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السبت 7 شباط 2015

التقرير يشتمل على:
حاالت االعتقال التعسفي اليت 	 

قامت هبا القوات احلكومية 
وامليليشيات التابعة هلا.

حاالت االعتقال التعسفي اليت 	 
قامت هبا اجملوعات املتشدده.

حاالت االعتقال التعسفي اليت 	 
قامت هبا فصائل املعارضة املسلحة.

حاالت االعتقال التعسفي اليت 	 
قامت هبا قوات محاية الشعب 

الكردي .
حاالت إطالق سراح من مراكز 	 

االحتجاز املختلفة.
نقاط مدامهة وتفتيش نتج عنها 	 

حجز للحرية.
حاالت خطف قامت هبا جهات 	 

غري معروفة.
أبرز حاالت االعتقال التعسفي 	 

خالل شهر كانون الثاين . 
التوصيات.	 

تسجيل 448 حاله اعتقال تعسفي يف شهر كانون الثاين /2015

أواًل: مقدمة:
ابإلمكان احلصول على تفاصيل أي معتقل عرب كتابة امسه على حمرك البحث املوجود 
على موقع الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، كما إنه إبمكانكم إدخال اسم وتفاصيل 
مث  البياانت،  من  ابلتحقق  املعتقلني  بتوثيق  اخلاص  العمل  فريق  وسيقوم  معتقل،  أي 

إدخاهلا يف حال صحتها.

اثنياً: تفاصيل التقرير:
املخطط التايل يوضح توزع حاالت االعتقال اليت حصلت يف شهر كانون الثاين، اليت 
املالحقة واحلظر  أن هذا هو احلد األدىن، بسبب ظروف  متكنا من تسجيلها، ونؤكد 
املفروض من قبل القوات احلكومية واجملموعات املتطرفة، وبعض فصائل املعارضة املسلحة.

سؤال  عند  وذلك  االعتقال،  أو  اخلطف  بعمليات  قيامها  السورية  احلكومة  تُنكر 
األهايل عن أبنائهم، وحتصل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على معظم املعلومات 

من حمتجزين سابقني.

حصيلة االعتقاالت اليت وثقت خالل شهر كانون الثاين وزعت على النحو التايل:

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

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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حاالت االعتقال التعسفي اليت قامت هبا القوات احلكومية:

حاالت االعتقال التعسفي اليت قامت هبا اجلماعات متشددة:

حاالت االعتقال التعسفي اليت قامت هبا فصائل املعارضة املسلحة:

حاالت االعتقال التعسفي اليت قامت هبا قوات محاية الشعب الكردي:

http://www.sn4hr.org
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أما حاالت إطالق سراح احملتجزين من مراكز اإلحتجاز املختلفة، فقد توزعت على النحو التايل:

نقاط املدامهة والتفتيش، اليت نتج عنها حجز للحرية، توزعت على النحو التايل:

اجلهات املسؤولة عن املدامهات :

http://www.sn4hr.org
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حاالت خطف قامت هبا جهات مل نتمكن من حتديدها:

اثلثاً: أبرز حاالت االعتقال التعسفي يف شهر كانون الثاين:
1- أبرز حاالت االعتقال التعسفي لدى القوات الحكومية: 

    • موىس أحمد العالن، طبيب مختص بأمراض األذن، من مدينة سلوك مبحافظة الرقة، يف يوم الثالثاء 27/ كانون الثاين/ 2015، اعتقلته القوات 

الحكومية لدى مرروه عىل أحد الحواجز األمنية يف العاصمة دمشق.

2- أبرز حاالت االعتقال التعسفي لدى الجامعات املتشددة: 

    • وثاب العزو، ناشط إعالمي من مدينة رساقب مبحافظة إدلب، 28 عاماً، يف يوم األربعاء 7 كانون الثاين اعتقلته عنارص مسلحة تابعة لتنظيم 

جبهة النرصة لدى مروره بحاجز تفتيش تابع لها بالقرب من مطار تفتناز العسكري يف ريف إدلب.

    • إياد رافع الصبيخان، ناشط يف املجال الطبي وفني أشعة من مدينة هجني مبحافظة دير الزور، 39 عاماً، يف يوم األحد 18/ كانون الثاين/ 

2015، اعتقلته عنارص مسلحة تابعة لتنظيم داعش من مكان إقامته يف مدينة هجني. 

3- أبرز حاالت االعتقال التعسفي لدى فصائل املعارضة املسلحة: 

    • سامل أبو النرص، من مدينة طرطوس، 49 عاماً، طبيب أسنان وناشط يف املجال الطبي يف مدينة حلب، يف يوم الخميس 15/ كانون الثاين/ 

2015 اعتقلته عنارص مسلحة تابعة ألحد فصائل املعارضة املسلحة تدعى )شعبة املعلومات( من مكان إقامته يف حي الشعار مبدينة حلب.

4- أبرز حاالت االعتقال التعسفي لدى قوات حامية الشعب الكردي: 

    • الطفلة نريوز حسني حسني، من مدينة عفرين مبحافظة حلب، 17 عاماً، يف يوم األربعاء 14/ كانون الثاين/ 2015 قامت عنارص مسلحة تابعة 

لقوات حامية الشعب الكردي باعتقال الطفلة نريوز من مكان إقامتها يف مدينة عفرين بهدف التجنيد القرسي. 

    • محمد حسن شيخ دادا، من مدينة عفرين مبحافظة حلب، 22 عاماً، يف يوم الثالثاء 20 كانون الثاين/ 2015 اعتقلته عنارص مسلحة تابعة 

لوحدات حامية الشعب الكردي من مكان إقامته يف قرية عدامو مبدينة عفرين.

رابعاً: التوصيات:
1- ال بد عىل مجلس األمن من متابعة تنفيذ القرارات:

 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، 

والقايض بوضع حد لالختفاء القرسي. 

2- يجب عىل األمم املتحدة واملجتمع الدويل تحمل مسؤولياته تجاه مئات آالف املحتجزين واملختفني يف سوريا.
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https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEONm5WN3EyTDIyV00/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOOHJERGdMM0J5Z0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOZl9GNVNMTFNhaUE/view

