
   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 1

اخلميس 6 تشرين األول 2016

سوراي: افرجوا عن احملامي احلقوقي خليل معتوق احملبوس ملدة 4 سنوات
جتديد الدعوات إلطالق سراح خليل معتوق مبناسبة الذكرى الرابعة العتقاله

بيــــــــــــــــان
مشـــــرتك

)جنيف، نيويورك، 4 أكتوبر/تشرين األول، 2016( - قالت 31 منظمة حقوقية اليوم أنه جيب على سوراي اإلفراج فورا عن احملامي احلقوقي 
خليل معتوق ومساعده  حممد ظاظا، يف الذكرى السنوية الرابعة الختفائهم القسري. 

ويعتقد أن الرجلني قد اعتقال يف 2 أكتوبر/تشرين األول 2012 من نقطة تفتيش تديرها احلكومة وهم يف طريقهما من املنزل معتوق يف 
ضاحية صحنااي بدمشق إىل مكتبه يف مدينة دمشق. وعلى الرغم من الطلبات املتكررة للحصول على املعلومات اليت قدمت ملكتب املدعي 
العام يف دمشق خالل عامي 2012 و 2013 من أفراد العائلة والزمالء، إال أن السلطات السورية نفت أهنا قد ألقت القبض على الرجلني. 

وعلى الرغم من إنكار السلطات، إال أن بعض احملتجزين الذين أفرج عنهم يف 2015 أبلغوا عائلة معتوق أهنم قد رأوه أثناء فرتة احتجازهم يف 
خمتلف أماكن االحتجاز اليت تديرها احلكومة، مبا فيها فرع أمن الدولة 285 وفرع املخابرات العسكرية 235 يف دمشق. ومنذ ذلك احلني، 

مل تتلق العائلة أي معلومات عن مكانه.  

إن أماكن االحتجاز اليت تديرها قوات األمن التابعة للحكومة السورية مروعة، ويتنشر فيها التعذيب والظروف غري اإلنسانية، حيث قتل فيها 
آالف املعتقلني منذ عام 2011. وقال معتقلون سابقون يف فرع 235، الذي يقال أن معتوق قد شوهد فيه يف 2015، أهنم قد احتجزوا 
يف ظروف سيئة يف زانزين مكدسة وعدم توفري الوصول للغذاء واملياه واملرافق الصحية بشكل الئق. وقال أحد املعتقلني، الذي ال ميكن ذكر 

امسه ألسباب أمنية، أن ما يقرب من مخسة رجال يف زنزانته كانوا ميوتون يومًيا بسبب التعذيب أو األمراض. 

وأعربت املنظمات عن قلقها البالغ من أن االحتجاز يف مثل هذه الظروف قد يعرض حياة معتوق للخطر. ان معتوق يعاين من مرض خطري 
يف الرئة، يتطلب العالج املناسب والرعاية الطبية، والذي خيشى أنه مل حيصل عليها وفًقا لبعض التقارير احمللية. 

واليزال سبب القبض على الرجلني غري واضح، ولكنه من احملتمل أن يكون بسبب عمل معتوق كمحامي حقوقي متخصص يف الدفاع عن 
السجناء السياسيني منذ فرتة طويلة. وهو أيًضا مدير املركز السوري للدراسات واألحباث القانونية.

وعلى الرغم من دعوات النشطاء ومنظمات حقوق اإلنسان لوضع حد ملمارسات االختفاء القسري والتعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة 
يف أماكن االحتجاز يف سوراي، إال أن معتوق وظاظا مل يتم اإلفراج عنهما حىت األن. واندى قرار جملس األمن رقم 2139 من فرباير/شباط 
2014 ابالفراج عن مجيع املعتقلني بشكل تعسفي، وكرر بيان االمم املتحدة الرائسي جمللس األمن نفس النداء يف 17 أغسطس/آب 2015. 

ومنذ بداية النزاع يف سوراي مت اعتقال واخفاء اآلالف. ان أغلبهم نشطاء سلميني ومتطوعي إغاثة وصحفيني. 
ويقصد بـ ”االختفاء القسري“ احلرمان من احلرية الذي يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو جمموعات من األفراد يتصرفون إبذن أو 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ 2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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دعم من الدولة أو مبوافقتها، ويعقبه رفض االعرتاف حبرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصري الشخص املختفي أو مكان 
وجوده.

وينبغي على السلطات السورية أن تستجيب لتلك النداءات دون مزيد من التأجيل، وتقوم ابإلفراج الفوري عن معتوق وظاظا، 
وعن بقية املعتقلني الذين اعتقلوا على خلفية ممارستهم السلمية حلقوقهم، دون قيد أو شرط. كما يتعني على جملس األمن 

الدويل ضمان التنفيذ الفوري والفعال لقرار األمم املتحدة رقم 2139. 

اليت  األخرى  النزاع  األطراف  ومجيع   - السورية  احلكومة  على  للضغط  وروسيا  املتحدة  الوالايت  املوقعة  املنظمات  وتنادي 
تسيطرعلى أماكن االحتجاز يف سوراي - لتسهيل وصول املراقبني الدوليني املستقلني إىل مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم 

دون عائق. 

املنظمات املوقعة: 
)AI( منظمة العفو الدولية  .1  

املعهد العريب للتنمية واملواطنة   .2  
)ANHRI( الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان  .3  

)BCHR( مركز البحرين حلقوق اإلنسان  .4  
اجلمعية العاملية للُكّتاب “ِبن” – فرع بريطانيا  .5  

)EMHRN( األورومتوسطية للحقوق  .6  
)FLD( فرونت الين ديفندرز  .7  

)GCHR( مركز اخلليج حلقوق اإلنسان  .8  
)HRW( هيومن رايتس ووتش  .9  

مجعية املبادرة للدفاع عن احلرايت وحقوق اإلنسان يف اجلزائر  .10  
االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان )FIDH( - يف إطار مرصد محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان  .11  

)ISHR( اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان  .12  
)IJRDA( اجلمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيني  .13  

منظمة حمامون ألجل احملامني اهلولندية  .14  
)LRWC( مرصد كندا حلقوق احملامني  .15  

مؤسسة مهارات  .16  
مركز ميرتو للدفاع عن الصحفيني يف كردستان العراق  .17  

مركز الندمي لتأهيل ضحااي العنف والتعذيب  .18  
منظمة السالم اهلولندية »ابكس«  .19  

اجلمعية العاملية للُكّتاب “ِبن”  .20  
)SAF( منتدى الشقائق العريب حلقوق االنسان  .21  

مركز الدفاع عن احلرايت اإلعالمية والثقافية »سكايز«  .22  
املركز السوري للدراسات واألحباث القانونية  .23  

)SCM( املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري  .24  

http://www.sn4hr.org


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 3

 )SJAC( املركز السوري للعدالة واملساءلة  .25  
)SNHR( الشبكة السورية حلقوق اإلنسان  .26  

)STJ( سوريون من أجل احلقيقة والعدالة  .27  
اجلمعية التونسية للدفاع عن القيم اجلامعية  .28  

مجعية يقظة من أجل الدميقراطية والدولة املدنية يف تونس  .29  
فيفارات  .30  

املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب )OMCT( - يف إطار مرصد محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان  .31  

http://www.sn4hr.org

