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اجلمعة 8 أاير 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة.

اثنياً: تفاصيل التقرير.
اليت 	  التعسفي  االعتقال  حاالت 

احلكومية  القوات  هبا  قامت 
وامليليشيات التابعة هلا.

اليت 	  التعسفي  االعتقال  حاالت 
االحتاد  حزب  قوات  هبا  قامت 

الدميقراطي الكردي.
اليت 	  التعسفي  االعتقال  حاالت 

قامت هبا اجلماعات املتشددة.
التعسفي 	  االعتقال  حاالت 

املعارضة  فصائل  هبا  قامت  اليت 
املسلحة.

مراكز 	  من  سراح  إطالق  حاالت 
االحتجاز املختلفة.

عنها 	  نتج  وتفتيش  مدامهة  نقاط 
حجز للحرية.

حاالت خطف قامت هبا جهات 	 
غري معروفة.

التعسفي  االعتقال  حاالت  أبرز  اثلثاً: 
يف شهر نيسان.

رابعاً: التوصيات.

تسجيل ما اليقل عن711 حالة اعتقال تعسفي يف نيسان 2015

  أواًل: املقدمة:
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:
اجلدول التايل يوضح توزع حاالت االعتقال اليت حصلت يف شهر نيسان، اليت متكنا من 
تسجيلها، ونؤكد أن هذا هو احلد األدىن، بسبب ظروف املالحقة واحلظر املفروض من 

قبل القوات احلكومية واجلماعات املتشددة، وبعض فصائل املعارضة املسلحة.
تُنكر احل كومة السورية قيامها بعمليات اخلطف أو االعتقال، وذلك عند سؤال األهايل 
عن أبنائهم، وحتصل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على معظم املعلومات من حمتجزين 

سابقني.

حصيلة االعتقاالت اليت وثقت خالل نيسان توزعت على النحو التايل:

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

اجملموع الكلي: 711
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اجملموع الكلي: 600

اجملموع الكلي: 11

اجملموع الكلي: 35اجملموع الكلي: 56
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اجملموع الكلي: 9

حاالت إطالق سراح احملتجزين من مراكز االحتجاز املختلفة، فقد توزعت على النحو التايل:

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

اجملموع الكلي: 486

اجملموع الكلي: 215
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اجلهات املسؤولة عن املدامهات:

حاالت خطف قامت هبا جهات مل نتمكن من حتديدها:

اجملموع الكلي: 215

مناطق تقع حتت سيطرة مناطق تقع حتت سيطرة مناطق تقع حتت سيطرة مناطق تقع حتت سيطرة مناطق تقع حتت 
سيطرة

اجملموع الكلي: 194

اثلثاً: أبرز حاالت االعتقال التعسفي يف شهر نيسان: 

القوات احلكومية:
احملامي منعم هيالنة، من قرية حنية بريف دمشق، يبلغ من العمر 52 عاماً، 
بتاريخ 1/ نيسان/ 2015، اعتقلته القوات احلكومية يف منطقة اجلديدة عند 
احلدود اللبنانية السورية، ومت اقتياده إىل الفرع 235 أمن عسكري بدمشق، 

أفرج عنه بتاريخ 9/ نيسان/ 2015. 

معارض  عاماً،   44 العمر  من  يبلغ  السويداء،  مدينة  من  النبواين،  صاحل 
وانشط حقوقي، بتاريخ 7/ نيسان/ 2015 اعتقلته القوات احلكومية من 
احلدود اللبنانية السورية، وذلك عند عودته من بريوت، مازال مصريه جمهواًل 

ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.  

صاحل النبواين
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عاماً،   51 العمر  من  يبلغ  دمشق،  مبدينة  الريموك  خميم  من  مجاد،  مجال 
فلسطيين سوري، انشط يف اجملال اإلغاثي، ومسؤول منظمة اهلالل األمحر 
الفلسطيين يف املخيم، بتاريخ 5 نيسان/ 2015 اعتقلته القوات احلكومية من 
أحد نقاط التفتيش على مدخل املخيم، وهو متعقل حالياً يف فرع فلسطني. 

بريف  الزبداين  مدينة  من  أنثى،  أمنية(،  لدواعي  االسم  على  التحفظ  )مت 
دمشق، تبلغ من العمر 29 عاماً، بتاريخ 23/ نيسان/ 2015، اعتقلتها 
القوات احلكومية من نقطة تفتيش حاجز قوس بلودان، مازال مصريها جمهواًل 
مكان  حتديد  نستطع  مل  حيث  اإلنسان،  حلقوق  السورية  للشبكة  ابلنسبة 

االحتجاز حىت اللحظة.

اجلماعات املتشددة: 
سلمان مواس، من قرية بسقال بريف إدلب، يبلغ من العمر 30 عاماً، مقاتل يف صفوف املعارضة املسلحة، بتاريخ 4/ نيسان/ 
2015، اعتقلته عناصر مسلحة اتبعة لتنظيم جبهة النصرة على أحد نقاط التفتيش التابعة هلا يف قرية أطمة، مل نستطع معرفة 

مكان احتجازه حىت اآلن.

حسن شرتح، من مدينة كفر نبل مبحافظة إدلب، يبلغ من العمر 39 عاماً، رجل دين وأحد قضاة احملكمة الشرعية يف قرية 
حاس بريف إدلب، يف يوم اجلمعة 3/ نيسان/ 2015، اعتقلته عناصر مسلحة اتبعة لتنظيم جبهة النصرة من مكان إقامته 

مبدينة كفر نبل. 

قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي: 
الطفل دلشاد عبد هللا حممود جهور، من مدينة املالكية بريف القامشلي، يبلغ من العمر 17 عاماً، بتاريخ 9/ نيسان/ 2015 
اعتقلته عناصر مسلحة اتبعة حلزب االحتاد الدميقراطي الكردي من مكان عمله يف مدينة املالكية،مل تتمكن الشبكة السورية 

حلقوق اإلنسان من معرفه مكان احتجازه.

الطفلة ديلرب أمحد حجي، من مدينة عني العرب مبحافظة حلب، تبلغ من العمر 16 عاماً، بتاريخ 4/ نيسان/ 2015 قامت 
عناصر مسلحة اتبعة لقوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي ابعتقال الطفلة ديلرب من مكان إقامتها مبدينة عني العرب، 

وذلك ضمن احلملة الواسعة اليت مازالت مستمرة يف عمليات خطف واعتقال األطفال مث جتنيدهم.

رابعاً: التوصيات:
ال بد على جملس 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، والقاضي بوضع حد لالختفاء القسري. 

جيب على األمم املتحدة واجملتمع الدويل حتمل مسؤولياته جتاه مئات آالف احملتجزين واملختفني يف سوراي.

مجال مجاد
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https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOOHFEeXpxMlNad3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOOWtVZnhPSXZXV1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOd0VOc2ViU3VVUEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOd0VOc2ViU3VVUEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOWWFZai1SU0p3cVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOY19ETC0zamdLR00/view

