصيره مجهوالو ,(2021\11 \4بتاريخ )ريف درعا, 

 السويداء وريفها:

  ة , تعرض لالختطاف واالختفاء القسري ,من قبل مسلحين مجهولين , في ريف مدينريمون الحكيم

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\ 11   \26بتاريخ  )السويداء, 

  ل عناصر تابعة من قبتعرضوا للتوقيف واالحتجاز, ريحي ،  ،كنار الب  -ائر الحسنية ث-معروف الحلح

 .ومازال مصيره مجهوال ,(2021 \11  \23بتاريخ  ),من مدينة السويداء,  لقوات حفظ النظام الحكومية

  ،اء, لسويدتعرض للتوقيف واالحتجاز ,من قبل دوريات امنية حكومية , في ريف  ا فراس عبدو الزبيدي

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\11 \ 21بتاريخ )

 ، اريخ  بت), لالختطاف واالختفاء القسري ,من قبل مسلحين مجهولين , في ريف  السويداء تعرض ملهم ضو

  ومازال مصيره مجهوال. ,(2021 \11 \8

  سويداء,مجهولين, من مدينة المن قبل مسلحين زياد أبو ترابي ، تعرض لالختطاف واالختفاء القسري 

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\ 11   \7بتاريخ   )

 ب وريفها:إدل

  ن الى , من قبل مسلحين ينتموتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريسنة ، 44نزار فارس رحال

ومازال (, 2021\11 \18)بتاريخ   ريف ادلب ,  -ما يسمى  ب" هيئة تحرير الشام " , من قرية عقربات  

 .مصيره مجهوال

  ن , من قبل مسلحيواالحتجاز القسري تعرضت لالختطاف التعسفيسنة ، 32زبيدة عبد الملك خشان

(, 2021\ 11\7بتاريخ )ريف ادلب ,  -ينتمون الى ما يسمى  ب" هيئة تحرير الشام " , من بلدة جوزف 

 .ومازال مصيرها مجهوال

   مون الى , من قبل مسلحين ينتتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريسنة ، 39خالد بهجت الدبل

ومازال (, 2021\ 11\6بتاريخ ريف ادلب, ) -ير الشام " , من بلدة الزنبقي ما يسمى  ب" هيئة تحر

 .مصيره مجهوال

 لرقة وريفها:ا

  مسلحين تابعين لقوات من قبل تعرضتا للتوقيف واالحتجاز, ، حياة خليل حسو –عائشة قاسم العكل

 (, ومازال مصيرهن مجهوال. 2021 \11 \18االسايش, من مدينة الرقة, )بتاريخ 

 دينة مسلحين تابعين لقوات االسايش, من ممن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, سان حامد معروف ، ح

 زال مصيره مجهوال. (, وما2021 \11\ 12يف مدينة الرقة, )بتاريخ ر  -الطبقة 
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  ،الحتالل مسلحين تابعين لقوات امن قبل تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, عبد السالم محمد نجار

 5اريخ قة, )بت, من ريف مدينة الر“والمعارضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب " الجيش الوطني التركية 

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2021\ 11 \

 الحسكة وريفها:

 ( 15أفين جالل خليل  )عام(، تعرضن  16حيم عنتر )هدية عبدالر -عام( 15ابراهيم ) ايانا ادريس -عام

 التحادمسلحين منظمة جوانن شورشكر التابعة لحزب االقسري, من قبل  لالختطاف التعسفي واالحتجاز

 .( , ومازال مصيرهن مجهوال2021 \11  \21بتاريخ  )ريف الحسكة,  -مدين عامودا  الديمقراطي , من

  مسلحين من قبل تعرضا لالختطاف واالحتجاز القسري, غام عبد هللا البيك ، در –تمام اجمد ديبة

 (, ومازال مصيرهما مجهوال.  2021 \11 \14الحسكة , )بتاريخ   مجهولين, من  ريف

   تعرضوا لالختطاف والتوقيف الب منصور الفارس، ط –سان عادل خطيب غ –حازم كمال االيوب

(, 2021\11 \ 5دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش, من  ريف الحسكة , )بتاريخ من قبل القسري, 

 ومازال مصيرهم مجهوال. 

 لزور وريفها:دير ا

  ،ش , من  دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, طالل محمود العوقان

 , ومازال مصيره مجهوال. (2021 \ 11\30ريف دير الزور , )بتاريخ 

  ،تاريخ مجهولين, من دير الزور, )ب من قبلتعرض لالختطاف واالخفاء القسري, حامد عكرمة الضاهر

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2021 \ 11 \24

  زور, مجهولين, من دير ال من قبللالختطاف واالخفاء القسري,  سنة، تعرضت37صبيحة قاسم الحسين

 مصيرها مجهوال.  (, ومازال2021 \ 11 \ 22)بتاريخ 

  ،يخ ار, )بتمجهولين, من دير الزور من قبلتعرض لالختطاف واالخفاء القسري, غياث عبد هللا النعسان

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2021 \11 \18

  ،لدة يش, من بدوريات مسلحة تابعة لقوات االسامن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  زيدان محمد الزيدان

 مازال مصيره مجهوال. و(, 2021 \ 11 \ 13يف دير الزور , )بتاريخ ر  -الشحيل 

  ،ة   , من بلددوريات مسلحة تابعة لقوات االسايشبل من قتعرض للتوقيف واالحتجاز, خالد عمر البغددلي

 , ومازال مصيره مجهوال.  (2021 \ 11 \8بتاريخ ) -ريف دير الزور   -البو كمال 

  ،لي, الف الدودوريات مسلحة تابعة لقوات التحمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, نزار فواز عبد القادر

 ( , ومازال مصيره مجهوال.  2021  \  11\ 4بتاريخ   )من ريف دير الزور, 

 

 

 2021االول خالل شهر كانون  االختطاف واالختفاء القسري

 حلب وريفها:

  ،ة لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركي تتعرضنسرين محمد وقاص

ازال ( , وم2021 \12 \30)بتاريخريف حلب,  -والمعارضين المتعاونين معهم, من ريف عفرين 

 .مجهوال  امصيره

  ،ضين المعارتعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية ومحمد حسن حاجي

 .( , ومازال مصيره  مجهوال2021 \12\28)بتاريخريف حلب,  -المتعاونين معهم, من ريف عفرين 

  بل مسلحين تابعين لقوات قمن  لالختفاء القسري, اتعرضسنة ، 50علي حسن-سنة 21سيلين علي حسن

( 2021 \12\27تاريخ )ب ريف حلب,  -االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من ريف عفرين 

 .مجهوال ما, ومازال مصيره

 الحتالل امسلحين تابعين لقوات لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل تعرض ، فتحي محمد علي

شران": ريف  أهالي قرية "معرسكة" التابعة لناحية "شرا /  متعاونين معهم , منالتركية والمعارضين ال

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021 \ 12\26) بتاريخ  ريف حلب,  -عفرين 
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  ،ضين المعاروتعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية رشيد منان سيدو

( , ومازال 2021 \12\17)بتاريخ ريف حلب ,  -: ريف عفرين جندريسةالمتعاونين معهم, من ناحية 

 .مصيرهما  مجهوال

  ،تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركيةبيرم محمد مصطفى 

ومازال  ( ,2021 \12\16)بتاريخ ريف حلب ,  -والمعارضين المتعاونين معهم, من ريف عفرين 

 .مصيره مجهوال

  ت مسلحين تابعين لقوالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل منصور، تعرض محمد جهاد

( 2021\12\15) بتاريخ يف حلب, ر -ريف عفرين  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم  , من

 ., ومازال مصيره مجهوال

 ن مسلحين تابعيالقسري, من قبل  لالختطاف التعسفي واالحتجاز، تعرض سنة 48 فريد أحمد مصطفى

يف رمعبطلي: /ابات ماقرية عمارا التابعة لناحية  لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , من

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021 \12 \ 14) بتاريخريف حلب,  -عفرين 

  "الختطاف التعسفي ل ت" عاماً زوجة المواطن "حمزة حسين" بن رشيد، تعرض23حياة صبحي

 , منن معهممسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونيواالحتجاز القسري, من قبل 

 .مجهوالا مصيره ( , ومازال2021 \12 \13  ) بتاريخريف حلب,  -يف عفرين : ربلبلةناحية  

 ات مسلحين تابعين لقو لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبلتعرض سنة ،  20رشيد هورو

دير رية قهالي االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من أ

 ( , ومازال مصيره2021  \12\11بتاريخ  )ريف حلب,  -ريف عفرين  التابعة لناحية شرا/شران:  نصوا

 .مجهوال

 محمد نور  طالب  -كيفو ريناز بحري –سنة 35بريمو  جليل احمد –سنة 33بريمو عبد العزيز  تزرادش

مسلحين تابعين القسري, من قبل  لالختطاف التعسفي واالحتجاز وا، تعرض ذكي مصطفى سليمان -كيفو

 يراوا: فيشناحية لمن أهالي قرية الغزاوية التابعة  معهم,لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين 

 .مجهوالم ( , ومازال مصيره2021 \12\10) بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين 

 ين, من مسلحين مجهوللالختفاء القسري, من قبل  او، تعرضمعم جميل سنة ومعها زوجها: جمال30 تولين

 .ا مجهوالم( , ومازال مصيره2021 \12\9)بتاريخ ريف حلب,  -عفرين  مدينة

 مسلحين بل ي واالحتجاز القسري, من قلالختطاف التعسف ا، تعرضحمو عصمت فريد -إدريس محمد بكر

حية ي بناتابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , من أهالي قرية آشكان غرب

 .مجهوال ما( , ومازال مصيره2021 \ 12\9خ ) بتاريريف حلب,  -: ريف عفرين ةجندريس

 ن مسلحين تابعيالقسري, من قبل  لالختطاف التعسفي واالحتجاز، تعرض سنة 25رياض عدنان رشيد

من ريف  ,لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" 

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021\12\8) بتاريخ   ريف حلب,  -عفرين 

 ت ابعين لقوامسلحين تلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  ، تعرض سنة15دليار احمد

 \12 \ 6) بتاريخ يف حلب, ر -ريف عفرين  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , من 

 .مجهوال ( , ومازال مصيره2021

  ن مسلحيلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  ، تعرضسنة 30شيخ محمدمحمد عباس حسني

) ريف حلب,  -ريف عفرين من ميدانكي:  معهم,لمتعاونين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين ا

 .مجهوال ( , ومازال مصيره2021 \12\6بتاريخ 

 ن مسلحين تابعيلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ت ، تعرضسنة22روهات نوري أيبو

) يف حلب, ر -ريف عفرين    شيراوا لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من ناحية

 .مجهوالا ( , ومازال مصيره2021 \12\4بتاريخ  

  الحتاللمسلحين تابعين لقوات الالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل والت علي عبو، تعرض 

( , ومازال 2021 \12\2) بتاريخيف حلب, ر -ريف عفرين  التركية والمعارضين المتعاونين معهم , من

 .مصيره مجهوال
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  حتالل مسلحين تابعين لقوات االلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  حسيكو، تعرضعبدو

( , ومازال 2021 \12 \2) بتاريخ  يف حلب, ر -من ريف عفرين  معهم,التركية والمعارضين المتعاونين 

 .مصيره مجهوال

 لقوات  مسلحين تابعينل لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قب عبد الحنان محمد جعفر، تعرض

( 2021 \12\2) بتاريخ   يف حلب, ر -االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من ريف عفرين 

 ., ومازال مصيره مجهوال

 اف التعسفي لالختطتعرضوا ، عبد هللا خليل مراد - عبد الرحمن برمجة -وعبد حاج خليل شاميران

 ,  منن معهمابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونيمسلحين تواالحتجاز القسري, من قبل 

 .( , ومازال مصيرهم مجهوال2021 \12\1) بتاريخ    ريف حلب,  -ريف عفرين 

 قوات مسلحين تابعين للالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ، تعرض سنة33أحمد عزيز علو

لحديد :  ه/شيخ امستكا التابعة لناحية شي أهالي قرية معهم, مناالحتالل التركية والمعارضين المتعاونين 

 .( , ومازال مصيره مجهوال2021 \12\1) بتاريخ  ريف حلب,  -ريف عفرين 

 الحتاللامسلحين تابعين لقوات لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ، تعرض  اسد محمد علي 

( , ومازال 2021 \12\1) بتاريخ  ف حلب, ري -يف عفرين ر التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .مصيره مجهوال

 حمص وريفها:

 تعرضوا لالختطاف ،  حمد نوحمامين  -مر كمال قرطباويع -زار جعفر منىن -ميثم شفيق ديوب

ومازال  ,(2021 \12 \3بتاريخ )مجهولين, من ريف حمص, من قبل مسلحين ولالختفاء القسري, 

 مصيرهم مجهوال. 

 درعا وريفها:

  ،غارية مجهولين, في المن قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, موسى عبد الكريم خليل

 ومازال مصيره مجهوال.  ,( 2021\12 \31بتاريخ) درعا,الغربية في ريف 

  ا,درعمجهولين, في ريف من قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري,  الحسن،محمد محمود 

 مجهوال.  ومازال مصيره ,( 2021\12 \28ريخبتا)

  في   –فس مجهولين, من مدينة طمن قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري,  الحايك،أحمد عمر

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\12 \ 19بتاريخ  )ريف درعا, 

  في  مجهولينمسلحين من قبل تعرض  لالختطاف ولالختفاء القسري,  الزعبي،يوسف احمد عبد القادر ,

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\12 \16بتاريخ )ريف مدينة درعا, 

  بتاريخ  )مجهولين, في ريف درعا, من قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري,  العياش،عبادة

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\12\6

 ا, مجهولين, في ريف درعقبل مسلحين  منتعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, الجلم،  هشام موسى

  ومازال مصيره مجهوال ,(2021\12 \1بتاريخ )

 إدلب وريفها:

 ن الى ما , من قبل مسلحين ينتموتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري،  ستة48فواز فهيم سكرية

 .يره مجهوالل مصومازا(, 2021\12 \21يسمى  ب" هيئة تحرير الشام " , من ريف ادلب , )بتاريخ  

 مون الى , من قبل مسلحين ينتتعرضت لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري سنة،37وصال مراد العربيد

ومازال (, 2021\ 12\11يف ادلب , )بتاريخ ر -" هيئة تحرير الشام " , من بلدة جوزف يسمى بما 

 .مصيرها مجهوال

  الى  , من قبل مسلحين ينتمونز القسريتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجا،  سنة42طاهر وليد عوض

ومازال (, 2021\ 12\4يف ادلب, )بتاريخ ر -ما يسمى  ب" هيئة تحرير الشام " , من بلدة الزنبقي 

 .مصيره مجهوال

 لرقة وريفها:ا

 ،من مسلحين تابعين لقوات االسايشمن قبل للتوقيف واالحتجاز,  تعرضت بشرى عبد الكريم رمضان ,

 مجهوال.  ا(, ومازال مصيره2021 \12 \17ريخ مدينة الرقة, )بتا
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 الحتالل مسلحين تابعين لقوات امن قبل تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, ، وليد محمد حسام داوود

تاريخ قة, )ب, من ريف مدينة الر“التركية والمعارضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب " الجيش الوطني 

 ال. ه مجهو(, ومازال مصير2021\ 12\7

 الحسكة وريفها:

  وقيف تعرضوا لالختطاف والت، رياض عبد العزيز المال –زياد قاسم جمو  –عبد الكريم محمود تمو

(, 2021\12\16دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش, من  ريف الحسكة , )بتاريخ من قبل القسري, 

 ومازال مصيرهم مجهوال. 

 ( 15أفين جالل خليل  )عام(، تعرضن  16حيم عنتر )هدية عبدالر -عام( 15براهيم )ا ادريس اايان -عام

 التحادمسلحين منظمة جوانن شورشكر التابعة لحزب الالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل 

 .( , ومازال مصيرهن مجهوال2021 \11  \21بتاريخ  )ريف الحسكة,  -مدين عامودا  الديمقراطي , من

 دير الزور وريفها:

 ايش , مندوريات مسلحة تابعة لقوات االسمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, ، وسى عبد القادرصابر م  

 , ومازال مصيره مجهوال. (2021 \ 12\30ريف دير الزور , )بتاريخ 

 20ريخ مجهولين, من دير الزور, )بتا من قبلتعرض لالختطاف واالخفاء القسري, ، سمير شوكت السطم\ 

 صيره مجهوال. (, ومازال م2021 \12

  من بلدة  دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش,من قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  ،امير خليل عثمان

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2021 \ 12\15ر , )بتاريخ ريف دير الزو  -الشحيل 

 لدة   بمن دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش, من قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, ، عزت حمود رستم

 مصيره مجهوال.  ( , ومازال2021 \12 \9بتاريخ ) -ريف دير الزور   -البو كمال 

 الدولي, دوريات مسلحة تابعة لقوات التحالفمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, ، اسعد محمود االسعد 

 ( , ومازال مصيره مجهوال.  2021  \  12\ 4بتاريخ   )من ريف دير الزور, 

 

  2022خالل شهر كانون الثاني  الختفاء القسرياالختطاف وا

 حلب وريفها:

  تركية تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل السنة، 40محمد حسن حمروش

(, 2022 \1\31)بتاريخريف حلب,  -يف عفرين ر -والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية عطمانا 

 .ومازال مصيره مجهوال

 تعرضا لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات و حيدر، عز الدين جم -ل جمو حيدر أسماعي

, ريف حلب -يف عفرين ر -يراوا ش -االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية كباشين 

 .(, ومازال مصيرهما مجهوال2022 \1\31)بتاريخ 

 تعرضوا لالختفاء حو ، زياد عارف م -القادر رشيد حسن عبد  -شيد محو ررضوان  -شيرهات زعيم حسن

 -هيكجة  قرية القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .(, ومازال مصيرهم مجهوال2022 \1\31)بتاريخريف حلب,  -ريف عفرين 

  ،ضين المعارحين تابعين لقوات االحتالل التركية وتعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلخبات مسلم بكر

( , ومازال مصيره  2022 \1\27)بتاريخ ريف حلب,  -يف عفرين ر -المتعاونين معهم, من قرية كوسا 

 .مجهوال

  ،ارضين تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعخليل قمرة

(, ومازال مصيره 2022 \1 \25)بتاريخ ريف حلب,  -وتيو: ريف عفرين المتعاونين معهم, من قرية س

 .مجهوال

  ن تابعين مسلحيمن قبل  لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري,علي رشو، تعرضا  -عبد الرحمن رشو

ريف حلب,  -أهالي قرية مستكه: ريف عفرين  لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .(, ومازال مصيرهما مجهوال2022 \ 1\25يخ )بتار
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  ،ارضين تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعفيصل هورو

(, ومازال مصيره 2022 \1\25)بتاريخريف حلب,  -المتعاونين معهم, من ناحية بلبلة: ريف عفرين 

 .مجهوال

  ،حتاللضا لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االتعرعادل اوسو عثمان وزوجته خديجة 

(, 2022\1\23بتاريخ)ريف حلب,  -التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية قطمه: ريف عفرين 

 .ومازال مصيرهما مجهوال

  تالل مسلحين تابعين لقوات االحلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل أحمد صبري، تعرض

)بتاريخ يف حلب, ر -ريف عفرين  التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية قورنه:

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022\1\22

  الحتاللامسلحين تابعين لقوات لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل خليل محمد حسن، تعرض 

ريف  -ريف عفرين وضو في ناحية راجو: قرية دوديه/ ض التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022 \1 \ 19) بتاريخحلب, 

 صطفى عبدو عماره، تعرضوا م-صطفى مصطفى عماره م-الم أمين علخدوس -أحمد أمين علخدو

ن معارضيمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية واللالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل 

( , 2022 \1\19)بتاريخ يف حلب, ر -ريف عفرين  عاونين معهم, من أهالي قرية جوقه/جويق: فيالمت

 .ومازال مصيرهم مجهوال

  الحتاللامسلحين تابعين لقوات لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل أحمد محمد محو، تعرض 

ريف حلب,  -ن يف عفرية في بلدة راجو: ردوميليا/ األمسي التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022\1\14)بتاريخ  

 قوات مسلحين تابعين للالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل سنة، تعرض 22محمود الحديدي

ة ريالي قاالحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من أه

( , ومازال مصيره 2022\1\14) بتاريخ لب, ريف ح -ريف عفرين  الشوارغة التابعة لناحية شرا/شران: 

 .مجهوال

 لالختفاء القسري, من قبل سنة، تعرضا 25شار حنان موسى ب -سنة 57المختار: حنان محمد موسى

)بتاريخ لب, يف حر -مسلحين مجهولين, من قرية "قربه" التابعة لناحية جندريسة: ريف عفرين 

 .(, ومازال مصيرهما مجهوال2022\1\14

 بعين مسلحين تالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل سنة ، تعرض 50المختار: فرهاد محمد

من ريف  ,لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" 

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022\1\14) بتاريخ   ريف حلب,  -عفرين 

  الحتاللمسلحين تابعين لقوات الالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل جوان حج رشيد، تعرض 

(, ومازال 2022\1\12)بتاريخ لب, حريف  -عفرين  ريفالتركية والمعارضين المتعاونين معهم, من 

 .مصيره مجهوال

  ت مسلحين تابعين لقواتعسفي واالحتجاز القسري, من قبل لالختطاف العصمت احمد عبدو ، تعرض

ما  ناحيةلاالحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , من أهالي قرية بعدينو/بعدنلي التابعة 

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022 \ 1\9بتاريخ  )ريف حلب,  -باتا/معبطلي: ريف عفرين 

 ات مسلحين تابعين لقوعسفي واالحتجاز القسري, من قبل لالختطاف التسنة ، تعرض 34ريزان محمد

 \1\6) بتاريخ يف حلب, ر -ناحية شرا: ريف عفرين  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022

 ين مسلحلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل بريم، تعرضا  حسن احمد -أحمد رشيد رشيد

 اجو : ريفاحية رقرية حجيكو التابعة لن تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .( , ومازال مصيرهما مجهوال2022 \1 \2) بتاريخ  ريف حلب,  -عفرين 

 لالختطاف التعسفي اسم محمد قاسمو، تعرضوا ج -مر ديابع -سين خليل شوتيح -أوجالن خليل شوتي

 ,  منن معهممسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونيجاز القسري, من قبل واالحت

 .( , ومازال مصيرهم مجهوال2022 \1\1) بتاريخ    ريف حلب,  -ريف عفرين 
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 ات مسلحين تابعين لقوالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل لعابدين قلة، تعرضا  -محمد حاجي

( , 2022 \1\1) بتاريخ  يف حلب, ر -ريف عفرين  التركية والمعارضين المتعاونين معهم, مناالحتالل 

 .ومازال مصيرهما مجهوال

  لقوات  مسلحين تابعينلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل رياض صالح الدين نجم ، تعرض

( , ومازال مصيره 2022 \1\1اريخ  ) بتريف حلب,  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .مجهوال

 حمص وريفها:

  كريا إبراهيم رسالن، ز –ليد علي ضاحي و –معان سجبران هيثم  -تامر بسيم األشقر –رأفت حسين فطوم

 \1 \5بتاريخ )مجهولين, من ريف حمص, من قبل مسلحين تعرضوا لالختطاف ولالختفاء القسري, 

 ومازال مصيرهم مجهوال.  ,(2022

 السويداء وريفها:

  ،مجهولين, من ريف السويداء,من قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, صياح زريق 

 مجهوال.  ومازال مصيره ,(2022 \1 \5بتاريخ )

  مجهولين, من من قبل مسلحين عرضا لالختطاف ولالختفاء القسري, تينال بركات،  -محمد باسل بركات

 . ومازال مصيرهما مجهوال ,(2022 \1 \5بتاريخ )ريف السويداء, 

 درعا وريفها:

  لين, مجهومن قبل مسلحين لالختطاف ولالختفاء القسري,  الد سعيد الزامل، تعرضاخ-عبد السالم الصفدي

 ومازال مصيرهما مجهوال.  ,(2022\1 \31بتاريخ)من سحم الجوالن في ريف درعا, 

  من قبل مسلحين ضا لالختطاف ولالختفاء القسري, تعرمد األحمد، مح -عبد هللا اسماعيل الحراكي

 ومازال مصيرهما مجهوال.  ,(2022\1\23بتاريخ)مجهولين, من المليحة الغربية في ريف درعا, 

  ،في   –فس مجهولين, من مدينة طمن قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, أحمد عمر الحايك

 زال مصيره مجهوال. وما ,(2021\12 \ 19بتاريخ  )ريف درعا, 

  ،لد لدة ام ومجهولين, من بمن قبل مسلحين تعرض  لالختطاف ولالختفاء القسري, الطبيب: حيدر الرفاعي

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2022\1\13بتاريخ )في  ريف مدينة درعا, 

  ، لدة مجهولين, من بمن قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, موسى عبد الكريم خليل

  ومازال مصيره مجهوال ,(2022\1 \1بتاريخ )الغارية الغربية في ريف درعا, 

 إدلب وريفها:

  ،ا يسمىم, من قبل مسلحين ينتمون الى تعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريديب زهير البكور 

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2022\1 \22, من ريف ادلب , )بتاريخ  “ب" هيئة تحرير الشام 

 الى ما  , من قبل مسلحين ينتمونتعرضت لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريسنة، 28عال بديع سالمي

 .ومازال مصيرها مجهوال(, 2022\1\13هيئة تحرير الشام", من ريف ادلب, )بتاريخ “يسمى ب 

  الى  , من قبل مسلحين ينتمونتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريسنة، 39ايمن احمد أطرش

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2022\1\2ما يسمى ب"هيئة تحرير الشام", من ريف ادلب, )بتاريخ 

 لرقة وريفها:ا

  ،مدينة  مسلحين تابعين لقوات االسايش, منمن قبل تعرضت للتوقيف واالحتجاز, عائدة جهاد العحيل

 (, ومازال مصيرها مجهوال. 2022 \1 \19الرقة, )بتاريخ 

 ركية تالل التمسلحين تابعين لقوات االحمن قبل تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, لم، شعبان نديم السا

 1\5ريخ , من ريف مدينة الرقة, )بتا“والمعارضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب " الجيش الوطني 

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022\

 الحسكة وريفها:

  ،قوات لدوريات مسلحة تابعة من قبل لتوقيف القسري, تعرض لالختطاف واعمار عبد العزيز االصفري

 (, ومازال مصيرهم مجهوال. 2022\1\6االسايش, من ريف الحسكة, )بتاريخ 

  ة دوريات مسلح لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبلياسين محمد شريف الحسن ، تعرض

 ., ومازال مصيره مجهوال( 2022 \1  \1) بتاريخ ريف الحسكة,  تابعة لقوات االسايش,, من
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 دير الزور وريفها:

  ،سايش, مندوريات مسلحة تابعة لقوات االمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, صالح عبد العزيز الحلو 

 , ومازال مصيره مجهوال. (2022 \ 1\30ريف دير الزور, )بتاريخ 

  ،ريخ ن دير الزور, )بتامجهولين, م من قبلتعرض لالختطاف واالخفاء القسري, فراس بهجت حمادي

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022 \1 \24

  ،لدة بايش, من دوريات مسلحة تابعة لقوات االسمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  نزار عبد العزيز عجم

 زال مصيره مجهوال. (, وما2022 \ 1\19يف دير الزور, )بتاريخ ر  -الشحيل 

  ة , من بلددوريات مسلحة تابعة لقوات االسايشمن قبل حتجاز, تعرض للتوقيف واالصدام منتصر السلطان

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022 \1 \11بتاريخ ) -ريف دير الزور   -هجين 

  ،الدولي, دوريات مسلحة تابعة لقوات التحالفمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, مازن عمر الحلواني 

 ومازال مصيره مجهوال. ( , 2022\1\6بتاريخ   )من ريف دير الزور, 

 

  2022 طخالل شهر شبا االختطاف واالختفاء القسري

 حلب وريفها:

  من قبل مسلحين تابعين لالختفاء القسري اتعرض عاما،47 حسو خليل عبدو - عاما 56عبدو محمد جابو ,

لب, ريف ح -يف عفرين ر - كاخرةلقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية 

 .مجهوال ما(, ومازال مصيره2022 \2\ 28)بتاريخ

 ا وتعرض كيفو، رفعت ودير -كيفو مصطفى فراس - شيار أحمد شيخو مصطفى -ىمصطف محمد حميدة

 , من قريةمعهم لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين

 .مجهوال (, ومازال مصيرهم2022 \2 \27ريخ )بتاريف حلب,  -عفرين  - ايسكان

  تعرضوا لالختفاء القسري, من قبل  ونا،ط عبدو حسين  -حنان علي دامرجي   - السويدانعزيز حسين

 -ريف عفرين  -مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية هيكجة 

 .ال مصيرهم مجهوال(, وماز2022 \ 2 \26)بتاريخريف حلب, 

 ت االحتالللالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوا اتعرض محمد،فائق خليل  -محمد مامو جمعة 

( , ومازال 2022 \ 2\ 26)بتاريخ ريف حلب,  -التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من عفرين 

 .مجهوال  مامصيره

  ،ل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية تعرض لالختفاء القسري, من قبمحمد حمو حموكو

(, 2022 \ 2 \25 )بتاريخريف حلب,  -: ريف عفرين بعدينا والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية

 .ومازال مصيره مجهوال

  ت مسلحين تابعين لقوالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ت تعرض علي،هيفين محمد

ريف حلب,  -: ريف عفرين ميدان اكبس أهالي قرية  حتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, مناال

 .(, ومازال مصيرها مجهوال2022 \ 2\25)بتاريخ 

  تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية  يوسف،جوان محمد

(, 2022 \ 2\25خ)بتاريريف حلب,  -ريف عفرين  طلي:معبوالمعارضين المتعاونين معهم, من ناحية 

 .ومازال مصيره مجهوال

 ل ن لقوات االحتالتعرضا لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعي حنان،حسين فائق   - محمد فائق حنان

(, 2022\2\23بتاريخ)ريف حلب,  -ريف عفرين  برينة:التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية 

 .ال مصيرهما مجهوالوماز

  ت مسلحين تابعين لقوالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل تعرض  محمد مصطفى،خليل

اريخ )بتريف حلب,  -ريف عفرين  قرية بعدينا:االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من 

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022\2\22

  ن لقوات مسلحين تابعيختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل لالتعرض  ،يززالع عبديعقوب يوسف

اريخ )بتريف حلب,  -ريف عفرين  قرية سيمالكا:االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من 

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022\2\21
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  الل لقوات االحتمسلحين تابعين لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل تعرض  شيخو،شاكر

 \2 \ 19) بتاريخ حلب,يف ر -ريف عفرين : أهالي جندريسة التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022

  الحتالل مسلحين تابعين لقوات الالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل تعرض  جعفر رش،محمد

( 2022 \2\18) بتاريخ  حلب,يف ر -ناحية شرا: ريف عفرين  عهم, منالتركية والمعارضين المتعاونين م

 ., ومازال مصيره مجهوال

  تالل مسلحين تابعين لقوات االحلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل تعرض  عفرم،محمد

 \2\17 ) بتاريخ يف حلب, ر -ناحية شرا: ريف عفرين  التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022

  الحتالل امسلحين تابعين لقوات لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل تعرض  حسن خليل،محمد

( 2022 \2\16) بتاريخ يف حلب, ر -ناحية شرا: ريف عفرين  التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 ., ومازال مصيره مجهوال

  سين باكير حشكري  - عاما 55صالح منان شيخو  -حسين أبراهيم حاجو -اماع 60آسيا حسين موسي

مد حيدر، تعرضوا محمد مح - عاما 75حسين محمد حمو  - عاما40محمد حسين باكير - عاما 50

ن معارضيمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية واللالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل 

 \2\15)بتاريخ يف حلب, ر -ريف عفرين  أهالي قرية قدا التابعة لناحية راجو: فيالمتعاونين معهم, من 

 .( , ومازال مصيرهم مجهوال2022

 ن لقوات مسلحين تابعيلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ، تعرض  محي الدين خالد نعسان

ريف حلب,  -يف عفرين ة راجو: راحين -علمدار االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022\2\14)بتاريخ  

  ت مسلحين تابعين لقوالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ، تعرض المحمدحسن محمد

رية  الي قاالحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من أه

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022\2\14) بتاريخ يف حلب, ر -ريف عفرين  :  ةجندريسناحية  – نايسكا

  فاء لالختا وتعرض عاما، 58حسن علي مراد  - عاما 63جميل عبدو شيخو  - عاما 65محمد شيخو معمو

ريخ )بتايف حلب, ر -مسلحين مجهولين, من قرية قدا في ناحية راجو: ريف عفرين القسري, من قبل 

 .(, ومازال مصيرهم مجهوال2022\2\14

  تالل مسلحين تابعين لقوات االحلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل محمد عبود، تعرض

) ريف حلب,  -فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من عفرين  معهم,التركية والمعارضين المتعاونين 

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022\2\14بتاريخ   

 ن تابعين مسلحيلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  اتعرضشيخو، مصطفى  - خليل حمدي

 يفربطلي مع: قرية حسيه في ناحية موباتا لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .مجهوالما (, ومازال مصيره2022\2\12)بتاريخ ريف حلب,  -عفرين 

 التعسفي واالحتجاز  فتعرضوا لالختطا طوبال،محمد حنيف  -ل الهادي حنيف طوبا عبد - منى المكوم

دير رية هالي قأمن  معهم,مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين القسري, من قبل 

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022 \ 2\12) بتاريخ  حلب,ريف  -عفرين  صوان:

 ل االحتال مسلحين تابعين لقواتلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل رض عزيز محمد معمو، تع

 \2\11 )بتاريخ حلب,يف ر -ناحية شرا: ريف عفرين  التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .ومازال مصيره مجهوال (,2022

 ت ن تابعين لقوامسلحيلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل تعرض  مصطفى،حسن  كشيرو

يخ  ) بتار حلب,يف ر -ريف عفرين  ناحية جندريسة: االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .مجهوال ( , ومازال مصيره2022 \2 \10

 الختطاف لتعرض  ،فخري شيخو قنبر - عاما 42منان سعيد شيخ سيدي - عاما55أحمد حنان رشو

نين لمتعاومسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين ال التعسفي واالحتجاز القسري, من قب

 .والمجه ( , ومازال مصيره2022 \2 \8) بتاريخ   حلب,ريف  -عفرين  ناحية معبطلي : معهم, من
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  لالختطاف  محي كوجر، تعرضوا -عدنان إسماعيل عرابو  -أحمد حبيب   -أديب شرف  -كمال حبيب

نين لمتعاومسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين امن قبل  التعسفي واالحتجاز القسري,

 .يرهم مجهوال( , ومازال مص2022 \2 \6) بتاريخ    ريف حلب,  -عفرين جندريسة :  معهم,  من

  لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من تعرضا ،  سنحشيخ  مصطفى محمد –حسين بهجت حسيناكه

ريف حلب,  -ريف عفرين  قوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, منمسلحين تابعين لقبل 

 .( , ومازال مصيرهما مجهوال2022 \2\5) بتاريخ  

 الل ت االحتمسلحين تابعين لقوالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  تتعرض ،آسيا أحمد حيدر

 .مجهوال اصيرهومازال م (,2022 \ 2\2)بتاريخ  حلب,ريف  التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

  مسلحين تابعين لقواتلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل تعرض  ،شحمرومحمد حسن 

ه ومازال مصير (,2022 \ 2\1)بتاريخ  حلب,ريف  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .مجهوال

 حمص وريفها:

 تعرضوا لالختطاف ولالختفاء ، عثمان ممدوح توفيق -فاروق توفيق السعيد - ماعيلزهير سليمان اس

 ومازال مصيرهم مجهوال.  ,(2022 \2 \5بتاريخ )مجهولين, من ريف حمص,من قبل مسلحين القسري, 

 السويداء وريفها:

  ،ن ريف ا ممجهولين,  في شهيمن قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, جاسم محمد الذياب

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2022 \2\10بتاريخ )السويداء, 

 درعا وريفها:

 نخل في امجهولين, من مدينة من قبل مسلحين لالختطاف ولالختفاء القسري,  عمار كمال الفندي، تعرض

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2022\2 \28بتاريخ )ريف درعا, 

  عرضوا ت،  -روان ذيب الزعبي م -الزعبي  محمد ذيب -يب الزعبيأحمد ذ -عبدالرحيم ذيب الزعبي

 \11ريخبتا)مجهولين, من قرية الكتيبة في ريف درعا, من قبل مسلحين لالختطاف ولالختفاء القسري, 

 ومازال مصيرهم مجهوال.  ,(2022\2

   ،ك الكرينة مجهولين, من مدمن قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, الدكتور أحمد السكري

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\ 2\8بتاريخ  )في ريف درعا,  –

  ،ة تسيل مجهولين, من بلدمن قبل مسلحين ولالختفاء القسري,  تعرض لالختطافأحمد رشراش السالمات

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2022\2 \7بتاريخ )في  ريف مدينة درعا, 

  ، عين ذكر مجهولين, من بلدةمن قبل مسلحين اء القسري, تعرض لالختطاف ولالختفمازن محمد المغتري 

  ومازال مصيره مجهوال ,(2022\ 2  \1بتاريخ )في ريف درعا, 

 إدلب وريفها:

  ن الى ما , من قبل مسلحين ينتموتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري سنة،39عروة وليد الشيخ

 .مازال مصيره مجهوالو(, 2022 \2\9يخ  )بتار ادلب,, من ريف “يسمى ب" هيئة تحرير الشام 

 ون الى , من قبل مسلحين ينتمتعرضت لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريسنة، 37وفاء بركات قرموز

 .صيرها مجهوالمومازال (, 2022\2\4هيئة تحرير الشام", من ريف ادلب, )بتاريخ “ما يسمى ب 

  ون الى , من قبل مسلحين ينتمواالحتجاز القسريتعرض لالختطاف التعسفي ، سنة32انس مصطفى العبيد

 .مازال مصيره مجهوالو(, 2022 \2\1هيئة تحرير الشام", من ريف ادلب, )بتاريخ“ب ما يسمى 

 لرقة وريفها:ا

 كية مسلحين تابعين لقوات االحتالل الترمن قبل تعرضت للتوقيف واالحتجاز, ، خلود احمد العفر

 \2\11ريخ , من ريف مدينة الرقة, )بتا“ما يسمى ب " الجيش الوطني والمعارضين المتعاونين معهم, في

 (, ومازال مصيرها مجهوال. 2022

 الل مسلحين تابعين لقوات االحتمن قبل تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, ، معتصم يحيى الرجب

تاريخ ة, )بالرق , من ريف مدينة“التركية والمعارضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب " الجيش الوطني 

 مجهوال.  (, ومازال مصيره2022\ 2\6

 الحسكة وريفها:
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  (بري فخري مراسل تلفزيون )آركصاإلعالمي:   -اإلعالمي: باور مال أحمد مراسل موقع يكيتي ميديا، 

ريف  -لي دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش, من القامشمن قبل تعرضا لالختطاف والتوقيف القسري, 

 (, ومازال مصيرهما مجهوال. 2022\2\6بتاريخ الحسكة, )

 ات عة لقودوريات مسلحة تاب لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل، تعرض  معاذ حسين العبود

 .ازال مصيره مجهوال( , وم2022 \2\2) بتاريخ ريف الحسكة,  االسايش,, من

 دير الزور وريفها:

 قرية من  دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش,من قبل جاز, تعرض للتوقيف واالحت، نايف سطام الخاير

 يره مجهوال. , ومازال مص(2022 \ 2 \ 25ريف دير الزور, )بتاريخ الحوايج ب

  حة تابعةدوريات مسلمن قبل تعرضوا للتوقيف واالحتجاز,  الجميل،بشير الغضبان، حسين الجميل، طارق 

 جهوال. م(, ومازال مصيرهم 2022 \2 \21خ بتاري) -لقوات االسايش, من ريف دير الزور 

 حمود م -لهويديمحمد شريف ا -بناء عواد الحسنوثالثة من أ -لحسينبشار حميد ا -راكان حمود الحسين

  -الصور  دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش, من بلدةمن قبل تعرضوا للتوقيف واالحتجاز, المنسي، 

 (, ومازال مصيرهم مجهوال. 2022 \2 \20بتاريخ ) -ريف دير الزور 

 ،بل قمن تعرضوا للتوقيف واالحتجاز,  ماهر عبيد المخلف، حمزة حسين العودة، ماجد عبيد المخلف

(, 2022 \ 2\19زور, )بتاريخ ريف دير ال  -دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش, من بلدة الشحيل 

 ومازال مصيرهم مجهوال. 

 تحالف دوريات مسلحة تابعة لقوات المن قبل توقيف واالحتجاز, تعرض لل،  رياض العبدهللا الحسين

 ( , ومازال مصيره مجهوال. 2022\2\ 15بتاريخ   )ريف دير الزور, بلدة الصبخة ب الدولي, من

 

  2022خالل شهر اذار االختطاف واالختفاء القسري

 

 حلب وريفها:

  لتركية الحين تابعين لقوات االحتالل تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسعاما،  26عبدو سمير نجار

(, 2022 \3\ 28)بتاريخريف حلب,  -يف عفرين ر -والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية قنيبار

 .ومازال مصيره مجهوال

 ل عرضا لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالتعماد أحمد مصطفى،  -أبراهيم روطو

 (,2022 \3 \27)بتاريخ ريف حلب,  -فرين ع -اونين معهم, من قرية عامورة التركية والمعارضين المتع

 .ومازال مصيرهما مجهوال

  ،تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركيةنوري عثمان سيدو 

(, 2022 \ 3\26)بتاريخريف حلب,  -يف عفرين ر -والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية بريمجة 

 .ومازال مصيره مجهوال

  ،ارضين والمع تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركيةمظلوم رشيد خليل

( , ومازال مصيره  2022 \3\ 26)بتاريخ ريف حلب,  -يف عفرين ر -المتعاونين معهم, من قرية ترندة 

 .مجهوال

  ،كية ل التراء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالتعرضت لالختفإلهام عبد الرحمن سليمان

(, ومازال مصيره 2022 \3\25)بتاريخ ريف حلب,  -والمعارضين المتعاونين معهم, من عفرين 

 .مجهوال

  مسلحين لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل بدو شيخو، تعرضا عحسن  -عدنان عبدو شيخو

 -ن ف عفريأهالي قرية كمروك : ري لتركية والمعارضين المتعاونين معهم, منتابعين لقوات االحتالل ا

 .زال مصيرهما مجهوال(, وما2022 \ 3\25)بتاريخ ريف حلب, 

  ،عارضين ة والمتعرضت لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركيفيدان أحمد يازو

(, ومازال مصيرها 2022\3\24)بتاريخريف حلب,  -ين المتعاونين معهم, من قرية جمان: ريف عفر

 .مجهوال
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 اء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات تعرضا لالختف مصطفى أيوب حسو، -عصام مصطفى محمد

(, ومازال 2022\3\24)بتاريخريف حلب,  -االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من عفرين 

 .مصيرهما مجهوال

 جوان  -ابدين بحري شيخوع-ريموباسل محمد ب -صام محمد شموع -عمر عزت شرف -موخليل احمد ش

 الحتاللمسلحين تابعين لقوات الالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل زكريا كحلو، تعرضوا 

)بتاريخ يف حلب, ر -ريف عفرين  التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية شاديرة:

 .جهوالمازال مصيرهم (, وم2022\3\24

  الحتاللامسلحين تابعين لقوات لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل بكر أمين خايو، تعرض 

(, ومازال مصيره 2022\3\24)بتاريخ يف حلب, ر -التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من عفرين 

 .مجهوال

  ات مسلحين تابعين لقوز القسري, من قبل لالختطاف التعسفي واالحتجامحمد أحمد عابدين، تعرض

 \3\24)بتاريخيف حلب, ر -ريف عفرين قرية انقله:  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022

  ن تابعي مسلحينلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل المختار: عبد الرقيب علي حنان، تعرض

ريخ ا)بتريف حلب,  -قرية حياته: ريف عفرين  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من لقوات

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022 \3\22

  حتالل مسلحين تابعين لقوات االلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل محمد مصطفى، تعرض

 \3\22) بتاريخ  يف حلب, ر -شيخو تكا: ريف عفرين قرية  التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022

  ات مسلحين تابعين لقولالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل سرخبون أحمد معمو، تعرض

 تاريخ) بريف حلب,  -ناحية بلبلة: ريف عفرين  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022 \3\22

  الحتاللامسلحين تابعين لقوات لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل عبدالوهاب حمو، تعرض 

خ اري)بتريف حلب,  -ريف عفرين  التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من أهالي قرية ديمي ليا: في

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022 \3\22

   قوات مسلحين تابعين للالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل محمود حنان، تعرضت فيدان

خ اري)بتريف حلب,  -يف عفرين دير كيره: راالحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية 

 .( , ومازال مصيرها مجهوال2022\3\19

   ل ت االحتالمسلحين تابعين لقواالقسري, من قبل لالختطاف التعسفي واالحتجاز رشيد مراد رشيد، تعرض

 ز : النقوي التركية والمعارضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية" , من أهالي قرية 

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022\3\18) بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين 

 لالختفاء و، تعرضوا رهات زعيم حسشي -كري خليل حسنش -بد القادر رشيد حسنع -حسين عبدو محمد

(, 2022\3\17)بتاريخ يف حلب, ر -مسلحين مجهولين, من قرية هيكجة: ريف عفرين القسري, من قبل 

 .ومازال مصيرهم مجهوال

 لالختطاف لي حنان دامرجي، تعرضوا ع -نان علي دامرجيح -سيا علي دامرجي أ -أمينة حنان دامرجي

ين لمتعاونمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين اقبل التعسفي واالحتجاز القسري, من 

)بتاريخ   يف حلب, ر -معهم, فيما يسمى ب" الشرطة العسكرية", من قرية مرونية: ريف عفرين 

 .( , ومازال مصيرهم مجهوال2022\3\17

  الل االحت عين لقواتمسلحين تابلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل عبد الرحمن أحمد، تعرض

)بتاريخ يف حلب, ر -عفرين  ريفالتركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية بابليت: 

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022\3\14

 التعسفي واالحتجاز  سين سمير أوسكو، تعرضوا لالختطافح -براهيم علي حيدرإ -ابنة حسن إبراهيم

ناحية  أهالي الحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, منمسلحين تابعين لقوات االقسري, من قبل 

 .( , ومازال مصيرهم مجهوال2022 \3\14بتاريخ )ريف حلب,  -معبطلي: ريف عفرين 
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 ت مسلحين تابعين لقواالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل لعبدو قديم، تعرضا  -ياسر قرعة

(, 2022 \3\14)بتاريخ يف حلب, ر -عفرين  ونين معهم, مناالحتالل التركية والمعارضين المتعا

 .ومازال مصيرهما مجهوال

  لالختطاف التعسفي واالحتجاز قمان نوري مصطفى، تعرضوا ل -حمود أحمد حاجي م -محمد محمد أوسو

: اخرة كقرية  مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, منالقسري, من قبل 

 .( , ومازال مصيرهم مجهوال2022 \3\13) بتاريخ  ريف حلب,  -ريف عفرين 

  قوات مسلحين تابعين للالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل سنة، تعرض  30حجي إسماعيل

( , 2022 \3\12) بتاريخ يف حلب, ر -ريف عفرين  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .صيره مجهوالومازال م

 عين مسلحين تابلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل شيد، تعرضا رخليل محمد  -نازليه مصطفى

) ريف حلب,  -عفرين قرية موساكو :ريف  لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم,  من

 .( , ومازال مصيرهما مجهوال2022\3\12بتاريخ 

  ، ل ت االحتالمسلحين تابعين لقوالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل تعرض محمد رشيد خليل

( , ومازال 2022 \3\12) بتاريخ يف حلب, ر -ريف عفرين  التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .مصيرهما مجهوال

  عين لقواتمسلحين تابلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل محمد نظمي نعسان، تعرض 

(, 2022 \\3\9)بتاريخ يف حلب, ر -مدينة عفرين  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .ومازال مصيره مجهوال

  ت مسلحين تابعين لقوالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل أياز حسن زلخوكو، تعرض

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022 \3 \9اريخ بت)ريف حلب,  -االسايش, من قرية بعدينا: ريف عفرين 

  سايش, مسلحين تابعين لقوات االلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل هيفين طاري، تعرضت

 .(, ومازال مصيرها مجهوال2022 \3 \9)بتاريخ ريف حلب,  -من قرية جفال: ريف عفرين 

  سايش, مسلحين تابعين لقوات اال, من قبل لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريعارف حمدوش، تعرض

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022 \3 \7)بتاريخ ريف حلب,  -من قرية كفرجنة: ريف عفرين 

  ايش, منمسلحين تابعين لقوات االسلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل محمد سيدو، تعرض 

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022 \3 \5)بتاريخ ريف حلب,  -قرية بليلكو: ريف عفرين 

  ت مسلحين تابعين لقوالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل سنة، تعرض 32ياسر غزال

 .ال(, ومازال مصيره مجهو2022 \3 \3بتاريخ )ريف حلب,  -االسايش, من قرية بابليت: ريف عفرين 

  ات مسلحين تابعين لقومن قبل  لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري,محمود اصالن سيدو، تعرض

 .وال(, ومازال مصيره مجه2022 \3 \2بتاريخ )ريف حلب,  -االسايش, من قرية عبودان: ريف عفرين 

  لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل سنة ، تعرضا 38مد جعفر مح -حسن محمد معمو

(, 2022 \3 \2)بتاريخ ريف حلب,  -مسلحين تابعين لقوات االسايش, من ناحية ما باتا  :ريف عفرين 

 .ومازال مصيرهما مجهوال

  مسلحين تابعين لقواتلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل حسيب محمد سيدو، تعرض 

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022 \3 \2)بتاريخ  ريف حلب, -االسايش, من قرية ميدانو : ريف عفرين 

 ديار محمد  -سنة  14ل محمد اسماعي -سنة من قرية آشمة  16نسرين حبش  -سنة 14سوسن درويش

 ن لقواتمسلحين تابعيلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل سنة من قرية تل حاجب، تعرضوا 

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022 \3 \1)بتاريخ ريف حلب,  االسايش, من كوباني في 

 حمص وريفها:

  تعرضوا لالختطاف ولالختفاء القسري, عدنان الخضور،  ملهم –عيساوي الخالد كمال  –قاسم علي العلي

 ومازال مصيرهم مجهوال.  ,(2022 \3 \5بتاريخ )مجهولين, من ريف حمص,من قبل مسلحين 

 السويداء وريفها:

  ،ويداء, مجهولين, في ريف السمن قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, حسام ناهي درويش

 ال. ومازال مصيره مجهو ,(2022 \3\14بتاريخ )
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  ،بتاريخ ) مجهولين, من السويداء,من قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, فرزات القطامي

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2022 \3\10

  ،ء, مجهولين, في ريف السويدامن قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, شادي الغاوي

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2022 \3\7بتاريخ )

  ،ريف  مجهولين, في شهيا منمن قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, أحمد زاهر حاكمي

 .ومازال مصيره مجهوال ,(2022 \3\2بتاريخ )السويداء, 

  ،يف رمجهولين, في شهيا من من قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, واصل بشير جابر

 .ومازال مصيره مجهوال ,(2022 \3\1بتاريخ )السويداء, 

  ،مجهولين, في رساس من ريف من قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, جودت حمزة

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2022 \3\1بتاريخ )السويداء, 

 درعا وريفها:

 دينة ممجهولين, من قبل مسلحين من لالختطاف ولالختفاء القسري,  سنة، تعرض17أشرف خالد الشقران

 ومازال مصيره مجهوال.   ,(2022\3 \13بتاريخ )داعل في ريف درعا, 

   ،لشجرة امجهولين, من منطقة من قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, ادم موفق الحشيش

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\ 3\7بتاريخ  )في ريف درعا, 

  ،ي فليادودة مجهولين, من بلدة امن قبل مسلحين رض لالختطاف ولالختفاء القسري, تعمهند خليل سالمات

  ومازال مصيره مجهوال ,(2022\ 3 \1بتاريخ )ريف درعا, 

 إدلب وريفها:

  ن الى ما , من قبل مسلحين ينتموتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريسنة، 29زكريا احمد وهبة

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2022 \3\9من ريف ادلب, )بتاريخ  ,“يسمى ب" هيئة تحرير الشام 

  لى ا, من قبل مسلحين ينتمون تعرضت لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريسنة، 42رشا عمر زهدي

 .ومازال مصيرها مجهوال(, 2022\3\4هيئة تحرير الشام", من ريف ادلب, )بتاريخ “ما يسمى ب 

  ن الى , من قبل مسلحين ينتموختطاف التعسفي واالحتجاز القسريتعرض لالسنة، 31فارس احمد شريفة

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2022 \3\1هيئة تحرير الشام", من ريف ادلب, )بتاريخ“ما يسمى ب 

 لرقة وريفها:ا

  تالل مسلحين تابعين لقوات االحمن قبل تعرضت للتوقيف واالحتجاز, سنة،  39نجمة إسماعيل خريط

تاريخ قة, )ب, من ريف مدينة الر“ضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب " الجيش الوطني التركية والمعار

 (, ومازال مصيرها مجهوال. 2022 \3\11

  ات مسلحين تابعين لقومن قبل تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, سنة، 33نبهان محمود الحمود

لرقة, دينة ام, من ريف “" الجيش الوطني  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب

 هوال. (, ومازال مصيره مج2022\ 3\8)بتاريخ 

 الحسكة وريفها:

  دوريات مسلحة من قبل تعرضا لالختطاف والتوقيف القسري, رج ،نضال مشعل الف –مروان حسن خطيب

 صيرهما مجهوال. (, ومازال م2022\3\8يف الحسكة, )بتاريخ ر -تابعة لقوات االسايش, من القامشلي 

  ت ة لقوادوريات مسلحة تابع لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبلثائر يوسف محاسنة، تعرض

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022 \3\6) بتاريخ  ريف الحسكة,  االسايش, , من

 دير الزور وريفها:

  ،من تابعة لقوات االسايش دوريات مسلحةمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, عمر محمود السرحان ,

 , ومازال مصيره مجهوال. (2022 \3 \ 25قرية الحوايج بريف دير الزور, )بتاريخ 

  ،من ريف  دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش,من قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, ايهم جمال المضحي

 ازال مصيره مجهوال. (, وم2022 \ 3\ 22بتاريخ ) -دير الزور 

 دة ش, من بلدوريات مسلحة تابعة لقوات االسايمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, ض العمير، إبراهيم عو

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022 \3 \21بتاريخ ) -ريف دير الزور   -الصور 
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 ،دة ش, من بلدوريات مسلحة تابعة لقوات االسايمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  محمد الخليف العفين

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022 \3\5يف دير الزور, )بتاريخ ر  -الشحيل 

  ،ن لدولي, مدوريات مسلحة تابعة لقوات التحالف امن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, عياد علو العجان

 ( , ومازال مصيره مجهوال. 2022\3\4بتاريخ  )بلدة الصبخة بريف دير الزور, 

 

  2022يسانخالل شهر ن االختطاف واالختفاء القسري

 حلب وريفها:

 ضين المعاروتعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية ،  علي أحمد كاشي

(, ومازال 2022 \4\30بتاريخ)ريف حلب,  -ريف عفرين  -ميدان اكبس  المتعاونين معهم, من قرية

 .مصيره مجهوال

  "قبل  تعرضا لالختفاء القسري, منا، عام" 25" عنش خليل محمد -" عاما 30أحمد محمد عنش

ف ير -عفرين  - شنكيلةمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية 

 .(, ومازال مصيرهما مجهوال2022 4\ 30)بتاريخ حلب, 

  ،رضين المعاالتركية و لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل تتعرضهمرين إبراهيم

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022 \ 4\30 )بتاريخريف حلب,  -المتعاونين معهم, من ريف عفرين 

  ،ضين المعاروتعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية رشيد محمد عبدو

( , ومازال 2022 \4 \ 26اريخ ت)بريف حلب,  -ريف عفرين  - وكورز يلالمتعاونين معهم, من قرية 

 .مصيره  مجهوال

  لالختفاء وا تعرضا، عام 33 عمر ليدو خيري -عاما  31 عمر محمد خليل - عاما 41حسن خضر خضر

: الباسوطة بلدة القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .مجهوالم ل مصيره(, ومازا2022 \4 \25)بتاريخ ريف حلب,  -عفرين  ريف

  ت مسلحين تابعين لقوالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  تعرض حمزة،فارس مصطفى

ريف حلب,  -: ريف عفرين  بافلورأهالي قرية  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .جهوالم (, ومازال مصيره2022 \4\ 24 )بتاريخ 

 ارضين تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعد كاسو، محم

(, ومازال مصيره 2022\4\22 )بتاريخريف حلب,  -المتعاونين معهم, من قرية جمان: ريف عفرين 

 .مجهوال

  ة لتركيلالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل ا تعرض علطانه،مصطفى محمد

 ره(, ومازال مصي2022\4 \21 )بتاريخريف حلب,  -عفرين ريف والمعارضين المتعاونين معهم, من 

 .مجهوال

   : بعين مسلحين تالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  لقمان حمدي حسن، تعرضالمختار

ريف حلب,  -ريف عفرين  :حج قاسمالقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية 

 .مجهوال (, ومازال مصيره2022\4\21)بتاريخ 

  :عين مسلحين تابلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل جهاد صبري داوود، تعرض المختار

ريف حلب,  -عفرين ريف  قرية دار كريه:  لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022\4\20)بتاريخ 

  "الحتجاز القسري, من لالختطاف التعسفي وا اا، تعرضعام" 27" سامي شيار - " عاما30محمد سامي

ريف  -عفرين  :قيبار قرية  مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, منقبل 

 .مجهوال ماومازال مصيره (,2022 \4\18)بتاريخحلب, 

 وات مسلحين تابعين لقلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  ت، تعرض سيلدا كمال شيخو

(, 2022 \4 \16 )بتاريخ يف حلب, ر -ريف عفرين  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .مجهوال اومازال مصيره
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  حتالل مسلحين تابعين لقوات االن قبل لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, ممحمد مصطفى، تعرض

 \3\22) بتاريخ  يف حلب, ر -قرية شيخو تكا: ريف عفرين  التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022

  ات مسلحين تابعين لقولالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل سرخبون أحمد معمو، تعرض

 تاريخ) بريف حلب,  -ناحية بلبلة: ريف عفرين  والمعارضين المتعاونين معهم, من االحتالل التركية

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022 \3\22

  لالختطاف  واا، تعرضعام 27 حمو شيدر رمزي -عاما  30حمو بالل ديان - عاما 40منان بالل حمو

نين لمتعاول التركية والمعارضين امسلحين تابعين لقوات االحتالالتعسفي واالحتجاز القسري, من قبل 

( , ومازال مصيره 2022 \4 \ 21بتاريخ )ريف حلب,  -ريف عفرين  : فيكي معهم, من أهالي قرية دي

 .مجهوال

 قوات لمسلحين تابعين لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ، تعرض نلقمان محمد بريم حس

خ تاري) بريف حلب,  -عفرين قرية موساكو :ريف  عهم,  مناالحتالل التركية والمعارضين المتعاونين م

 .مجهوال ( , ومازال مصيره2022\4\12

 وات مسلحين تابعين لقلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ، تعرض  فرهاد محمود خوجه

( 2022 \ 4\11 ) بتاريخيف حلب, ر -ريف عفرين  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .مجهوال , ومازال مصيره

  قوات مسلحين تابعين للالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل محمد شكري شيخ سيدي، تعرض

 \4 \11)بتاريخ يف حلب, ر -مدينة عفرين ريف   االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022

 قوات لمسلحين تابعين لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل تعرض  ، دلدار إبراهيم جولو

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022 \4\11)بتاريخ ريف حلب,  -االسايش, من ريف عفرين 

  : بعين مسلحين تالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل محمد خليل نوري، تعرضت المحامي

 \4 \9)بتاريخ يف حلب, ر -, من ريف عفرين لمعارضين المتعاونين معهمحتالل التركية والقوات اال

 .مجهوال (, ومازال مصيره2022

  وات مسلحين تابعين لقلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل شكري خليل إبراهيم، تعرض

(, 2022 \4\2)بتاريخ ب, ريف حل -, من ريف عفرين حتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم اال

 .ومازال مصيره مجهوال

 ات مسلحين تابعين لقولالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ، تعرض يوسف محمود عثمان

 \4\2 )بتاريخيف حلب, ر -, من قرية بليلكو: ريف عفرين حتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهماال

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022

  ا يسمى لممسلحين تابعين لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  تتعرض ال،طوبكلستان أحمد

 .جهوالم ا(, ومازال مصيره2022 \4 \1)بتاريخ حلب,  حي الشيخ مقصود في مدينةمن  بالشبيبة الثورية,

 حمص وريفها:

 فاء لالختتعرضوا لالختطاف و خضر عصام البيطار – د نواف البساممحمو -يحيى عبد الكريم قواص

 هم مجهوال. ومازال مصير ,(2022\4\4بتاريخ)مجهولين, من ريف حمص,من قبل مسلحين القسري, 

 درعا وريفها:

 داعل  مجهولين, من مدينةمن قبل مسلحين لالختطاف ولالختفاء القسري,  ، تعرضفارس محمود الشاعر

 ومازال مصيره مجهوال.   ,(2022\4\15بتاريخ )في ريف درعا, 

  الشجرة  مجهولين, من منطقةمن قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, الحشيش،  مالتامر ك

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\ 4\6بتاريخ  )في ريف درعا, 

 ليادودة مجهولين, من بلدة امن قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, ، رياض صالح الطويل

  ومازال مصيره مجهوال ,(2022\ 4\2بتاريخ )في ريف درعا, 

 إدلب وريفها:
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  لى ما , من قبل مسلحين ينتمون اتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري الدغيم،أنس اسماعيل

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2022 \4\9, من ريف ادلب, )بتاريخ “يسمى ب" هيئة تحرير الشام 

  لى ما ا, من قبل مسلحين ينتمون حتجاز القسريلالختطاف التعسفي واال اتعرض وزوجته،محمد الصبيح

 .رها مجهوالومازال مصي(, 2022\4\8هيئة تحرير الشام", من ريف ادلب, )بتاريخ “يسمى ب 

  ، سمى ب , من قبل مسلحين ينتمون الى ما يتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريغياث باكير

 .هوالمج ومازال مصيره(, 2022\4\2 هيئة تحرير الشام", من ريف ادلب, )بتاريخ“

 حماه وريفها:

 ى ب , من قبل مسلحين ينتمون الى ما يسمتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري خزاعي خطاب

 .هوالومازال مصيره مج(, 2022\4\2 هيئة تحرير الشام", من ريف ادلب, )بتاريخ“

 لرقة وريفها:ا

 من قبل حتجاز, للتوقيف واال واتعرض سعيد هلو ، محمد - حسام حسين الحمد  - فراس عايد الكلش

 مجهوال.م (, ومازال مصيره2022 \4\28الرقة, )بتاريخ  ,من ريف االسايشمسلحين تابعين لقوات 

 ين تابعين مسلحمن قبل لالختطاف ولالختفاء القسري,  اتعرضعلي حسين األحمد،  -النعمة  رعبد القاد

الطبقة  مدينة ن, م“المتعاونين معهم, فيما يسمى ب " الجيش الوطني لقوات االحتالل التركية والمعارضين 

 مجهوال.  ما(, ومازال مصيره2022\ 4\26ريف مدينة الرقة, )بتاريخ  -

 ابعين لقوات تمسلحين من قبل لالختطاف ولالختفاء القسري,  اتعرض الحمد،عبد محسن  - مؤيد الصالح

رقة, دينة الم, من ريف “معهم, فيما يسمى ب " الجيش الوطني االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين 

 مجهوال.  ام(, ومازال مصيره2022\ 4\26)بتاريخ 

  يفر-م بلدة غان ناالسايش, ممسلحين تابعين لقوات من قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  الحسن،أحمد 

 مجهوال.  (, ومازال مصيره2022 \4\18الرقة, )بتاريخ 

 ة الطبقة بلد ,من االسايشمسلحين تابعين لقوات من قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  ،موسى العبد هللا-

 مجهوال.  (, ومازال مصيره2022 \4\17الرقة, )بتاريخ  ريف

  ،نة الرقةمدي ناالسايش, ممسلحين تابعين لقوات من قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, اسماعيل المصطفى ,

 . ره مجهوالمصي(, ومازال 2022 \4\16)بتاريخ 

 مسلحين تابعين لقوات بل قمن لالختطاف ولالختفاء القسري,  اتعرضالدرج،  مإبراهي - حمد السالما

 -ل السح مدينة , من“االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب " الجيش الوطني 

 مجهوال.  ما(, ومازال مصيره2022\ 4\13ريف مدينة الرقة, )بتاريخ 

 لحسكة وريفها:ا

 ت مسلحة تابعة دوريامن قبل , واالحتجاز للتوقيف اتعرض هيثم محمود بركات، – حسن عبد المنان صادق

 (, ومازال مصيرهما مجهوال. 2022\4\9يف الحسكة, )بتاريخ ر -لقوات االسايش, من القامشلي 

  ي مالكية فال ت االسايش, مندوريات مسلحة تابعة لقوا من قبل واالحتجاز, للتوقيف ضالسالم، تعرضاري

 .جهوال( , ومازال مصيره م2022 \4\2  )بتاريخ الحسكة,ريف 

 دير الزور وريفها:

  ن قرية دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش, ممن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  ،الخلفهاني علي

 , ومازال مصيره مجهوال. (2022 \4\28بريف دير الزور, )بتاريخ  شميطيةال

 ،من ريف  دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش,من قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  عمرو سمير العبيد

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022 \ 4\24بتاريخ ) -دير الزور 

 ،دة ش, من بلدوريات مسلحة تابعة لقوات االسايمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  مختار محمود العبسي

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022 \ 4\20بتاريخ ) -الزور ريف دير   -الصور 

 ،سايش, مندوريات مسلحة تابعة لقوات االمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  عفيف عبد المجيد مشهور 

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022 \4\9ير الزور, )بتاريخ ريف د  -بلدة الشحيل 

 لتحالف دوريات مسلحة تابعة لقوات امن قبل حتجاز, تعرض للتوقيف واال، امين عبد الودود العياشي

 مازال مصيره مجهوال. و (,2022\4\2بتاريخ )الدولي, من بلدة الصبخة بريف دير الزور, 
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  2022خالل شهر ايار االختطاف واالختفاء القسري

 

 حلب وريفها:

  ، حتالل التركيةتعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االنضال عكيد شيخو 

 \ 5\30)بتاريخيف حلب, ر -ريف عفرين  -ميدان اكبس  والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022

 الحتاللتعرضا لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات ا عشن كمال زكريا العلي فريد موسى 

(, 2022 \ 5\ 30)بتاريخ يف حلب, ر -عفرين  - شنكليهرية التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من ق

 .ومازال مصيرهما مجهوال

 كية لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التر تتعرض، الهام محمود برازي

ا (, ومازال مصيره2022 \5\30 )بتاريخريف حلب,  -والمعارضين المتعاونين معهم, من ريف عفرين 

 .مجهوال

  ين المعارضتعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية و أحمد،حمو حميد

ومازال  (,2022 \ 5 \ 26اريخ )بتريف حلب,  -ريف عفرين  - وكورز يلالمتعاونين معهم, من قرية 

 .مصيره مجهوال

  قوات االحتالل التركيةلالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين ل تعرضهندو، مصطفى أحمد 

 5 \25)بتاريخ لب, حريف  -عفرين  قرية كفر مزة: ناحية شران: ريف والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .مجهوال (, ومازال مصيره2022 \

  ين مسلحين تابعلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ت تعرضسنة،  60حليمة موسى جولو

التابعة  ميدانو: يخ محمدليش -كوريةأهالي قرية  معارضين المتعاونين معهم, منلقوات االحتالل التركية وال

 .جهوالا م(, ومازال مصيره2022 \ 5\ 24يخ بتار)ريف حلب,  -ريف عفرين  راجو:لناحية 

  ،رضين تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعاحسين عمر

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022\ \5\ 23 )بتاريخريف حلب,  - تل جبينمن قرية المتعاونين معهم, 

 ، رضين والمعا لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية تعرض ارام غالب جميل

 .مجهوال (, ومازال مصيره2022\ 5\ 22 )بتاريخريف حلب,  -عفرين ريف المتعاونين معهم, من 

  قوات لمسلحين تابعين لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  تعرض حشكو،حنان ر: المختا

ريف حلب,  -ريف عفرين  :قرية شيخ محمد لي االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من 

 .مجهوال (, ومازال مصيره2022\ 5\ 22)بتاريخ 

 السايش,دوريات مسلحة تابعة لقوات امن قبل سري, لالختطاف والتوقيف الق تعرضت ،سيلفا حميد جعفر 

 .(, ومازال مصيرها مجهوال2022\ 5\ 22بتاريخ , )حلب-الشيخ مقصود  من

   الل ات االحتمسلحين تابعين لقولالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل تعرض  بكر،أحمد سليمان

 5\ 22)بتاريخ يف حلب, ر -عفرين ديد: ريف قرية شيخ الح التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022\\

  ت مسلحين تابعين لقوالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل تعرض ، فريد عارف كوسا

تاريخ ) بريف حلب,  -عفرين :ريف  كمروكقرية  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم,  من

 .مجهوال ( , ومازال مصيره2022\\ 5\ 19

 مسلحين قسري, من قبل لالختطاف التعسفي واالحتجاز ال ان ، تعرضمنا خليل رشيد - عارف علي أشرف

اريخ )بتيف حلب, ر -مدينة عفرين ريف  منتابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, 

 .مجهوال ما(, ومازال مصيره2022 \ 5 \ 19

  الل مسلحين تابعين لقوات االحتلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  تعرض و،رشصالح

 -فرين ع ريففي  التابعة لناحية شرا/شران هأيك دامقرية  أهالي منالتركية والمعارضين المتعاونين معهم, 

 .ومازال مصيره مجهوال (,2022 \5\18)بتاريخريف حلب, 
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  سلحين ملالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  اتعرض طفى،مصمحمد أحمد  -حسين حيدر بالل

 17 اريخ )بتريف حلب,  -ريف عفرين  تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .مجهوال ما(, ومازال مصيره2022 \\5\

  :ين لقواتمسلحين تابعقبل  لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, منتعرض  حيدر،فواز محمد المختار 

يخ  تار) بريف حلب,  -قرية شيخو تكا: ريف عفرين  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022 \5 \ 17

  ل االحتال مسلحين تابعين لقواتلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل تعرض  عبدو،رشيد محمد

( , ومازال 2022 \ 5\ 17)بتاريخ  لب,حريف  -ريف عفرين  والمعارضين المتعاونين معهم, منالتركية 

 .مجهوال مصيره

 الختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ل وا، تعرضسيدو  سيدو -نعسان  سعيد - سفر مصطفى

 -ن عفري : ريفراجو ناحية مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .مجهوال م( , ومازال مصيره2022\5\ 17) بتاريخ ريف حلب, 

  ت مسلحين تابعين لقوالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل محمود صالح رمو ، تعرض

ريف  - ريف عفرين : فيقسطل كيشك االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من أهالي قرية 

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022 \ 5\ 17ريخ )بتاحلب, 

  ت مسلحين تابعين لقوالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل حسين عبود قيجه ، تعرض

 \ 5 \ 16)بتاريخ يف حلب, ر -االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من ريف عفرين 

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022

 ت مسلحين تابعين لقوالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل تعرض ،  منان مصطفى آغا

 \ 5\ 15)بتاريخ ب, ريف حل -, من ريف عفرين حتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم اال

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022

 ل حتالت االمسلحين تابعين لقوالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ، تعرض محمد عزت

(, ومازال 2022 \ 5 \ 11 )بتاريخريف حلب,  -, من ريف عفرين التركية والمعارضين المتعاونين معهم

 .مجهوال مصيره

 ركية ل التحتالمسلحين تابعين لقوات االلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ، تعرض محمد قره

 صيره(, ومازال م2022 \ 5 \9)بتاريخ حلب,  ريف -, من ريف عفرين والمعارضين المتعاونين معهم

 .مجهوال

 لالختطاف التعسفي واالحتجاز  وا، تعرضحمد أ وليد -قادر أكرم - شوكت علي -مصطفى حنان قره حنان

 -رين يف عفر, من حتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهممسلحين تابعين لقوات االالقسري, من قبل 

 .مجهوال م(, ومازال مصيره2022\ 5\ 8)بتاريخ ريف حلب, 

  مسلحين تابعين ل لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قب اتعرض ،وأوس كيلعلي  - وأوس كيلعبدو

حلب,  ريف-: ريف عفرين  اناحية ما بات, من حتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهملقوات اال

 .مجهوال ما(, ومازال مصيره2022 \  5\ 7 )بتاريخ 

 وات مسلحين تابعين لقلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل تعرض  ،عارف إبراهيم خليل

(, ومازال 2022 \5\6)بتاريخ  حلب, ريف-عفرين , من حتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهماال

 .مصيره مجهوال

  ات مسلحين تابعين لقول لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قب تتعرض ، مسلمفخري آرين

 5\3 يخ )بتارحلب,  يفر-: ريف عفرين  اناحية ما بات, من حتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهماال

 .مجهوال ا(, ومازال مصيره2022 \

 ، حتالل مسلحين تابعين لقوات االلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل تعرض  محمد اوسو

 \\ 5\ 1 )بتاريخ حلب,  يفر-: ريف عفرين  اناحية ما بات, من المتعاونين معهم التركية والمعارضين

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022

 حمص وريفها:
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  عرضوا لالختطاف ولالختفاء القسري, ت -فاروق غسان الحبيب، سمير محمد حلوم ، صالح محمد المرهج

 هم مجهوال. ومازال مصير ,(2022\ 5\ 8بتاريخ)مجهولين, من ريف حمص,من قبل مسلحين 

 وريفها: السويداء

 ريف مجهولين, من من قبل مسلحين لالختطاف ولالختفاء القسري,  ابراهيم وادي الوادي، تعرض 

 ومازال مصيره مجهوال.   ,(2022\5\24بتاريخ ) السويداء,

 ريف -با شه مجهولين, من من قبل مسلحين لالختطاف ولالختفاء القسري,  علي حسن الوهبان، تعرض

 ومازال مصيره مجهوال.   ,(2022\5\ 23 بتاريخ ) السويداء,

 ريف السويداء-شهبا  مجهولين, من من قبل مسلحين لالختطاف ولالختفاء القسري,  ، تعرضوئام زريفة, 

 ومازال مصيره مجهوال.   ,(2022\ 5\ 9بتاريخ )

 ريف السويداء-شهبا  مجهولين, من من قبل مسلحين لالختطاف ولالختفاء القسري,  ، تعرضوئام زريفة, 

 ومازال مصيره مجهوال.   ,(2022\ 5\ 9بتاريخ )

 درعا وريفها:

 في  بطعامجهولين, من مدينة من قبل مسلحين لالختطاف ولالختفاء القسري,  ، تعرضهيثم طالل نصيرات

 ومازال مصيره مجهوال.   ,(2022\5\18بتاريخ )ريف درعا, 

 ف درعا, مجهولين, في ريمن قبل مسلحين عرض لالختطاف ولالختفاء القسري, ت، إبراهيم راكان العياش

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2021\ 5\11بتاريخ )

 في حارةلمجهولين, من بلدة امن قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, ، نذير سطام اللكود 

  ومازال مصيره مجهوال ,(2022\ 5\7بتاريخ )ريف درعا, 

 وريفها: إدلب

 ،ما  , من قبل مسلحين ينتمون الىتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري عبيدة يوسف حميدة

 .ازال مصيره مجهوالوم(, 2022 \5\ 13, من ريف ادلب, )بتاريخ “تحرير الشام  هيئة“ب يسمى 

 ،ما  ون الى, من قبل مسلحين ينتملالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري تتعرض الهام عادل مسعود

 .مازال مصيرها مجهوالو(, 2022\\5\ 9هيئة تحرير الشام", من ريف ادلب, )بتاريخ “يسمى ب 

 ،ما  , من قبل مسلحين ينتمون الىلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري تتعرض كوكب سمير بطيخة

 .والمجها ل مصيرهومازا(, 2022\5\ 1 هيئة تحرير الشام", من ريف ادلب, )بتاريخ“يسمى ب 

 حماه وريفها:

 ،لى ما, من قبل مسلحين ينتمون اتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري مروان توفيق المشوح 

 .هوالومازال مصيره مج(, 2022\5\4 هيئة تحرير الشام", من ريف ادلب, )بتاريخ“يسمى ب 

 لرقة وريفها:ا

 ،خ ة, )بتاريالرق من ريف االسايش,لقوات  مسلحين تابعينمن قبل واالحتجاز,  تعرض للتوقيف عيد الخليل

 مجهوال. (, ومازال مصيره2022 \5\28

 ين تابعين مسلحمن قبل لالختطاف ولالختفاء القسري,  اتعرض، انس فايز بركات – عدنان شريف المحامد

بقة ة الطمدين ن, م“لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب " الجيش الوطني 

 مجهوال.  ما(, ومازال مصيره2022\ 5\25ريف مدينة الرقة, )بتاريخ  -

  االسايشعين لقوات مسلحين تابمن قبل ,  للتوقيف واالحتجاز اتعرض ،حسن علي الساير - العبد هللافارس ,

 مجهوال. ما يره(, ومازال مص2022 \5\24بتاريخ الرقة, ) نم

 للتوقيف واالحتجاز واتعرض ،ناورمحمد الم - خلف المناور - ممحمد الخزي - علي الزاكي -أيمن المهيدي 

(, 2022 \5\22لرقة, )بتاريخ ا ريف-بلدة التروازية  ناالسايش, ممسلحين تابعين لقوات من قبل , 

 مجهوال. م ومازال مصيره

 يفر ناالسايش, ممسلحين تابعين لقوات من قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  ،حبيب عبد هللا الحس 

 مجهوال.  (, ومازال مصيره2022 \5\22الرقة, )بتاريخ 

 ،دة غانم بل ناالسايش, ممسلحين تابعين لقوات من قبل ,  تعرض للتوقيف واالحتجاز ناجي وديع عثمان-

 مجهوال.  (, ومازال مصيره2022 \5\20الرقة, )بتاريخ  ريف
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 ،ينةمد ناالسايش, مين لقوات مسلحين تابعمن قبل , واالحتجاز تعرض للتوقيف  علي شريف العسكر 

 مجهوال.  (, ومازال مصيره2022 \5\16الرقة, )بتاريخ 

 ينة مد ناالسايش, ممسلحين تابعين لقوات من قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, ، جهاد موسى العمري

 . مصيره مجهوال(, ومازال 2022 \5\ 9الرقة, )بتاريخ 

  ين مسلحمن قبل لالختطاف ولالختفاء القسري,  اضتعر ياسين محمود البكري –وضاح محمود العبيد

ريف  من ,“ني تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب " الجيش الوط

 مجهوال.  مامازال مصيره(, و2022\ 5\ 4مدينة الرقة, )بتاريخ 

 الحسكة وريفها:

 تابعة  دوريات مسلحةمن قبل  واالحتجاز, للتوقيف اتعرض عزام محمود العجيل، – موسى سليمان الحسن

 (, ومازال مصيرهما مجهوال. 2022\ 5\ 29بتاريخ لقوات االسايش, من الحسكة, )

 ات دوري ل, من قب واالحتجاز القسري للتوقيف واض، تعرإبراهيم الحسن، أحمد الجمعة، علي العبد هللا

  .مجهوال مل مصيرهومازا (,2022 \5\ 28)بتاريخ  الحسكة, مسلحة تابعة لقوات االسايش, من

 دوريات مسلحةبل من ق,  واالحتجاز القسري للتوقيف اتعرض ،يوسف حبيب العبد هللا - مهند علي الهاني 

(, ومازال مصيرهما 2022\ 5\ 27بتاريخ الحسكة, ) مدينة الشدادي ريف تابعة لقوات االسايش, من

 مجهوال. 

 سايش, دوريات مسلحة تابعة لقوات االمن قبل  واالحتجاز القسري للتوقيف تعرضت ،لورين خالد حسين

 ال. (, ومازال مصيرها مجهو2022\ 5\ 22بتاريخ الحسكة, ) ريف -مدينة القامشلي من

 دير الزور وريفها:

  ،رية يش, من قدوريات مسلحة تابعة لقوات االسامن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, وليد إسماعيل العطية

 , ومازال مصيره مجهوال. (2022 \5\28بريف دير الزور, )بتاريخ  شميطيةال

 ،سايش, مندوريات مسلحة تابعة لقوات االمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  منير عبد الحميد الحسن 

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022 \ 5\ 25بتاريخ )الزور ريف دير 

 ،ش, من دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايقبل من تعرض للتوقيف واالحتجاز,  سامر تيسير الخواجة

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022 \5\20ريف دير الزور, )بتاريخ 

 ،ة , من بلددوريات مسلحة تابعة لقوات االسايشمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  سالمة حمود الهاشم

 هوال. زال مصيره مج(, وما2022 \ 5\ 17بتاريخ ) -ريف دير الزور   - باغوزال

 ،بلدة  سايش, مندوريات مسلحة تابعة لقوات االمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  مهند عبد الكريم الزيد

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022 \5\7خ ريف دير الزور, )بتاري  - الصور

 ،يف من ر دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش,من قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  زياد حسين الجراح

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022 \5\4دير الزور, )بتاريخ 

 ن لدولي, مدوريات مسلحة تابعة لقوات التحالف امن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, ، غسان علي الفارس

 ومازال مصيره مجهوال.  (,2022\5\ 1بتاريخ )بريف دير الزور,  -جزيرة البو شمس بلدة 

 

  2022الل شهر حزيران خ االختطاف واالختفاء القسري

 حلب وريفها:

  تعرضوا باسم يوسف،  -ى غريب مصطف -ريد شوقي ف -حمود درويش م -ميدة جمعة ح -زينب علوش

 , من قريةمعهم لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين

(, ومازال مصيرهم 2022 \6\30)بتاريخ حلب,  ريف -فرين عريف  -بعيه التابعة لناحية شيراوا 

 .مجهوال

 "عاما والدته "فاطمة"، 28ألحمد "مسعود علي ا -" عاما   والدته "ميساء"60محمود حسين حسن "

ن معهم, عاونيتعرضا لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المت

(, 2022 \ 6 \ 28)بتاريخ ريف حلب,  -يف عفرين ر -ية جندريسة/جند يرس من قرية جوالقا التابعة لناح

 .ومازال مصيرهما مجهوال
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  ،ضين المعارتعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية ومسلم محمد علو

(, ومازال 2022 \ 6 \30)بتاريخريف حلب,  -يف عفرين ر -المتعاونين معهم, من قرية ميدان اكبس 

 .مصيره مجهوال

 "عاما، 24بدو نزار خليل"ع -" عاما 28حمد "محمد جوان م -" عاما 32رمزي شيخ محمد محمود "

ين معهم, تعاونتعرضوا لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين الم

 .(, ومازال مصيرهم مجهوال2022 \6\30اريخ )بتريف حلب,  -ريف عفرين  -من قرية تل سلور 

  ،ة تعرضت لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركيزليجة عثمان حمو

(, ومازال مصيرها 2022 \ 6 \30)بتاريخ ريف حلب,  -والمعارضين المتعاونين معهم, من ريف عفرين 

 .مجهوال

 "لالختفاء القسري, من قبل مسلحين " عاما، تعرضا 28ليد جوان محمد "و -" عام 32خليل صبحي أحمد

ريف  - لحديدتابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من أهالي ناحية شيه/شيخ ا

 .(, ومازال مصيرهما مجهوال2022 \ 6 \29)بتاريخ  ريف حلب,  -عفرين 

  "عاما ، 34عدنان مستو"  يهاد -" عاما35نان عمر مستو" ح -" عاما47جمعة عمر مستو "

ين معهم, تعاونتعرضوا لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين الم

(, ومازال 2022 \6\ 29)بتاريخ ريف حلب,  -يف عفرين ر -من قرية بعيه التابعة لناحية شيراوا 

 .مصيرهم مجهوال

 " "24وسى محمود حسن "م -" عاما 26حمد علي حميد" "م -" عاما 32محمد إسماعيل األحمد "

تعاونين ين المتعرضوا لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضعاما، 

(, ومازال 2022 \6\ 29)بتاريخ ريف حلب,  -يف عفرين ر -معهم, من أهالي ناحية جندريسة/جند يرس 

 .مصيرهم مجهوال

 ن لمعارضيتعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية واسنة، 24حسن عمر

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022 \ 6 \ 29)بتاريخ ريف حلب,  -المتعاونين معهم, من مدينة عفرين 

  عرضا لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات تعلى هوريك،  -عاما  30علي محمد علي

ريف  - شران/حتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية "زيتوناكه" التابعة لناحية شرااال

 .(, ومازال مصيرهما مجهوال2022 \ 6 \ 28)بتاريخ ريف حلب,  -عفرين 

  ،ين لمعارضتعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية واعمر بكر أحمد

 \ 6\ 27بتاريخ )ريف حلب,  -يف عفرين ر -ن معهم, من قرية"أنقلة" بناحية شيه/شيخ الحديدالمتعاوني

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022

  ،نتمون ي, من قبل مسلحين تعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريمحمد يحيى عبد الناصر الشون

ومازال مصيره (, 2022\6\26)بتاريخ يف حلب, ر–, من االتارب “هيئة تحرير الشام “الى ما يسمى ب 

 .مجهوال

  ،ن مورية, تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات الشبيبة الثشريف حميد أحمد الحسن

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022 \ 6 \ 26)بتاريخ حلب,  -حي الشيخ مقصود 

  ات مسلحين تابعين لقومن قبل  لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري,محمد أحمد سليمان، تعرض

ريف حلب,  -قرية "برج سليمان": ريف عفرين  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .ال(, ومازال مصيره مجهو2022\ 6 \ 26)بتاريخ 

  ل عرضا لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالتياسر جمعة علو،  -خليل أحمد شاوتي

يف حلب, ر -يف عفرين ر -كية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية فافرتين: ناحية شيراوا التر

 .رهما مجهوال(, ومازال مصي2022 \ 6 \ 26)بتاريخ 

  "عاما ، 17بدو عثمان عزيز"ع -" عاما 20زيز"عأحمد عثمان  -" عاما وزوجته 49عثمان عزيز"

ين معهم, تعاونعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعرضوا لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تاب

 .(, ومازال مصيرهم مجهوال2022 \ 6\ 25)بتاريخ ريف حلب,  -من عفرين 
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  لقوات  مسلحين تابعينلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل أحمد عبد الرحمن معمو، تعرض

(, 2022\ 6 \ 25)بتاريخ يف حلب, ر -ريف عفرين  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .ومازال مصيره مجهوال

  عين مسلحين تابلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل سنة ، تعرض 55سعيد احمد شيخ علي

 6 \ 25)بتاريخ يف حلب, ر -لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من ريف عفرين 

 .ل مصيره مجهوال(, ومازا2022\

  تعرضوا لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين علي،  جمعة أحمد -لي عبدو زياد ع -عبد العزيز بطال

يف حلب, ر -لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية كوران: ريف عفرين 

 .م مجهوال(, ومازال مصيره2022 \ 6\ 24)بتاريخ 

  ،الحتاللمسلحين تابعين لقوات اض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين من قبل تعرجهاد حنيف 

 -ريف عفرين  ديكمداش التابعة لناحية شرا/شران: أهالي قرية التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .يره مجهوال(, ومازال مص2022\ 6 \23)بتاريخ  ,ريف حلب

  قوات مسلحين تابعين لقسري, من قبل مسلحين تابعين من قبل تعرض لالختفاء السنة، 46محمد حميد

ناحية بعة لمن أهالي قرية كورزيلة/ قرزيحل التا االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022\ 6 \23)بتاريخ  ,ريف حلب -: ريف عفرين شيراوا

  وات مسلحين تابعين لقسفي واالحتجاز القسري, من قبل لالختطاف التعشيرين صبري المال، تعرضت

ية عة لناحبميدانو التا شيخ محمدلي: -أهالي قرية كورية االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .مازال مصيرها مجهوالو(, 2022 \ 6\ 23تاريخ )بريف حلب,  -راجو: ريف عفرين 

  ،الشيخ ي, من قبل مسلحين تابعين لقوات االسايش, من منطقةتعرض لالختفاء القسرأحمد هيثم جافو 

 .ازال مصيره مجهوال(, وم2022\ 6 \22)بتاريخ  مقصود في مدينة حلب,

  ،ن ايش, متعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االسعبد المحسن عبد القادر العلي

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022\ 6 \22بتاريخ ) ريف الحسكة, -مدينة الدرباسية 

  "حين تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسل" عاما المعروف باسم "آذاد"، 43مسعود أسماعيل مندو

: لبله/بلبلباحية تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية زفنكه التابعة لن

 .زال مصيره مجهوال(, وما2022\ 6 \ 22)بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين 

  مسلحينلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل يل عبدو محمد، تعرضا خل -محمود حسين شيخو 

يف ر -ن عفري ريف مدينةتابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من بلدة باسوطة: 

 .ل مصيرهما مجهوال(, ومازا2022 \ 6 \22)بتاريخ  حلب, 

 تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية صمت عصمت نبي، ع

(, 2022\ 6 \ 22)بتاريخ ريف حلب,  -والمعارضين المتعاونين معهم, من جندريسة: ريف عفرين 

 .ومازال مصيره مجهوال

 ،بعة لقوات دوريات مسلحة تامن قبل تعرضت لالختطاف والتوقيف القسري,  فيدان خضر الحسن

 ها مجهوال.ومازال مصير (,2022\ 6 \ 22لب, )بتاريخ ح-االسايش, من الشيخ مقصود 

   لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, معة أحمد علي، تعرضوا ج -لي عبدو زياد ع -عبدالعزيز بطال

ية ناح ان:كورقرية  مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, منمن قبل 

 .هم مجهوالومازال مصير ,( 2022\ 6 \21بتاريخ )ريف حلب,  -جندريسة: ريف عفرين 

  ات مسلحين تابعين لقولالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ريزان محمد الحسن، تعرض

ريخ ا)بتب, ريف حل -االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية شيخ الحديد: ريف عفرين 

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022\\ 6 \ 21

  لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ثمان بكري شيخو، تعرضا ع –خير الدين حسن عابدين

ريف  -ن ريف مدينة عفري مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .مازال مصيرهما مجهوال(, و2022 \ 6 \ 19)بتاريخ حلب, 
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  مسلحين تابعين لقوات لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل بحري رياض حمو، تعرض

خ   اري)بتريف حلب,  -قرية كفر صفرة: ريف عفرين  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022 \ 6\ 18

  لالختطاف التعسفي واالحتجاز لي، تعرضوا حسين فوزي ع -احمد الحسن باسل  -نظمي اكرم رشو

 ل سلور:تقرية  مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, منالقسري, من قبل 

 .( , ومازال مصيرهم مجهوال2022\ 6 \ 18بتاريخ )ريف حلب,  -ناحية جندريسة: ريف عفرين 

 ت مسلحين تابعين لقوالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ، تعرض شكري محمود خليل

ريف حلب,  - عفرينقرية كاخرة ناحية ما باتا: ريف  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .هوال(, ومازال مصيره مج2022\\ 6 \ 17)بتاريخ 

 بل قختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من لالقرية قره بابا: راجو، تعرض  شكري عثمان: مختار

التابعة  بابا أهالي قرية قره مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022\ 6\ 17)بتاريخ ريف حلب,  -فرين لناحية راجو: في ريف ع

  لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من د، تعرضا يخ موسى رشيد مقداش -محي الدين رشيد مقداد

ة با التابعره باقأهالي قرية  مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, منقبل 

 .(, ومازال مصيرهما مجهوال2022 \ 6 \ 17ريخ )بتاريف حلب,  -ريف عفرين لناحية راجو: في 

  ن مسلحيلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ، تعرضا ريا محمدبشار زك -محمود محمد رشيد

ناحية لابعة أهالي قرية رمادية الت تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .(, ومازال مصيرهما مجهوال2022 \ 6 \ 17)بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين جندريسة: في 

  لالختطاف التعسفي واالحتجاز د حسن، تعرضوا إسماعيل محم -يد حمو محمد ول -علي شيخو علي

 سرية:نقرية  مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, منالقسري, من قبل 

 .( , ومازال مصيرهم مجهوال2022\ 6 \ 16بتاريخ  )ريف حلب,  -ناحية جندريسة: ريف عفرين 

 وات مسلحين تابعين لقلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل خلو ، تعرض  رفعت إبراهيم

ريف  - ريف عفرين االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من أهالي قرية قسطل كيشك : في

 .صيره مجهوالم( , ومازال 2022 \ 6\ 15)بتاريخ حلب, 

  مسلحين تابعين لقواتحتجاز القسري, من قبل لالختطاف التعسفي واالخولة خليل همك، تعرضت 

( , 2022 \ 6\ 15)بتاريخ يف حلب, ر -ريف عفرين  , من أهالي قرية بعديك بريف كوباني : فياالسايش

 .ومازال مصيرها مجهوال

  "بعين مسلحين تالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل " عاما، تعرض 38مسعود سامي معمو

ريف  -ن ريف عفري التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من أهالي قرية شورية: في لقوات االحتالل

 .ره مجهوال(, ومازال مصي2022 \ 6\ 15)بتاريخ حلب, 

  حتجاز لالختطاف التعسفي واال واتعرض ،عبدو محمد بطال  -حسين وليد محمود -محمد إسماعيل وحيد

قرية  أهالي ل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, منمسلحين تابعين لقوات االحتالالقسري, من قبل 

م ( , ومازال مصيره2022 \ 7\13بتاريخ )ريف حلب,  -ريف عفرين  : فيجنديرسةكوران في ناحية 

 .مجهوال

 تابعين لقوات  مسلحينلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  اتعرض سيدو،حميد  - أحمد جمال

 13 )بتاريخيف حلب, ر -ريف عفرين  من قرية الغزاويةمعارضين المتعاونين معهم, االحتالل التركية وال

 .مجهوال ما(, ومازال مصيره2022 \ 7\

  ري, من قبل لالختطاف التعسفي واالحتجاز القس واتعرضعثمان، حنيف  -إبراهيم جمعة  -عثمان خليل

ريف  -فرين ع ريفبعيه: قرية  معهم, من مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين

 .مجهوال مازال مصيره(, وم2022 \ 7 \13)بتاريخ حلب, 

  حتالل مسلحين تابعين لقوات االلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل تعرض  صالح،تيسير

 \ 7\ 13 )بتاريخب, ريف حل -ريف عفرين  :باصوفانمن قرية التركية والمعارضين المتعاونين معهم, 

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022
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  الحتاللامسلحين تابعين لقوات لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل أحمد محمد رشو، تعرض 

(, ومازال 2022 \ 6 \ 11)بتاريخ يف حلب, ر -ريف عفرين  التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .مصيره مجهوال

  "قوات لمسلحين تابعين لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل رض " عاما، تع37يوسف عبدو

(, 2022 \ 6 \ 10)بتاريخ يف حلب, ر -عفرين  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .ومازال مصيره مجهوال

  اتمسلحين تابعين لقولالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل حسن محمود عثمان، تعرض 

(, 2022 \ 6 \9)بتاريخ يف حلب, ر -االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من ريف عفرين 

 .ومازال مصيره مجهوال

 سفي لالختطاف التعن حنيفة زوجة المواطن حج مستو، تعرض -هيفين حميد علطونو -رقية مصطفى

 , منن معهمية والمعارضين المتعاونيمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركواالحتجاز القسري, من قبل 

(, 2022\ 7 \ 7 )بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين  : التابعة لناحية معبطلي” مست عاشور“قرية 

 .مجهوال نومازال مصيره

 ات مسلحين تابعين لقولالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ت ، تعرض سيفين فوزي حسن

 .مجهوال ازال مصيره(, وما2022 \ 7\ 7)بتاريخ ب, لح  -االسايش , من الشيخ مقصود 

 لالختطاف وا ، تعرضسنة 30 سين حمومحمود ح -سنة 26شرفان خليل عبدو -سنة 28علي نزار جميل

نين لمتعاومسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين االتعسفي واالحتجاز القسري, من قبل 

 .هوالمج م(, ومازال مصيره2022 \ 7  \6)بتاريخ يف حلب, ر-عفرين قرية رمادية: ريف معهم, من 

  ن لقوات مسلحين تابعيلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل تعرض عاما،  25نجيب فريد محمد

يخ ر)بتاريف حلب, -: من عفرين هيكجة: االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من أهالي قرية

 .ل مصيره مجهوال(, ومازا2022 \7 \6

  حتجاز القسري, لالختطاف التعسفي واالعاما، تعرضا  29أكرم زهير حسين  -ا عام 28علي حسن وليد

ريف  :ديرسة من ناحية جنمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قبل 

 .هوال(, ومازال مصيرهما مج2022 \ 7 \ 4)بتاريخ  ريف حلب, -عفرين 

  بل قلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من تعرضا  فارس،مصطفى عابدين  - نهاد محمد بكو

ريف -ن عفري ريف قرية معمال:مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من 

 .(, ومازال مصيرهما مجهوال2022 \ 7 \ 4بتاريخ )حلب, 

 في واالحتجاز لالختطاف التعسا ، تعرضسنة37 سيدو رشاد علي -سنة 53مسعود عزالدين بريمو

لسلطان مسى "اتما  مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم,القسري, من قبل 

(, 2022 \ 7 \ 2)بتاريخ  يف حلب, ر-ريف عفرين  شيراوا ناحية قرية عين دارة : سليمان شاه", من 

 .ا مجهوالمصيرهومازال م

  ين مسلحين تابعلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ، تعرض سنة45عبدالرحمن عمر حسن

يف ر -سة ناحية جندير من قرية كفر دلي: لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من 

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022 \ 7 \  2)بتاريخ  ريف حلب, -عفرين 

 مص وريفها:ح

  تعرضا لالختطاف ، يف درعار–من أبناء مدينة جاسم  اسم محمد الصعيدي، وهماق -عمار عواد اليتيم

 ,(2022\ 6 \ 23بتاريخ ) مص,ح -مجهولين, من على طريق دمشق من قبل مسلحين ولالختفاء القسري, 

 ومازال مصيرهما مجهوال. 

  مجهولين, من قبل مسلحين اف ولالختفاء القسري, عرضا لالختطتمعتز اسعد خطاب،  –غيث فهيم زهرة

 ومازال مصيرهما مجهوال.  ,(2022\ 6 \11بتاريخ ) من ريف حمص,

  تعرضوا لالختطاف ليل بسام قصاب، خ -اشد جمعة المقداد ر –معة غالب إسكندر ج -علي حسن خطيب

ومازال مصيرهم  ,(2022\ 6 \7بتاريخ ) مجهولين, من ريف حمص,من قبل مسلحين ولالختفاء القسري, 

 مجهوال. 

 السويداء وريفها:
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 ريف -مجهولين, من شهبا من قبل مسلحين لالختطاف ولالختفاء القسري,  رامي بشار الوادي، تعرض

 ومازال مصيره مجهوال.   ,(2022\ 6 \ 1بتاريخ )السويداء, 

 درعا وريفها:

 ة درعا مجهولين, من مدينبل مسلحين من قلالختطاف ولالختفاء القسري,  شفاء ياسين ابازيد، تعرضت

 ومازال مصيرها مجهوال.   ,(2022 \ 6 \24بتاريخ )البلد, 

 بطع في مجهولين, من مدينة امن قبل مسلحين لالختطاف ولالختفاء القسري,  انس هزاع الفالح، تعرض

 ومازال مصيره مجهوال.   ,(2022 \ 6 \ 14بتاريخ )ريف درعا, 

  ،غارية مجهولين, في المن قبل مسلحين عرض لالختطاف ولالختفاء القسري, تالطبيب ناصر أبو نقطة

  ومازال مصيره مجهوال ,(2022\ 6\ 12بتاريخ )الشرقية: من ريف درعا, 

  ،ا, مجهولين, في ريف درعمن قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, امين يوسف شتيوي

 . ومازال مصيره مجهوال ,(2022 \ 6 \1بتاريخ )

 إدلب وريفها:

 ون الى , من قبل مسلحين ينتمتعرضت لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريسنة، 36رحاب خالد الدبيس

 .ومازال مصيرها مجهوال(, 2022\6\ 29, من مدينة ادلب, )بتاريخ “هيئة تحرير الشام “ما يسمى ب 

  ،ا يسمىمل مسلحين ينتمون الى , من قبتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريفراس محمد العفش 

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2022\6\28, من ريف ادلب, )بتاريخ “هيئة تحرير الشام “ب 

  ،نتمون , من قبل مسلحين يتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسرياإلعالمي نزيه دياب المصري

ومازال مصيره (, 2022\6\27يخ يف ادلب, )بتارر -, من كفر نبل “هيئة تحرير الشام “الى ما يسمى ب 

 .مجهوال

  ،ن الى , من قبل مسلحين ينتموتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريمحمد عساف سعيد حج عمر

ومازال مصيره (, 2022\6\26يف ادلب, )بتاريخ ر -, من حارم “هيئة تحرير الشام “ما يسمى ب 

 .مجهوال

  ،ى مون ال, من قبل مسلحين ينتلتعسفي واالحتجاز القسريتعرض لالختطاف االشيخ عبد الغفور الخطيب

ومازال مصيره (, 2022\6\25يف ادلب, )بتاريخ ر -, من حارم “هيئة تحرير الشام “ما يسمى ب 

 .مجهوال

  ،مى ما يس , من قبل مسلحين ينتمون الىتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريوليد زهدي الخطيب

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2022\6\ 22من ريف ادلب, )بتاريخ, “هيئة تحرير الشام “ب 

  ،ا يسمى, من قبل مسلحين ينتمون الى متعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريصالح أنور لطوف 

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2022\6\ 20, من ريف ادلب, )بتاريخ “هيئة تحرير الشام “ب 

  ، ى ما مون ال, من قبل مسلحين ينتطاف التعسفي واالحتجاز القسريتعرض لالختمفيد عبد الوهاب الدغيم

ومازال (, 2022\6\19يف ادلب, )بتاريخ ر  -, من منطقة باب الهوى “هيئة تحرير الشام “يسمى ب 

 .مصيره مجهوال

  ،ا من الى , من قبل مسلحين ينتموتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسرياديب محمد حسام الصبيح

ومازال (, 2022\6\ 17يف ادلب, )بتاريخ ر  -, من قرية كفر سجنه “هيئة تحرير الشام “ يسمى ب

 .مصيره مجهوال

  ، مى ما يس , من قبل مسلحين ينتمون الىتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريعادل محمود حميد

 .هوالومازال مصيره مج(, 2022\6\ 15, من ريف ادلب, )بتاريخ“هيئة تحرير الشام “ب 

  ،ا من الى , من قبل مسلحين ينتموتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريبهجت عبد الحميد عالوي

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2022\6\ 11, من ريف ادلب, )بتاريخ “هيئة تحرير الشام “يسمى ب 

  ،لى مون احين ينت, من قبل مسلتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريالطبيب: محمد كالل العبدو

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2022\6\ 10, من ريف ادلب, )بتاريخ “هيئة تحرير الشام “ما يسمى ب 

  ،ى ما , من قبل مسلحين ينتمون التعرضت لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريرانيا حسين العوض

 .صيرها مجهوالومازال م(, 2022\\6\8هيئة تحرير الشام", من ريف ادلب, )بتاريخ “يسمى ب 
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  ،ا الى م , من قبل مسلحين ينتمونتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريباسل عبد اللطيف عبوس

ومازال مصيره (, 2022\6\ 7يف ادلب, )بتاريخ ر -, من كفر التا “هيئة تحرير الشام “يسمى ب 

 .مجهوال

  ،ا الى م , من قبل مسلحين ينتمونيتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسرطالل عبد الكريم سطوف

ومازال مصيره (, 2022\6\5يف ادلب, )بتاريخ  ر -, من قرية تلحدية “هيئة تحرير الشام “يسمى ب 

 .مجهوال

  ، از االحتجوتعرض لالختطاف التعسفي الشيخ: وليد السالم، أحد وجهاء عشيرة البكارة في مدينة ادلب

اريخ  , من مدينة ادلب, )بت“هيئة تحرير الشام “سمى ب , من قبل مسلحين ينتمون الى ما يالقسري

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2022\6\5

  يسمى ب , من قبل مسلحين ينتمون الى ماتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري الزير،إبراهيم 

 .مجهوال ومازال مصيره(, 2022\\ 7\ 1بتاريخ هيئة تحرير الشام", من ادلب, )“

 :حماه وريفها

 ،ى ما , من قبل مسلحين ينتمون التعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري شعبان عباس االسمر

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2022\\6\13هيئة تحرير الشام", من ريف حماه, )بتاريخ “يسمى ب 

 ،ا مى ال , من قبل مسلحين ينتمونتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري رامز عبد الجواد سلمى

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2022\\6\ 10هيئة تحرير الشام", من ريف حماه, )بتاريخ“يسمى ب 

 ،ى ما , من قبل مسلحين ينتمون التعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري حمزة مصطفى الفريج

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2022\\6\ 6هيئة تحرير الشام", من ريف حماه, )بتاريخ “يسمى ب 

 لرقة وريفها:ا

 ،ريف الرقة,  -مسلحين مجهولين, من معدان من قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  خلف محمد العمر

 جهوال.م(, ومازال مصيره 2022 \ 6\29)بتاريخ 

 ،ف الرقةمسلحين تابعين لقوات االسايش, من ريمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  مفيد خالد طحطوح ,

 مازال مصيره مجهوال.(, و2022 \ 6\29)بتاريخ 

  مسلحين من قبل تعرضا لالختطاف ولالختفاء القسري, نصور، ممأمون عمر  –مازن حسين الشلبي

من مدينة  ,“ني تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب " الجيش الوط

 ما مجهوال. مصيره ومازال (,2022\ \ 6\ 28يف مدينة الرقة, )بتاريخ ر -الطبقة 

  مسلحين تابعين لقوات االسايش, منمن قبل , رضا للتوقيف واالحتجازتعهيثم الخريط ،  –موسى المال 

 (, ومازال مصيرهما مجهوال. 2022\6\ 27الرقة, )بتاريخ 

  مسلحين تابعين من قبل , عرضوا للتوقيف واالحتجازتسليمان العلوش،  –نير الخزيم م –سعد المناور

 (, ومازال مصيرهم مجهوال. 2022 \ 6\ 25بتاريخ ريف الرقة, )-االسايش, من بلدة التروازية  لقوات

  ، ن سايش, ممسلحين تابعين لقوات االمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز , عزام رفيق الطائي الجوشاني

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022 \\6\ 23ريف الرقة, )بتاريخ 

  ،يف رمسلحين تابعين لقوات االسايش, من من قبل  واالحتجاز,ض للتوقيف تعرأيوب محمود الكاطع

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022 \\6\ 21الرقة, )بتاريخ 

  مسلحين تابعين من قبل  واالحتجاز, تعرضوا للتوقيف السقطي،عدنان  -لخميس اعمر  -عبد الهادي العفار

 (, ومازال مصيرهم مجهوال. 2022 \ 6\ 20يخ يف الرقة, )بتارر -لقوات االسايش, من بلدة رطلة 

  ، يف الرقةمسلحين تابعين لقوات االسايش, من رمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز , عاصم خليل مداد ,

 ره مجهوال. (, ومازال مصي2022 \ 6\ 18)بتاريخ  

  بلدة  ت االسايش, منمسلحين تابعين لقوامن قبل ,  جازتعرضا للتوقيف واالحت العسكر،فهد  -مهند المصلح

 (, ومازال مصيرهما مجهوال. 2022\6\ 17يف الرقة, )بتاريخ ر -المنصورة 

  ،ن مدينة مسلحين تابعين لقوات االسايش, ممن قبل  واالحتجاز,تعرضت للتوقيف هيلين أحمد إسماعيل

 ال مصيرها مجهوال. (, وماز2022 \ 6\ 16بتاريخ الرقة, )

  ،دينة مسلحين تابعين لقوات االسايش, من ممن قبل  واالحتجاز,قيف تعرض للتوعمر وضيحي المحمد

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022 \ 6\ 15بتاريخ , )ريف الرقة–الطبقة 
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  ،ينة الرقةمسلحين تابعين لقوات االسايش, من مدمن قبل , تعرض للتوقيف واالحتجاز محمد جاسم فياض ,

 وال. (, ومازال مصيره مجه2022 \ 6\ 14)بتاريخ 

  ،سرة فرج مسلحين تابعين لقوات االسايش, من بلدة كمن قبل  ,تعرض للتوقيف واالحتجازناصر السعيد: 

 ازال مصيره مجهوال. (, وم2022 \ 6\ 13ريف  الرقة, )بتاريخ  

  ، ن مزرعة ممسلحين تابعين لقوات االسايش, من قبل , تعرض للتوقيف واالحتجازحميد علي العبد هللا

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022 \ 6\ 13ريف  الرقة, )بتاريخ  الرشيد : 

  مسلحين تابعين لقوات من قبل لالختطاف ولالختفاء القسري,  تعرضاعلي الشاير ،  -سامح الحسن

لرقة, دينة ام, من ريف “االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب " الجيش الوطني 

 (, ومازال مصيرهما مجهوال. 2022\ 6\ 12)بتاريخ  

  ايش, دوريات مسلحة تابعة لقوات االسمن قبل الحتجاز والتوقيف , تعرضا ل حسن المحمد، -معتز الصالح

 هما مجهوال. ومازال مصير (,2022\ 6\11من مدينة الرقة, )بتاريخ 

  دوريات من قبل , لتوقيف تعرضوا لالحتجاز وا العزيز البطيح، عبد -اسر المختار ي -عبد المناف السامح

(, ومازال مصيرهم 2022\ 6\ 10ريف الرقة, )بتاريخ  –مسلحة تابعة لقوات االسايش, من بلدة حلو العبد 

 مجهوال. 

  ،ن مدينة مسلحين تابعين لقوات االسايش, ممن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, منذر محمود أبو مكين

 ره مجهوال. (, ومازال مصي2022 \ 6\ 9الرقة, )بتاريخ  

 تعرضا  نية(،تامر العساف )عشيرة الطوبال التركمانية(، وسام خليل العثمان )عشيرة الباكيرات التركما

ين لمتعاونامسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين من قبل لالختطاف ولالختفاء القسري, 

 6\ 9لرقة, )بتاريخ  ريف مدينة ا - , من قرية حمام التركمان“معهم, فيما يسمى ب " الجيش الوطني 

 (, ومازال مصيرهما مجهوال. 2022\

  مسلحين تابعين لقوات من قبل عرضا لالختطاف ولالختفاء القسري, تعدنان الموسى ،  -فراس الخليل

ريف  -كبش  , من قرية“االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب " الجيش الوطني 

 زال مصيرهما مجهوال. (, وما2022\ 6\8رقة, )بتاريخ  مدينة ال

 دوريات مسلحة تابعة من قبل  والتوقيف,عرضوا لالحتجاز ت ربيع الحسن. -تيبة السليمان ق -صالح الجعفر

 (, ومازال مصيرهم مجهوال. 2022\ 6\ 7ريف الرقة, )بتاريخ  –لقوات االسايش, من بلدة حلو العبد 

  حتالل مسلحين تابعين لقوات االمن قبل اف ولالختفاء القسري, تعرضا لالختطسن، عايد الح -مثنى البشير

ريف مدينة  - , من قرية خنيز كشة“التركية والمعارضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب " الجيش الوطني 

 مصيرهما مجهوال.  (, ومازال2022\ 6\ 6الرقة, )بتاريخ 

 من مدينة  تابعين لقوات االسايش ,مسلحين من قبل , الحتجاز للتوقيف واتعرضوا ،  محمد اسماعيل حجي

 مجهوال.  (, ومازال مصيره2022\ 7\ 5الرقة, )بتاريخ   

  تعرض لالختطاف ولالختفاءعاماً، وهو من عشيرة البو عساف العربية،  25حافظ صالح الحاسم 

ب "  ما يسمىمتعاونين معهم, فيمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المن قبل القسري, 

الرقة,  مدينة , من منزله بعد مداهمته من قبل المرتزقة قبل عدة أشهر, من تل ابيض: ريف“الجيش الوطني 

 ومازال مصيره مجهوال. 

 الحسكة وريفها:

  ،لحسكة,ا, من قبل مسلحين تابعين لقوات االسايش, من مدينة واالحتجاز للتوقيفتعرض مهند الشريف 

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022\ 6 \ 30ريخ )بتا

  ،ن مدينة , من قبل مسلحين تابعين لقوات االسايش, م واالحتجاز للتوقيفتعرض عبد المهيمن العبود

 .ه مجهوال(, ومازال مصير2022\ 6 \29)بتاريخ  الحسكة,

  دوريات قبل من ,  واالحتجاز للتوقيفتعرضا  زار اسعد عبد الرؤوف،ن –أيوب محمود عبد اللطيف

 (, ومازال مصيرهما مجهوال. 2022\ 6\28مسلحة تابعة لقوات االسايش, من الحسكة, )بتاريخ 

  ،سكرية عتعرض للخطف واالختفاء القسري, من قبل قوة أحمد علوك، وهو أحد وجهاء قبيلة الشرابيين

(, ومازال مصيره 2022\ 6 \ 26)بتاريخ  في مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي, من مدينة الحسكة,

 .مجهوال
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  دوريات مسلحة  , من قبل واالحتجاز للتوقيف، تعرضوا فراس البطل–راد السرحان م –جهاد النجرس

  .(, ومازال مصيرهم مجهوال2022 \ 6\ 26)بتاريخ الحسكة,  تابعة لقوات االسايش, من

  ة دوريات مسلحة تابعمن قبل  , واالحتجاز للتوقيفتعرضا  ياد القاسم،مهند ز –جابر سليمان الفندي

 (, ومازال مصيرهما مجهوال. 2022\6\ 25لقوات االسايش, من مدينة الشدادي ريف الحسكة, )بتاريخ 

  ، ن مالسايش, ا, من قبل مسلحين تابعين لقوات  واالحتجاز للتوقيفتعرض عبد المحسن عبد القادر العلي

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022\ 6 \22بتاريخ ) ريف الحسكة ,–مدينة الدرباسية 

 ، دة ش, من بلدوريات مسلحة تابعة لقوات االسايمن قبل , قيف تعرض لالحتجاز والتو جدعان مطر الحميد

 , ومازال مصيره مجهوال. (2022\ 6\  21مركدة : ريف الحسكة, )بتاريخ 

  ات مسلحة تابعة دوريمن قبل , تعرضوا لالحتجاز والتوقيف فراس خليل، –عمار حسن –محمود خليل

 (, ومازال مصيرهم مجهوال. 2022\ \6\ 19لقوات االسايش, من مدينة الحسكة, )بتاريخ 

  دوريات مسلحة تابعة من قبل  والتوقيف,جاز تعرضا لالحت عمر محمود شريف، –حسان فريد الحسن

 هما مجهوال. (, ومازال مصير2022\ \6\ 19لقوات االسايش, من مدينة الشدادي ريف الحسكة, )بتاريخ 

  دوريات مسلحة تابعة لقوات من قبل  والتوقيف,عرضا لالحتجاز ت حسن الشواخ، -عبد المناف الشواخ

 .مجهوال(, ومازال مصيرهما 2022\ \6\ 18االسايش, من مدينة الحسكة, )بتاريخ 

 ،ن سايش, مدوريات مسلحة تابعة لقوات االمن قبل  والتوقيف,تعرض لالحتجاز  عبد السالم محمد الزعيم

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022\ 6\ 17مدينة الشدادي ريف الحسكة, )بتاريخ 

  تابعة  دوريات مسلحةمن قبل  ,واالحتجاز للتوقيفتعرضا  الد ابراهيم الجمعة،خ -عبد وضاح العبد العزيز

 .ا مجهوال(, ومازال مصيرهم2022\ \6\ 15يف الحسكة, )بتاريخ ر -لقوات االسايش, من مدينة مركدة 

  واز ف -سنة 33حسن حمد صالح ال -سنة 31م الهشيم قيس إبراهي  -سنة 22أحمد سالم الحجي

ن مدينة مدوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش, من قبل تعرضوا لالحتجاز والتوقيف ,  سنة ،26الغازي

 .(, ومازال مصيرهم مجهوال2022\ \6\ 14الحسكة, )بتاريخ 

 ،ن مدينة مدوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش, من قبل  والتوقيف,لالحتجاز تعرض  حميد مروان عيدي

 ه مجهوال. ومازال مصير (,2022\ 6\12عامودا: ريف الحسكة, )بتاريخ 

 ريف مسلحين مجهولين, من من قبل  والتوقيف,تعرض لالحتجاز  الكبش، زعيان نوري ميالكرد عب

 ه مجهوال. صير(, ومازال م2022\ 7 \ 9بتاريخ الحسكة, )

 شور وان ج - منظمة "الشبيبة الثوريةمن قبل لالحتجاز والتوقيف القسري,  تتعرض ،فاطمة رفعت حيدر

(, ومازال 2022\ \ 7 \ 8 الحسكة, )بتاريخريف  –من القامشلي  الديمقراطي, االتحادحزب ل" التابعة رشك

 . مصيرها مجهوال

  دينة مدوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش, من  من قبلتعرض لالحتجاز والتوقيف ,  العيسى،ميثم

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022\  \7 \ 7 الحسكة, )بتاريخ 

  ن جوا - ةمنظمة "الشبيبة الثوريمن قبل لالحتجاز والتوقيف القسري,  تتعرض محمود،غزالة محمد مال

(, 2022\ \ 7 \ 4كة, )بتاريخ الحسريف  –القامشلي  من  ,الديمقراطي  االتحادحزب ل" التابعة رشور شك

 مجهوال.  ا ومازال مصيره

  من  دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش,من قبل لالحتجاز والتوقيف ,  تعرضتشمعون، رشا فهمي

 مجهوال.  ازال مصيره(, وما2022\ 7\ 3ريف الحسكة, )بتاريخ  -المالكية  مدينة 

 دير الزور وريفها:

  ،ن قرية مدوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش, من قبل قيف واالحتجاز, تعرض للتوراتب خالد العبد

 , ومازال مصيره مجهوال. (2022\6\29الشميطية بريف دير الزور, )بتاريخ 

  ،السايش, دوريات مسلحة تابعة لقوات امن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, فرحان عبد الحميد الفارس

 , ومازال مصيره مجهوال. (2022\6\ 26من ريف دير الزور, )بتاريخ 

  ،من قرية  دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش,من قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, كمال سعيد العطية

 , ومازال مصيره مجهوال. (2022\6\ 24الشميطية بريف دير الزور, )بتاريخ 

  ،ر ريف دي االسايش, من دوريات مسلحة تابعة لقواتمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, طه حبيب الخليل

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022 \ \6\ 23بتاريخ )الزور 
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 لدة بقرص ب , منلالختطاف واالختفاء القسري  اتعرض العمر،عبدالقادر اسود  -اسماعيل احمد السليم-  

 مجهوال.  ما(, ومازال مصيره2022 \ 7 \ 7 ريف دير الزور, )بتاريخ 

 مروح علي  -لعويدحسام كامل ا -ابوهاجر الشعيطي -(الملقب)بجرخهحه ثامر الطري - ابوجنان العطيش

 ريات مسلحة تابعةدومن قبل واالحتجاز,  تعرضوا للتوقيف العكاده،ابو سيف نزل  - المروح نزل العكاده

 م(, ومازال مصيره2022 \ 7 \ 6 بتاريخ ) -ريف دير الزور   -أبو حمام لقوات االسايش, من بلدة 

 مجهوال. 

 ت االسايش,دوريات مسلحة تابعة لقوامن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  المرفوع،حمزه قاسم دكتور: ال 

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022 \  7 \ 5 ر, )بتاريخ ريف دير الزو  - جرذيمن بلدة ال

  يف , من رايشدوريات مسلحة تابعة لقوات االسمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  ،معاذ إبراهيم الغنام

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022 \\ 7 \4 دير الزور, )بتاريخ  

  لناصر، بو أسعد كريم اا - رافع الذيبمحمد عبيد ال - سعد البطواح العطيشا -الجعيلة محمد الصمد

ريف ب -ام أبو حم , من بلدة لقوات االسايش دوريات مسلحة تابعة من قبل واالحتجاز,  تعرضوا للتوقيف

 مجهوال.  مال مصيره(, وماز2022\\ 7 \ 1 بتاريخ  )زور, دير ال

 

  2022خالل شهر تموز االختطاف واالختفاء القسري

 حلب وريفها:

  تعرضوا لالختفاء شيد إسماعيل حميد ، ر -جيب جوان شيخون -بدو صبحي يوسف ع -فوزي شيخ محمد

كوردان  قرية ين المتعاونين معهم, منالقسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارض

(, ومازال مصيرهم 2022 \ 7 \ 31)بتاريخ ريف حلب,  -فرين عريف  -وقرية اشكان : ريف جنديرسة  

 .مجهوال

  تعرضوا لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين مال كردي، مصطفى ك -فعت أحمد زينكي ر -خليل حكيم

ريف  -عبطلي حية مالمتعاونين معهم, من أهالي قرية معمال التابعة لنا لقوات االحتالل التركية والمعارضين

 ., ومازال مصيرهم مجهوال(2022 \ 7 \ 29)بتاريخ ريف حلب,  -عفرين 

  ،ركية ل التتعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالشقيق وليد إبراهيم النومان

(, ومازال مصيره 2022 \ 7 \ 28)بتاريخ ريف حلب,  -نة عفرين والمعارضين المتعاونين معهم, من مدي

 .مجهوال

 "تعرضا لالختفاء القسري, من قبل "عاما، 26حمد خليل رياض" م -"عاما 31عبدو محمود درويش

لتابعة اجلة" مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من أهالي قرية "اغ

 .(, ومازال مصيرهما مجهوال2022 \ 7 \ 26)بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين  - لناحية جنديرسة

  ،ن حي متعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات الشبيبة الثورية, ماجد شريف حمزة

 .ه مجهوالومازال مصير (,2022 \ 7 \ 26)بتاريخ حلب,  -الشيخ مقصود 

  مسلحين تابعين لقواتعسفي واالحتجاز القسري, من قبل لالختطاف التبسام منيف شيخي، تعرض 

(, 2022\7 \ 26)بتاريخ يف حلب, ر -االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من عفرين 

 .ومازال مصيره مجهوال

  قوات لمسلحين تابعين لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل فرهاد محي الدين حسو، تعرض

 7  \ 25)بتاريخ يف حلب, ر -لتركية والمعارضين المتعاونين معهم, من ريف عفرين االحتالل ا

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022\

  ت مسلحين تابعين لقوالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل بشرى ماجد معمو، تعرضت

ة بعة لناحيخ محمدلي: ميدانو التايش -أهالي قرية كورية االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .مازال مصيرها مجهوالو(, 2022 \ 7 \ 23تاريخ )بريف حلب,  -راجو: ريف عفرين 

  ،ارضين والمع تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركيةجان حمود العبدي

 7 \ 22)بتاريخ حلب,  ريف -ريف عفرين  المتعاونين معهم, من قرية زفنكه التابعة لناحية بلبله/بلبل:

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022\
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  مسلحينلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ان سليم حسين، تعرضا من -مصطفى سليم حسين 

 -فرين ينة عريف مدتابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من بلدة دير صوان : 

 .ازال مصيرهما مجهوال(, وم2022 \ 7  \22)بتاريخ  ب, ريف حل

  ن ة جوانيمسلحين تابعين لمنظملالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل رابون ياسر علي، تعرض

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022\ 7  \21) بتاريخ ريف الحسكة, –ديرك  شور شكر, من

   ف التعسفي واالحتجاز لالختطاحميد رشو ، تعرضوا  نوري –كي بكر زشعبان  –اصالن محمد حسو

 وران:كقرية  مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, منالقسري, من قبل 

 .( , ومازال مصيرهم مجهوال2022\ 7 \21بتاريخ )ريف حلب,  -ناحية جندريسة: ريف عفرين 

  لقوات  مسلحين تابعينف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل لالختطاالهان عبد الباسط سعد، تعرض

ريخ ا)بتريف حلب,  -االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية شيخ الحديد: ريف عفرين 

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022\7 \ 21

  مسلحين من قبل  لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري,حمد حمو، تعرضا صيري ا –نعيمة حسن معمو

بتاريخ )يف حلب, ر -ريف مدينة عفرين  تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .(, ومازال مصيرهما مجهوال2022 \ 7 \ 19

 الحتاللامسلحين تابعين لقوات لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ، تعرض جهاد محمد خلو 

 7 \ 18)بتاريخ   يف حلب, ر -قرية كفر صفرة: ريف عفرين  ضين المتعاونين معهم, منالتركية والمعار

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022 \

  لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ن، تعرضوا شريف بوظا -سيم البرازيو–جابر األحمد

ندريسة: احية جن قرية تل سلور: عهم, منمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين م

 .( , ومازال مصيرهم مجهوال2022\ 7 \ 18)بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين 

  لقوات  مسلحين تابعينلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ايفان محمد علي محمود، تعرض

ريف حلب,  - عفرينة ما باتا: ريف قرية كاخرة ناحي االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .هوال(, ومازال مصيره مج2022\\ 7 \ 17)بتاريخ 

  ل االحتال مسلحين تابعين لقواتلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل حنان قاسم شيخو، تعرض

ريف  -فرين عريف  أهالي قرية قره بابا التابعة لناحية راجو: في التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .مجهوال (, ومازال مصيره2022\ 7 \ 17)بتاريخ حلب, 

  ظمة مسلحين تابعين لمنلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل أميرة خالد شيخو، تعرضت

( , ومازال 2022\ 7  \ 17) بتاريخ يف حلب, ر -قرية راجو: ريف عفرين  جوانين شور شكر, من

 .مصيرها مجهوال

 ن مسلحين تابعيللتوقيف واالحتجاز القسري, من قبل رشيد شيخو، تعرضا  فرهاد  -د شيخو نازليه رشي

 .(, ومازال مصيرهما مجهوال2022 \ 7 \ 17)بتاريخ حلب,  -أهالي الشيخ مقصود  االسايش, من

  ن ة جوانيمسلحين تابعين لمنظملالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل محمد زكريا حبش، تعرض

 .ه مجهوالومازال مصير (,2022\ 7 \ 16خ )بتاريحلب,  -حي الشيخ مقصود  ورشكر, منش

  ات مسلحين تابعين لقولالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ارام احمد حج حسن، تعرض

ريف  -ريف عفرين  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من أهالي قرية قسطل كيشك: في

 .مصيره مجهوال ( , ومازال2022 \ 7 \  15بتاريخ )حلب, 

  قوات لمسلحين تابعين لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل روناز إبراهيم مسلم، تعرضت

( , 2022 \7 \ 15)بتاريخ يف حلب, ر -ريف عفرين  , من أهالي قرية بعديك بريف كوباني: فياالسايش

 .ومازال مصيرها مجهوال

  ن لقوات مسلحين تابعيلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل عثمان معمو ، تعرض شمس الدين

ريف حلب,  -ريف عفرين  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من أهالي قرية شورية: في

 .جهوال(, ومازال مصيره م2022 \ 7 \ 15)بتاريخ 

  لالختطاف التعسفي واالحتجاز محمد بطال ، تعرضوا  عبدو -حسين وليد محمود -محمد إسماعيل وحيد

مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من أهالي قرية القسري, من قبل 
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( , ومازال مصيرهم 2022 \ 7\13)بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين  كوران في ناحية جنديرسة: في

 .مجهوال

  ت مسلحين تابعين لقوالتعسفي واالحتجاز القسري, من قبل لالختطاف اتعرضا  حميد سيدو، -أحمد جمال

 13 )بتاريخيف حلب, ر -ريف عفرين  من قرية الغزاويةاالحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, 

 .(, ومازال مصيرهما مجهوال2022 \ 7\

  تعسفي واالحتجاز القسري, من قبل لالختطاف الان، تعرضوا حنيف عثم -براهيم جمعة إ -عثمان خليل

ريف  -فرين عريف قرية بعيه:  مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .صيرهم مجهوال(, ومازال م2022 \ 7 \13)بتاريخ حلب, 

  تالل الحمسلحين تابعين لقوات الالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل تيسير صالح، تعرض

 \ 7\ 13)بتاريخ لب, ريف ح -: ريف عفرين من قرية باصوفانالتركية والمعارضين المتعاونين معهم, 

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022

  ات مسلحين تابعين لقولالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل حنيف عزيز شيخاني، تعرض

 \ 7 \ 11)بتاريخ يف حلب, ر -ريف عفرين  مناالحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, 

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022

  تالل ات االحمسلحين تابعين لقولالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل والت فريد االحمد، تعرض

(, ومازال 2022 \ 7 \ 10بتاريخ )ريف حلب,  -عفرين  التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .مجهوالمصيره 

  مسلحين تابعين لقواتلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل نجدت عمر الحسن، تعرض 

(, 2022 \ 7 \9)بتاريخ يف حلب, ر -االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من ريف عفرين 

 .ومازال مصيره مجهوال

  منظمة مسلحين تابعين للقسري, من قبل لالختطاف التعسفي واالحتجاز امريم عبد هللا علي، تعرضت

(, ومازال مصيرها 2022\ 7 \ 8)بتاريخ , ريف حلب -كوباني "ريف حلب"  جوانين شور شكر, من

 .مجهوال

 لالختطاف التعسفي نيفة زوجة المواطن حج مستو، تعرضن ح -يفين حميد علطونوه -رقية مصطفى

, من ن معهمحتالل التركية والمعارضين المتعاونيمسلحين تابعين لقوات االواالحتجاز القسري, من قبل 

(, ومازال 2022\ 7 \ 7)بتاريخ يف حلب, ر -التابعة لناحية معبطلي: ريف عفرين ” مست عاشور“قرية 

 .مصيرهن مجهوال

  ت مسلحين تابعين لقوالالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل سيفين فوزي حسن، تعرضت

 .(, ومازال مصيرها مجهوال2022 \ 7\ 7)بتاريخ حلب,   -د االسايش, من الشيخ مقصو

 لالختطاف سنة، تعرضوا 30حمود حسين حمو م -سنة 26رفان خليل عبدوش -سنة 28علي نزار جميل

نين لمتعاومسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين االتعسفي واالحتجاز القسري, من قبل 

 .(, ومازال مصيرهم مجهوال2022 \ 7 \6)بتاريخ ريف حلب, -رين معهم, من قرية رمادية: ريف عف

  ن لقوات مسلحين تابعيلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل عاما، تعرض  25نجيب فريد محمد

يخ ر)بتاريف حلب, -االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من أهالي قرية هيكجة: من عفرين 

 .جهوالممازال مصيره (, و2022 \7 \6

  لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, عاما، تعرضا  29كرم زهير حسين أ -عاما  28علي حسن وليد

: ريف نديرسةمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من ناحية جمن قبل 

 .مجهوالال مصيرهما (, وماز2022 \ 7 \ 4)بتاريخ ريف حلب, -عفرين 

   لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل صطفى عابدين فارس، تعرضا م -نهاد محمد بكو

ريف -ين ف عفرمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية معمال: ري

 .صيرهما مجهوالم(, ومازال 2022 \ 7 \ 4)بتاريخ حلب, 

 لالختطاف التعسفي واالحتجاز سنة، تعرضا 37سيدو رشاد علي  -سنة 53ومسعود عزالدين بريم

ما تمسى "السلطان  مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم,القسري, من قبل 
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(, 2022 \ 7 \ 2)بتاريخ ريف حلب, -سليمان شاه", من قرية عين دارة: ناحية شيراوا ريف عفرين 

 .يرهما مجهوالومازال مص

  عين مسلحين تابلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل سنة، تعرض 45عبد الرحمن عمر حسن

ريف  -سة لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من قرية كفر دلي: من ناحية جندير

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022 \ 7 \ 2)بتاريخ ريف حلب, -عفرين 

 وريفها:حمص 

  من قبل مسلحين تعرضا لالختطاف ولالختفاء القسري, امر عبد اللطيف سلطان، س  -سهيل فيصل عزام

 ومازال مصيرهما مجهوال.  ,(2022\ 7 \ 20بتاريخ ) مجهولين, من ريف حمص,

  تعرضوا لالختطاف ولالختفاء سان توفيق حمدان، غ –سان فارس شريف غ –نجدت محمود رحال

رهم ومازال مصي ,(2022\ \7 \ 5بتاريخ ) مجهولين, من ريف حمص,ل مسلحين من قبالقسري, 

 مجهوال. 

 السويداء وريفها:

 يخ بتار), مجهولين, من السويداءمن قبل مسلحين لالختطاف ولالختفاء القسري,  محمد ابو حمدان، تعرض

 , ومازال مصيره مجهوال.(2022\ 7 \31

 اء, مجهولين, من السويدمن قبل مسلحين ختفاء القسري, لالختطاف ولال جمال اجود الطويل، تعرض

 أخلي سبيله.   ,(2022\ 7 \ 25بتاريخ )

 من لالختطاف ولالختفاء القسري,  ادل زين الدين، تعرضواع -ادي زين الدين ه -ناصر جادهللا الحرفوش

 أخلي سبيلهم.   ,(2022\ 7 \ 24بتاريخ )مجهولين, من ريف السويداء, قبل مسلحين 

 الطويل، تعرضوا رامي -سن الطويلح -افي الطويل و - أركان الطويل - عمر الطويل -د الطويل جا 
أخلي  ,(2022\ 7 \ 22بتاريخ   )مجهولين, من السويداء, من قبل مسلحين لالختطاف ولالختفاء القسري, 

 سبيلهم.  

 يداء, هولين, من السومجمن قبل مسلحين لالختطاف ولالختفاء القسري,  دانيال الحسين عزام، تعرض

 ومازال مصيره مجهوال.   ,(2022\ 7 \ 18بتاريخ )

 مجهولين, من ريف من قبل مسلحين لالختطاف ولالختفاء القسري,  سفير مشعل الزبيدي، تعرض

 ومازال مصيره مجهوال.   ,(2022\ 7 \ 16بتاريخ )السويداء, 

 ريف - مجهولين, من شهبان قبل مسلحين ملالختطاف ولالختفاء القسري,  سامر إسماعيل خليفة، تعرض

 ومازال مصيره مجهوال.   ,(2022\ 7 \ 1بتاريخ )السويداء, 

 درعا وريفها:

 ة تسيل مجهولين, من بلدمن قبل مسلحين لالختطاف ولالختفاء القسري,  حال ربيع أبو خشريف، تعرضت– 

 ومازال مصيرها مجهوال.   ,(2022 \7 \ 31بتاريخ )ريف مدينة درعا, 

 ل ينة تسيمجهولين, من مدمن قبل مسلحين لالختطاف ولالختفاء القسري,  عالء الزامل)القرفان(، تعرض

 ومازال مصيره مجهوال.   ,(2022 \ 7 \30بتاريخ )في ريف درعا, 

 رعا دمجهولين, من مدينة من قبل مسلحين لالختطاف ولالختفاء القسري,  فضيلة رفعت مواس، تعرضت

 ومازال مصيرها مجهوال.   ,(2022 \7 \24بتاريخ )البلد, 

 ما في مجهولين, من مدينة علمن قبل مسلحين لالختطاف ولالختفاء القسري,  طلعت المسلماني، تعرض

 ومازال مصيره مجهوال.   ,(2022 \ 7 \ 16بتاريخ )ريف درعا, 

  ،في صيدامجهولين, من قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, محمد موسى محمد خطبه :

  ومازال مصيره مجهوال ,(2022\ 7 \ 12بتاريخ )من ريف درعا, 

  ،ا, مجهولين, في ريف درعمن قبل مسلحين تعرض لالختطاف ولالختفاء القسري, فريد بالل حوشان

 ومازال مصيره مجهوال.  ,(2022 \ 7\ 2بتاريخ )

 إدلب وريفها:

  ،ون الى, من قبل مسلحين ينتمالحتجاز القسريتعرض لالختطاف التعسفي واعبد السالم مصطفى البوش 

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2022\7\ 30, من ادلب, )بتاريخ “هيئة تحرير الشام “ما يسمى ب 
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  ،ما  , من قبل مسلحين ينتمون الىتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريعادل محمود عدوان

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2022\7\29خ , من ريف ادلب, )بتاري“هيئة تحرير الشام “يسمى ب 

  ،ى ما , من قبل مسلحين ينتمون التعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريرياض صبحي تلجبيني

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2022\7\27, من ريف ادلب, )بتاريخ “هيئة تحرير الشام “يسمى ب 

  ،لى ما ا, من قبل مسلحين ينتمون القسري تعرض لالختطاف التعسفي واالحتجازفايز شحادة أبو اسعد

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2022\7 \ 23, من ريف ادلب, )بتاريخ “هيئة تحرير الشام “يسمى ب 

  ،ى ما , من قبل مسلحين ينتمون التعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريمنير عثمان الصبيح

ومازال (, 2022\7\ 18يف ادلب, )بتاريخ ر  -, من قرية كفر سجنه “هيئة تحرير الشام “يسمى ب 

 .مصيره مجهوال

  ،مى ما يس , من قبل مسلحين ينتمون الىتعرضت لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسريمها احمد كرماوي

 .ومازال مصيرها مجهوال(, 2022\7\ 11هيئة تحرير الشام", من ريف ادلب, )بتاريخ “ب 

  ،بيسمى  , من قبل مسلحين ينتمون الى ماي واالحتجاز القسريتعرض لالختطاف التعسفإبراهيم الزير 

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2022\\ 7\ 1هيئة تحرير الشام", من ادلب, )بتاريخ “

 حماه وريفها:

 ،سمى ما ي , من قبل مسلحين ينتمون الىتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري جمال سليم الخطاب

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2022\ 7\ 14ريف حماه, )بتاريخ هيئة تحرير الشام", من “ب 

 ،ا مالى  , من قبل مسلحين ينتمونتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري عماد صالح الدين طحان

 .ومازال مصيره مجهوال(, 2022\ 7\ 5هيئة تحرير الشام", من ريف حماه, )بتاريخ “يسمى ب 

 لرقة وريفها:ا

 ش , االساي مسلحين تابعين لقواتمن قبل من قبل تعرضت للتوقيف واالحتجاز,  جاجان،ربا عيسى العلي ال

 ازال مصيره مجهوال.(, وم2022 \ 7\ 31من مدين  الرقة, )بتاريخ 

 ،يش, من من قبل مسلحين تابعين لقوات االسامن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  مروان احمد الهلوش

 (, ومازال مصيره مجهوال.2022 \ 7\ 30ريف الرقة, )بتاريخ  -معدان 

 ،محمودليمسلحين تابعين لقوات االسايش, من مخيم المن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  يوسف النجم - 

 .مصيره مجهوال (, ومازال2022 \ 7\ 28ريف الرقة, )بتاريخ 

 ،يف , من رمسلحين تابعين لقوات االسايشمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  مهند موسى الشويطي

 صيره مجهوال.(, ومازال م2022 \ 7\ 28الرقة, )بتاريخ 

  مسلحين من قبل تعرضا لالختطاف ولالختفاء القسري, الك صالح الحزان، م -عمر عبد الواحد العطيش

من مدينة  ,“ني تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب " الجيش الوط

 (, ومازال مصيرهما مجهوال. 2022\\ 7 \ 27يف مدينة الرقة, )بتاريخ ر -الطبقة 

  ، سايش, منمسلحين تابعين لقوات االمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز القسري, مواس حسن اإلبراهيم 

 ازال مصيره مجهوال. (, وم2022 \ 7 \ 23ريف الرقة, )بتاريخ 

  عبد الغني حسن االبراهيم،  –مصلح حسن االبراهيم  –ركات حسن االبراهيم ب –منصور حسن  االبراهيم

ريف  -ة  مسلحين تابعين لقوات االسايش, من جديدة بليدمن قبل تعرضوا للتوقيف واالحتجاز القسري, 

 ازال مصيرهم مجهوال. (, وم2022 \\ 7 \ 22الرقة, )بتاريخ  

  ،السايش, امسلحين تابعين لقوات من قبل تعرضت للتوقيف واالحتجاز القسري, زينة عبد العزيز غضبان

 (, ومازال مصيرها مجهوال. 2022 \ 7 \ 19من مدينة الرقة, )بتاريخ  

  ،رة بلدة كس مسلحين تابعين لقوات االسايش, منمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز القسري, ناصر السعيد

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022 \ 6\ 13فرج : ريف  الرقة, )بتاريخ  

  دوريات مسلحة من قبل تعرضا لالحتجاز والتوقيف القسري,  ،زكي حسين سليمان –محمد الحسين زكريا

 (, ومازال مصيرهما مجهوال. 2022\ 7 \16تابعة لقوات االسايش, من مدينة الرقة, )بتاريخ 

  مسلحين تابعين لقوات من قبل عرضا لالختطاف ولالختفاء القسري, تمجد الحمادي،  –رضوان الشمري

لرقة, دينة ام, من ريف “حتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, فيما يسمى ب " الجيش الوطني اال

 رهما مجهوال. (, ومازال مصي2022\ 7 \ 9)بتاريخ 
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  ،ن مدينة مسلحين تابعين لقوات االسايش , ممن قبل تعرضوا للتوقيف واالحتجاز, محمد اسماعيل حجي

 (, ومازال مصيره مجهوال.2022\ 7\ 5الرقة, )بتاريخ   

 الحسكة وريفها:

  ،من   لدولي,تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات التحالف انواف عبد الجليل الخالد

 .صيره مجهوالم(, ومازال 2022\ 7 \30)بتاريخ  ريف الحسكة,

  لي االسايش , من القامش, تعرضا لتوقيف واالحتجاز من قبل قوات  عبدالسالم حسين جديع -حسين جديع

 .زال مصيرهما مجهوال(, وما2022\ 7 \29)بتاريخ  ريف الحسكة, -

  ،ي, الدول تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات التحالفعبد الوهاب محمود السرحان

 .ل مصيره مجهوال(, ومازا2022\ 7 \27بتاريخ ) ريف الحسكة, -من مدينة الشدادي 

 من قرية  تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات التحالف الدولي,د هللا، فاروق العب

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022\ 7 \22)بتاريخ  يف الحسكة,ر -السراجية: ريف مدينة الشدادي 

 ،السايش,دوريات مسلحة تابعة لقوات امن قبل تعرض لالحتجاز والتوقيف القسري,  شيحان حامد الحمد 

 .ل مصيره مجهوال(, ومازا2022\ 7 \ 20من مدينة الحسكة, )بتاريخ 

 ، السايش,ادوريات مسلحة تابعة لقوات من قبل تعرض لالحتجاز والتوقيف القسري,  فاضل إبراهيم حمد 

  (, ومازال مصيره مجهوال.2022\\7 \ 13من مدينة عامودا: ريف الحسكة, )بتاريخ 

 ،من  مسلحين مجهولين,من قبل عرض لالحتجاز والتوقيف القسري, ت عبد الكريم نوري زعيان الكبش

 ل مصيره مجهوال. (, ومازا2022\ 7 \ 9ريف الحسكة, )بتاريخ 

 ،وان شور ج - منظمة "الشبيبة الثوريةمن قبل تعرضت لالحتجاز والتوقيف القسري,  فاطمة رفعت حيدر

(, ومازال 2022\ \ 7 \ 8ف الحسكة, )بتاريخ ير –شكر" التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي, من القامشلي 

 مصيرها مجهوال. 

 ،ش, من دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايمن قبل تعرض لالحتجاز والتوقيف القسري,  ميثم العيسى

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022\  \7 \ 7مدينة الحسكة, )بتاريخ  

 ،وان ج - ةمنظمة "الشبيبة الثوريمن قبل ري, تعرضت لالحتجاز والتوقيف القس غزالة محمد مال محمود

(, 2022\ \ 7 \ 4ريف الحسكة, )بتاريخ  –شور شكر" التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي , من  القامشلي 

 ومازال مصيرها  مجهوال. 

  ،سايش, دوريات مسلحة تابعة لقوات االمن قبل تعرضت لالحتجاز والتوقيف القسري, رشا فهمي شمعون

 مازال مصيرها مجهوال. و(, 2022\ 7\ 3يف الحسكة, )بتاريخ ر -المالكية   من مدينة

 دير الزور وريفها:

  ،من قرية  دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش,من قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, معاذ فايز البحري

 , ومازال مصيره مجهوال. (2022\ 7 \ 29ريف دير الزور, )بتاريخ  ب  -الباغوز

 السايش, دوريات مسلحة تابعة لقوات امن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, بد الكريم حج يوسف، امير ع

 , ومازال مصيره مجهوال. (2022\7\ 27من ريف دير الزور, )بتاريخ 

  ،ن قرية دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش, ممن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, عزام احمد عسكر

 , ومازال مصيره مجهوال. (2022\7\ 24ر, )بتاريخ الشميطية بريف دير الزو

  ، ن ذبيان مدوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش, من قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, خلف الحج الخلف- 

 ه مجهوال. ومازال مصير (,2022 \ 7 \ 23بتاريخ )ريف دير الزور 

 ص واالختفاء القسري , من بلدة بقر تعرضا لالختطاف بدالقادر اسود العمر،ع -اسماعيل احمد السليم-  

 (, ومازال مصيرهما مجهوال. 2022 \ 7 \ 7ريف دير الزور, )بتاريخ  

  مروح علي  -لعويدحسام كامل ا -عيطيابوهاجر الش -ه الملقب)بجرخه(ثامر الطريح -ابوجنان العطيش

ابعة دوريات مسلحة تمن قبل تعرضوا للتوقيف واالحتجاز, بو سيف نزل العكاده، ا -المروح نزل العكاده 

(, ومازال مصيرهم 2022 \ 7 \ 6بتاريخ  ) -يف دير الزور ر  -لقوات االسايش, من بلدة أبو حمام 

 مجهوال. 

 ،ش, ت االسايدوريات مسلحة تابعة لقوامن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  الدكتور: حمزه قاسم المرفوع

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022 \  7 \ 5خ  دير الزور, )بتاري ريف  -من بلدة الجرذي 
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 ، يف رايش, من دوريات مسلحة تابعة لقوات االسمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  معاذ إبراهيم الغنام

 مازال مصيره مجهوال. (, و2022 \\ 7 \4دير الزور, )بتاريخ   

  بو أسعد كريم الناصر، ا -يب حمد عبيد الرافع الذم -سعد البطواح العطيش ا -محمد الصمد الجعيلة

بريف  -مام دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش , من بلدة  أبو حمن قبل تعرضوا للتوقيف واالحتجاز, 

 ازال مصيرهم مجهوال. (, وم2022\\ 7 \ 1بتاريخ   )دير الزور, 

 

  2022خالل شهر اب االختطاف واالختفاء القسري

 حلب وريفها:

 ات مسلحين تابعين لقولالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل ض ، تعرإبراهيم محمد حسن

ريف حلب,  -ريف عفرين  في حميلكة:االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من أهالي قرية 

 .( , ومازال مصيره مجهوال2022 \ 8\19)بتاريخ

  من ايشاالسمسلحين تابعين لقوات  لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل، تعرض محمد سيدو ,

 ( , ومازال مصيره2022 \8\19بتاريخ )ريف حلب,  -ريف عفرين  : فياشكان غربيأهالي قرية 

 .مجهوال

  مسلحين ن قبل لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, م اتعرض األحمد،وائل صبحي  - علي حسين علي

ريف  -ن ريف عفري في ناحية شيه:تعاونين معهم, من تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين الم

 .ما مجهوالمصيرهومازال  (,2022 \ 8\ 19بتاريخ )حلب, 

  ،ل االحتال مسلحين تابعين لقواتلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل  تعرض محمد عزت خليل

 -فرين ريف ع جنديرسة: فيناحية  معرسكه في التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من أهالي قرية

 .مجهوال ( , ومازال مصيره2022 \ 8\ 18 )بتاريخ ريف حلب, 

 ( 34رياض أكرم شيخ  )حتجاز لالختطاف التعسفي واالعاما(، تعرضا  24حميد نورس إسماعيل ) -عاما

 راوكرية قمن مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, القسري, من قبل 

 .(, ومازال مصيرهما مجهوال2022 \ 8\ 17)بتاريخ ريف حلب,  -ريف عفرين 

 ( تعرض  30خليل رياض ، )لقوات  مسلحين تابعينلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل عاما

 16 )بتاريخ يف حلب, ر -ريف عفرين : برجكه قرية  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .مجهوال (, ومازال مصيره2022 \ 8\

 ( تعرض  30حسن أحمد حسين ،)ين مسلحين تابعلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل عاما

يف حلب, ر -: ريف عفرين قرية رمادية من لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, 

 .جهوال(, ومازال مصيره م2022 \ 7\ 13)بتاريخ 

 مسلحين  لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبلتعرضا  أحمد،أحمد نابو  علي ـسماعيل خليل إ

ريف  -رين ريف عفقرية برج حيدر :  تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .مصيرهما مجهوال (, ومازال2022 \ 8 \15)بتاريخ حلب, 

  ت مسلحين تابعين لقوااف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل لالختطأحمد يوسف طوبال، تعرض

 \ 8  \14)بتاريخيف حلب, ر - معرسكه: عفرينقرية  االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022

  ن تابعيمسلحين لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل محمود كلش ـ حسن صبري.، تعرضا

يف حلب, ر - لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من أهالي قرية هيكجة : ريف عفرين

 .ها مجهوال(, ومازال مصير2022 \ 8 \ 14)بتاريخ  

  ت ن لقوامسلحين تابعيلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل , من قبل علي زهير حمو، تعرضت

(, 2022\ 8\ 13)بتاريخ  يف حلب, ر -والمعارضين المتعاونين معهم , من ريف هفرين االحتالل التركية 

 .ومازال مصيره مجهوال

 لالختطاف التعسفي حنيفة زوجة المواطن حج مستو، تعرضن  -هيفين حميد علطونو -رقية مصطفى

عاونين معهم, من مسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتواالحتجاز القسري, من قبل 
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(, 2022\ 8 \ 12)بتاريخ ريف حلب,  -التابعة لناحية معبطلي: ريف عفرين ” مست عاشور“قرية 

 .ومازال مصيرهن مجهوال

  حتالل مسلحين تابعين لقوات االلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل شيخ موس خليل تعرض

 11)بتاريخ  يف حلب, ر -قرية كفر صفرة: ريف عفرين التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من أهالي 

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022 \8 \

  سماعيل، تعرضوا محمد نورس إ -درويش حسن محمد ـ عبد المجيد حسين محمد ـ وحيد عبدو عبدو

ن معارضيمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركية واللالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل 

(, ومازال 2022 \8 \ 10)بتاريخ  يف حلب, ر-متعاونين معهم, من قرية نسرية : ريف عفرين ال

 .مصيرهم مجهوال

 ( ع30( عاماً ـ أحمد بطال إبراهيم )37( عاماً ـ محمد عدنان تامر )35جميل زكريا طانة ) اماً، تعرضوا

ن معارضيحتالل التركية والمسلحين تابعين لقوات االلالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل 

(, ومازال 2022 \8 \6)بتاريخ يف حلب, ر-المتعاونين معهم, من أهالي قرية هيكجة: من عفرين 

 .مصيرهم مجهوال

  لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, عاما، تعرضا  29كرم زهير حسين أ -عاما  28علي حسن وليد

: ريف نديرسةة والمعارضين المتعاونين معهم, من ناحية جمسلحين تابعين لقوات االحتالل التركيمن قبل 

 .(, ومازال مصيرهما مجهوال2022 \ 8  \ 4)بتاريخ ريف حلب, -عفرين 

 ( 47إلهام محمد حسن  )ًعاماً(  33مو )عماد محمد ح -عاماً(  24لي عيسو )نوري محمد ع -عاما- 

مسلحين ل عسفي واالحتجاز القسري, من قبلالختطاف التعاماً(، تعرضوا  34محمود سعيد جاسم المحمد )

-رين يف عفتابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم, من مركز ناحية جنديرسة: ر

 .ل مصيرهم مجهوال(, ومازا2022 \ 8 \ 2)بتاريخ ريف حلب, 

  لحين تابعين مسالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري, من قبل لحسن صبري، تعرضا   -محمود كلش

ارة رية سنما تسمى ب "لواء السمرقند", من ق لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم,

 .(, ومازال مصيرهما مجهوال2022 \ 8 \ 5)بتاريخ ريف حلب, -يف عفرين ر -بريف بلدة شيخ الحديد 

  مسلحين سري, من قبل لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسنة، تعرضت 37كوردستان منان مصطفى

 , من قريةرية "تابعين لقوات االحتالل التركية والمعارضين المتعاونين معهم , ما يسمى ب" الشرطة العسك

 .ها مجهوالومازال مصير (,2022 \ 8 \ 5)بتاريخ ريف حلب, -يف عفرين ر -كيال بريف بلدة بلبل 

 إدلب وريفها:

 ،ا يسمىم, من قبل مسلحين ينتمون الى االحتجاز القسريتعرض لالختطاف التعسفي و جابر عمر صوالحة 

 .ال مصيره مجهوالوماز(, 2022\ 8\ 24, من ريف ادلب, )بتاريخ “م هيئة تحرير الشا“ب 

 ى ما , من قبل مسلحين ينتمون التعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري، رضوان خالد الدوني

 .زال مصيره مجهوالوما(, 2022\8\ 12)بتاريخ  , من ريف ادلب,“هيئة تحرير الشام “يسمى ب 

 ى ما , من قبل مسلحين ينتمون التعرضت لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري، منال فارس الجلبي

 .ا مجهوالومازال مصيره (,2022\ 8 \ 10هيئة تحرير الشام", من ريف ادلب, )بتاريخ “يسمى ب 

 ما  , من قبل مسلحين ينتمون الىاالحتجاز القسريتعرض لالختطاف التعسفي و، غسان محمود ياسين

 .مازال مصيره مجهوالو(, 2022\\ 8\ 2هيئة تحرير الشام", من ادلب, )بتاريخ “يسمى ب 

 حماه وريفها:

 ما  ن الى, من قبل مسلحين ينتموتعرض لالختطاف التعسفي واالحتجاز القسري ،عبد المنعم محمود بكري

 .ومازال مصيره مجهوال, (2022\ 8\ 8ن ريف حماه, )بتاريخ هيئة تحرير الشام", م“يسمى ب 

 لرقة وريفها:ا

 عدان م, من بلدة مجهولين مسلحين من قبل , لالختطاف واالختفاء القسري تعرض ، محمد فيصل الشاوش 

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022 \ 8\ 17: ريف  الرقة, )بتاريخ  

  اف ولالختفاء القسري، من قبل مسلحين تابعين لقوات االحتاللالختطتعرضا ل، فاضل الصطوف –شاكر العمر 
 8\12تاريخ ، من ريف مدينة الرقة، )ب“التركية والمعارضين المتعاونين معهم، فيما يسمى ب " الجيش الوطني 

 (، ومازال مصيرهما مجهوال. 2022\
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  ،الرقة,  سايش, من مدينةمسلحين تابعين لقوات االمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, مهند المصطفى

 هوال.(, ومازال مصيره مج2022\ 8 \ 4)بتاريخ   

  ،مدينة  مسلحين تابعين لقوات االسايش , منمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, محمود اسماعيل حجي

 ه مجهوال.(, ومازال مصير2022\ 8\ 3الرقة, )بتاريخ   

 الحسكة وريفها:

  ،من   لدولي,فاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات التحالف اتعرض لالختنواف عبد الجليل الخالد

 .صيره مجهوالم(, ومازال 2022\ 7 \30)بتاريخ  ريف الحسكة,

  لي , تعرضا لتوقيف واالحتجاز من قبل قوات االسايش , من القامش عبدالسالم حسين جديع -حسين جديع

 .مجهوال (, ومازال مصيرهما2022\ 7 \29)بتاريخ  ريف الحسكة, -

  ،ي, الدول تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات التحالفعبد الوهاب محمود السرحان

 .ل مصيره مجهوال(, ومازا2022\ 7 \27بتاريخ ) ريف الحسكة, -من مدينة الشدادي 

  ،من قرية  تعرض لالختفاء القسري, من قبل مسلحين تابعين لقوات التحالف الدولي,فاروق العبد هللا

 .(, ومازال مصيره مجهوال2022\ 7 \22)بتاريخ  يف الحسكة,ر -السراجية: ريف مدينة الشدادي 

 ،السايش,دوريات مسلحة تابعة لقوات امن قبل تعرض لالحتجاز والتوقيف القسري,  شيحان حامد الحمد 

 .ل مصيره مجهوال(, ومازا2022\ 7 \ 20من مدينة الحسكة, )بتاريخ 

 السايش, دوريات مسلحة تابعة لقوات امن قبل تعرض لالحتجاز والتوقيف القسري,  حمد، فاضل إبراهيم

  (, ومازال مصيره مجهوال.2022\\7 \ 13من مدينة عامودا: ريف الحسكة, )بتاريخ 

  ة من قبل دوريات مسلحة تابعلالحتجاز والتوقيف القسري,  تتعرض عاما،19سميرة كابي حبصونو

 مجهوال.  ا(, ومازال مصيره2022\ 8 \ 21لحسكة, )بتاريخ , من ا لقوات االسايش

 وان شور شكر" ج - منظمة "الشبيبة الثوريةمن قبل تعرض لالحتجاز والتوقيف القسري,  ،غازي الرميض

ل (, ومازا2022\ \ 8 \ 21يف الحسكة, )بتاريخ ر – قرية ام مدفع الديمقراطي,التابعة لحزب االتحاد 

 . مصيره مجهوال

 تركية لالختطاف واالحتجاز القسري من قبل مسلحين ينتمون الى قوات االحتالل التعرض  مد،حسن مح

 (, ومازال مصيره2022\  8 \ 19يخ ريف الحسكة, )بتار  -راس العين , من والفصائل المتعاونة معهم

 مجهوال. 

  يش, ت االسابعة لقوادوريات مسلحة تامن قبل تعرض لالحتجاز والتوقيف القسري,  ،العبد هللامنذر حميد

 ازال مصيره مجهوال. (, وم2022\ 8 \ 6بتاريخ من مدينة الحسكة, )

  ،وريات دمن قبل تعرض لالحتجاز والتوقيف القسري, الصحفي في شبكة روودوا اإلعالمية برزان فرمان

 ومازال (,2022\ 8 \ 3)بتاريخ  ريف الحسكة, -مسلحة تابعة لقوات االسايش, من مدينة القامشلي

 مصيرها مجهوال. 

 دير الزور وريفها:

  ،من قرية  دوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش,من قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, معاذ فايز البحري

 , ومازال مصيره مجهوال. (2022\ 7 \ 29ريف دير الزور, )بتاريخ  ب  -الباغوز

  ،السايش, ريات مسلحة تابعة لقوات ادومن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, امير عبد الكريم حج يوسف

 , ومازال مصيره مجهوال. (2022\7\ 27من ريف دير الزور, )بتاريخ 

 ص تعرضا لالختطاف واالختفاء القسري , من بلدة بقر بدالقادر اسود العمر،ع -اسماعيل احمد السليم-  

 (, ومازال مصيرهما مجهوال. 2022 \ 7 \ 7ريف دير الزور, )بتاريخ  

 ريف دير ب -الجيعة  , من قريةمسلحين مجهولين من قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز, منصور، محمد ال

 , ومازال مصيره مجهوال. (2022\ 8 \ 18الزور, )بتاريخ 

 وريات مسلحة دمن قبل تعرضا لالحتجاز والتوقيف القسري,  المحمد،مهند مسعود  - حميد عايش المحمد

(, ومازال مصيرهما 2022\8 \ 18)بتاريخ  لزور,ريف دير ا -انه قرية الطي تابعة لقوات االسايش, من

 مجهوال. 

  :سايش, من دوريات مسلحة تابعة لقوات االمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  الهايش،مهند الصيدالني

 مجهوال.  (, ومازال مصيره2022 \ 8 \ 18بتاريخ ) -ريف دير الزور   -العزبة  بلدة 
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 جزرة  قرية من مسلحين مجهولين ,  من قبل, لالختطاف واالختفاء القسري عرض ت،  حمود خضر الصالح

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022 \ 8\ 17بتاريخ )ريف دير الزور  -البو حميد 

 ،دينة ديرمدوريات مسلحة تابعة لقوات االسايش, من من قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  محمود الطعمة 

 (, ومازال مصيره مجهوال. 2022 \ 8 \4الزور, )بتاريخ   

 ،سايش, مندوريات مسلحة تابعة لقوات االمن قبل تعرض للتوقيف واالحتجاز,  حمزة عبد هللا الحميدي 

 ال مصيره مجهوال. (, وماز2022 \ 8 \ 2دير الزور, )بتاريخ 

  ابعة لقواتدوريات مسلحة تمن قبل عرضا للتوقيف واالحتجاز, تأحمود البكوع،  -جدوع حمود الحماد 

 (, ومازال مصيرهما مجهوال. 2022\ 8 \ 1بتاريخ   )ريف دير الزور, ب -االسايش, من بلدة الشحيل 

 

م احتجازهو المذكورين أعاله،االختفاء القسري بحق المواطنين السوريين و االختطافاستمرار  ان

فق وما  يتية ,وبما  البمعزل عن العالم الخارجي, يشكل انتهاكا صارخا  للحقوق والحريات األساس

ية حقوق بحما ورد في جميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية واإلقليمية والدولية المعنية

متحدة عام من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم ال 10اإلنسان ال سيما المادة 

ادر ية الصحقوق المدنية والسياس( من العهد الدولي الخاص بال 14, 5و  14, 1, والمادة ) 1948

 . 1966عن األمم المتحدة عام 

 يا, والىودول ونتوجه بالنداء العاجل الى جميع الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق االنسان اقليميا

 مهمصير الصليب األحمر الدولي وهيئات األمم المتحدة, من اجل العمل سريعا وعاجال للكشف عن

افرا سهاكا قسريا يشكل انت مواخفاءه مون قيد او شرط , حيث أن اختطافهفورا, ود موإطالق سراحه

 ن.ق اإلنساة حقولجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية واإلقليمية والدولية المعنية بحماي

 لتزاماتفرا ال, ويشكل انتهاكا  ساميشكل تهديدا خطيرا على حياته موإننا نرى في استمرار احتجازه

 14و  9 )مواد ع الدولي بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا الالمجتم

وز نين, تم( , وتوصيات اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بدورتها الرابعة والثما 22و 21و  19و 

اتفاقية جنيف بنود  ( و56-42المواد من خاصة :   ) 1907الئحة الهاي لعام مبادئ و,  2005

فة إلى بعض أحكام , باإلضا(1134-130, ومن 78-47ومن  34-27المواد من وخاصة : لرابعة )ا

وخاصة ) لثالثةاوبنود اتفاقية جنيف  .البروتوكول اإلضافي األول والقانون الدولي اإلنساني العرفي

بموجب القانون الدولي التي تحمي جميع االسرى و(  119-118-117-1116المواد و 6-4المواد 

اقية جنيف الثالثة من اتف  5إلنساني ما داموا تحت سلطة المحتل, وإلى أن يتم اإلفراج عنهم )المادة ا

فرها ة التي يووال يمكن حرمان سكان األرض المحتلة من الحماي من االتفاقية الرابعة(.  6والمادة 

لمحميين أنفسهم شخاص امن اتفاقية جنيف الرابعة( وال يجوز لأل 47القانون الدولي اإلنساني )المادة 

ك فإننا ولذل من اتفاقية جنيف الرابعة(. 8التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف )المادة 

 :اليةالتالعاجلة  المطالب من اجل تحقيقل والضغط المجتمع الدولي من اجل التدخ نتوجه الى

لك، مبررات ذ أيا تكن القسري،لوقف الفوري لكل أنواع االحتجاز والخطف واالختفاء ا (1

 رطمادية أو غير مادية،  وإطالق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او ش

ء ، من النساهم جميعاوإطالق سراح خطوفينالعمل السريع من أجل الكشف عن مصير الم (2

ودون  كافة الجهات السورية وغير السورية،لدى  السوريين، والذكوروالشيوخ واالطفال 

ايا توفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر الالحق بضحبزامهم وإلقيد أو شرط. 

 االختطاف واالخفاء القسري.

أو  العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، واإلعالن عمن بقي حيا (3

 من تم قتله وتصفيته ألسباب سياسية، أو غير سياسية.
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 راضيعاونين معهم، من جميع األاالنسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمت (4

 السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.

الشعبي والحقوقي من كافة المكونات االصلية من أهالي مدن وقرى الشمال العمل  (5

ل من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات االحتال السوري،

 ل حازماعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكالعنصرية التي 

صالح اف ومفي وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا ألهد

 .عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم األهلي والتعايش المشترك

 

ة لجريمه اثار هذآالعقود الماضية, ومازالت تعاني, من  وعلى امتداد الحبيبة,سورية  لقد عانت بالدنا

عن  عميقة في نفوس السوريين, مما يوجب البحث والتقصي والكشف البشعة التي أحدثت جراحا

 سيظل هذادم, ومصير كل المخفيين والمحاسبة باعتبار هذه الجريمة من الجرائم التي ال تسقط بالتقا

و ايا أير كل مخفي وينال المتسببون جزاءهم وتعويض الضحالملف مفتوحا حتى يتم الكشف عن مص

 المنظمات عمل من الصعوبات التي تعترض وبالرغم ذويهم وضمان عدم تكرار تلك الجرائم.

حية أو ان الضكشف لهوية الخاطفين أو مك :من الحقوقية  في متابعة خيوط  جريمة اإلخفاء القسري ,

ة وعن لحقيقزالت تشدد على عدم تآكل الذاكرة فالبحث عن اان المنظمات الحقوقية ما مصيرها, إال

طنية وانسانية وسيظل قضية  ايقسر الذين تم تغييبهم  اآلالف من الموطنين السوريين, مصير

مات المنظوتحمل همها عائالت المخفيين وأسرهم والنشطاء والمهتمون  وتنموية,وديمقراطية 

 الحقوقية .
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