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األحد 26 حزيران 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة ومنهجية.
اثنياً: ملخص تنفيذي.

األطراف  لدى  التعذيب  اثلثاً: 
األربعة الرئيسة.

ألف: القوات احلكومية.
ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة 

)تنظيمي داعش وجبهة النصرة(.
)بشكل  الذاتية  اإلدارة  قوات  اتء: 
رئيس حزب االحتاد الدميقراطي فرع 

حزب العمال الكردستاين(.
اثء: فصائل املعارضة املسلحة

بسبب  املوت  ضحااي  أبرز  اثلثاً: 
التعذيب.

رابعاً: التوصيات.
شكر وعزاء

مقتل ما اليقل عن 12679 بسبب التعذيب، 99 % منهم على يد قوات النظام السوري
البد من إنقاذ بقية املعتقلني

أواًل: مقدمة ومنهجية:
تقوم  التعذيب  العاملي ملساندة ضحااي  اليوم  يعترب  الذي  السادس والعشرين من حزيران،  يف 
ومراكز  وأساليبه  التعذيب  عن  الدوري  تقريرها  إبصدار  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة 
االحتجاز، وحصيلة ضحااي التعذيب اليت ُتشري إىل أن ممارسات التعذيب مازالت مستمرة، ومل 
ختتلف األوضاع كثرياً عما كانت عليه عن استعراضنا لتقرير العام املاضي، وملا كانت مستوايت 
تعذيب املعتقلني يف سوراي وحصيلة ضحااي التعذيب هي األعلى يف العامل، فإن الواجب ُيتم 
علينا التذكري أببرز ضحااي التعذيب واحملاولة الدائمة للحصول على شهادات جديدة لناجني 

من مراكز االحتجاز، لعلَّ يوماً أييت حملاسبة مجيع من تورط هبذه االنتهاكات.

ومازال النظام السوري وحلفاؤه يعتقلون العدد األكرب من األشخاص، ومازال يتصدر مجيع 
األطراف األخرى بنسبة تصل إىل %99 من جممل انتهاكات التعذيب، وهذا ماُيشري إليه 
أيضاً التقرير الشهري الذي نصدره والذي يتحدث عن حصيلة ضحااي التعذيب لكل شهر.

تعتمد منهجية هذا التقرير على أرشيف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان الناتج عن حاالت 
املراقبة والتوثيق اليومية املستمرة منذ عام 2011 وحىت اآلن، ومجيع اإلحصائيات الواردة فيه 
مسجلة ابالسم والصورة ومكان وزمان الوفاة أو االعتقال، وغري ذلك من التفاصيل، ونظراً 
للصعوابت االستثنائية وسعة حجم االنتهاكات فإن ماورد ذكره يف هذا التقرير مُيثل احلد األدىن 
من االنتهاكات اليت متكنا من توثيقها، وبكل أتكيد فإن اإلحصائيات احلقيقية أكرب من ذلك 
بكثري، وقد وضعنا أبرز احلوادث اليت حصلت منذ تقريران العام املاضي املوافق لليوم العاملي 

ملساندة ضحااي التعذيب 26/ حزيران/ 2015 حىت 26/ حزيران/ 2016.

لقد حتدثنا مع مئات الناجني من االعتقال خالل مخس سنوات، وتتقاطع املعلومات وأساليب 
التعذيب على حنو واسع، وتتشابه الشهادات بني جنوب سوراي ومشاهلا وشرقها وغرهبا، وكأنك 
تستمع لشخص واحد، وهذا ُيشري إىل منطية مركزية لدى النظام السوري يف انتهاج التعذيب 
كأداة حرب جتاه اخلصوم. يف هذا التقرير نورد مثاين رواايٍت ألشخاص انجني من التعذيب 
من حمافظات سورية خمتلفة، وقد حصلنا على صور وواثئق تثبت تعرضهم للتعذيب يف مراكز 
االحتجاز كما حصلنا على موافقتهم يف استخدام املعلومات واألدلة اليت قدموها، وقد طلب 

البعض منهم إخفاء هويته ألسباب أمنية وخوفاً على أقرابئه.

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.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/?p=4268
Ar: http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8/http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8/
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ثانيًا: الملخص التنفيذي:
حبسب الرسم البياين التايل الذي ُيشري إىل حصيلة األشخاص املسجلني -وابلتايل فهو يشكل احلد األدىن- الذين مازالوا قيد االعتقال 
أو االختفاء القسري حىت اآلن، وفقاً لداات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان فإنه ووفقاً لرواايت عشرات الناجني، مازال مجيع هؤالء 

املعتقلني واملختفني قسرايً يتعرضون أللوان خمتلفة من التعذيب، ختتلف حبسب اجلهة اليت نفذت عملية االعتقال.

لكن وبكل أتكيد فإن حصيلة من تعرض لالعتقال، أي من دخل وغادر مراكز االحتجاز أضعاف مضاعفة وهي مما المُيكن إحصائه، 
يوضع املعتقلون وبشكل خاص يف األفرع األمنية ومراكز االحتجاز السرية ضمن ظروف ابلغة الوحشية، وعلى الرغم من االستخدام 
املمنهج ألساليب التعذيب )استعرضنا يف عام 2011 أبرز 46 أسلوب منها ومازالت املمارسات ذاهتا(، فإن معظم الوفيات تكون 
نتيجة لظروف االحتجاز اليت تؤدي إىل املرض واجلوع، وابلتايل املوت التدرجيي آبالم الميكن تصورها، وميوت يومياً وبشكل ساكن دون 
ضجيج إعالمي أو سياسي ما اليقل عن شخصني، ومن هنا البد من فعل املستحيل إلنقاذ بقية املعتقلني املسجلني والكشف عن 

مصري املختفني قسرايً.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/?p=2076
http://sn4hr.org/arabic/?p=2076
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dHBOMzZIY0szemM/view?usp=sharing
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منذ آذار/ 2011 حىت حزيران/ 2016 وثقنا مقتل ما اليقل عن 12679 شخصاً بسبب التعذيب، بينهم 163 طفاًل، و53 سيدة.   

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cUNpc0FBbGlvcEk/view
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ثالثًا: التعذيب لدى األطراف األربعة الرئيسة:

ألف: القوات احلكومية )اجليش واألمن وامليليشيات احمللية واألجنبية(:
التعذيب داخل مراكز  العربية والدولية واحمللية عن حاالت واسعة لوفيات بسبب  التقارير اإلخبارية والصحفية  الرغم من مئات  على 
االحتجاز احلكومية، ولعل أوسعها ماحصل بعد تسريب ما أُطلق عليه صور »قيصر« )حتدثنا عنها وكشفنا مصري 772 شخص يف 
دراسة بعنوان اهلولوكوست املصور(، وذلك منذ عام 2011 حىت اآلن، إضافة إىل بياانت جملس حقوق اإلنسان والتقارير العشرة للجنة 
التحقيق الدولية اليت أشارت -منذ تقريرها األول- إىل أن ممارسات التعذيب لدى النظام السوري ترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية، ويف 
تقريرها األخري »بعيد عن العني بعيد عن اخلاطر« أشارت إىل ممارسات تصل إىل حد اإلابدة، مل يدفع كل ذلك النظام السوري أو 
جملس الشعب إىل فتح حتقيق واحد، أو حماسبة عنصر أمن حىت من رتبة منخفضة، كل ذلك يدفعنا إىل يقني أن ممارسات التعذيب 
والوفيات النامجة عنها معروفة لدى القادة املدنيني والعسكريني يف خمتلف أجهزة النظام السوري، بل يبدو أهنا تصدر أبوامر منهم، وسط 
دستور سوري حايل ُيشرعن اجلرمية واإلفالت من العقاب، أو على األقل إن مثل هذه املعلومات وردهتم لكنهم جتاهلوها متاماً، وبناًء على 
ذلك ووفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان فإن على النظام السوري أن يُثبت أن مجيع تلك الوفيات مل تكن بسبب التعذيب أو سوء 
االحتجاز، وجيب فتح حتقيق مستقل لكل حالة من حاالت الوفيات، كما أنه جيب الكشف عن مصري اجلثث، حيث وردتنا أنباء ُتشري 
إىل عمليات حرق منظمة للجثث هبدف إخفائها، أما احلاالت النادرة اليت تسلم فيها اجلثث فهي مشروطة ابلتوقيع على وثيقة تقول أن 

املتويف قد قُتل على يد »العصاابت اإلرهابية املسلحة«، وغالباً ما تظهر آاثر تعذيب ابلغة على تلك اجلثث.
كما أشران يف تقرير اهلولوكوست املصور الصادر يف 21/ أيلول/ 2015، فإن هناك عمليات تناغم وتنسيق بني مؤسسات الدولة 
أو  األمنية  املؤسسة  فليست  اجلثة وعدم تسليمها لألهايل، وابلتايل  القتل، مث إخفاء  التعذيب، مث  االعتقال، مث  املختلفة منذ مرحلة 
العسكرية وحدها متورطة يف هذه العملية بل املشايف واألطباء والتقنيني وغريهم، ويظهر من خالل التحقيقات اليت قمنا هبا أن هذه 

العملية تتم بسالسة وروتينية، وكأننا وسط آلة مربجمة أتوماتيكياً العتقال األشخاص مث تعذيبهم مث قتلتهم مث دفنهم.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
»كما أننا مل نسجل حادثة اعتقال واحدة متت مبوجب مذكرة اعتقال قانونية، فكذلك مل ختربان أية عائلة تويف أحد 
أفرادها بسبب التعذيب أهنا قد استلمت أي حتقيق قام به النظام السوري لتحديد سبب الوفاة أو تربئة جهاز الدولة 
الذي كان الشخص حمتجزاً فيه، إن النمطية واملنهجية السائدة لعمليات التعذيب يف مراكز االحتجاز التابعة للنظام 
السوري جتعل منها جرائم ضد اإلنسانية، وبعد أن ُفضحت تلك اآللية مازلنا ننتظر من العامل احلر اخلطوة التالية للدفاع 

عن اإلنسانية يف سوراي«.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/?p=4945
http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17020&LangID=A
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عمر أمحد الشغري، طالب يف املرحلة الثانوية، من قرية البيضا بريف مدينة ابنياس مبحافظة طرطوس، يف 16/كانون الثاين/ 2012 
اعتقلته القوات احلكومية بعد مدامهة مكان سكنه يف حي ابن خلدون مبدينة ابنياس، وكان يبلغ من العمر حينها 17 عاماً، أمضى 

معظم فرتة احتجازه يف سجن صيداناي العسكري والفرع 215 بدمشق وأفرجت عنه القوات احلكومية يف 11/ حزيران/ 2015.
 

عمر أخرب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن أبشع وسائل التعذيب اليت تعرض هلا أثناء فرتة احتجازه يف سجن صيداناي العسكري، 
وبعضها محل صبغة طائفية:

»أصعب نوع من التعذيب الذي عشته هو وضع مادة سائلة على مكان يف اجلسم وصاعق كهرابئي معها، وعند 
الصعق خترج الكهرابء من نقطة السائل ويدث أمل ال ميكن احتماله، والنوع اآلخر من التعذيب هو ربط العضو الذكري 
خبيط وإطعامي امللح واملاء مث ملحاً وماء عدة مرات وبعد ربع ساعة يبدأ أمل مرير يستمر لساعات طويلة يف منطقة 
الكلى واحلوض، وأثناء التحقيق معي تعرضت لعدة كسور يف اليد والقدم وعظم القفص الصدري بسبب الضرب بعصا 

حديدية، ومازالت آاثر الكسور حىت اللحظة ظاهرة«.

صورة تظهر النحول واخنفاض الوزن الشديدين بعد خروج عمر من مركز االحتجاز احلكومي يف 11/ حزيران/ 2015، إثر تعرضه 
للتجويع وإمهال الرعاية الصحية، حيث أصبح وزنه عند خروجه من املعتقل قرابة 35كغ، كما أصيب مبرض السل.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/?p=2068
http://sn4hr.org/arabic/?p=2068
https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95N19BZGY1U1Z2ZGV5SUFhQzhER3RfVE1BZFU0/view?usp=sharing
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ويقول عمر »بعد حنو عام من خروجي من املعتقل مازلُت أُعاين 
من املرض واإلرهاق الذي أصابين أثناء اعتقايل وآاثر التعذيب 
الشديد الذي تعرضت له، كما أن صور أصدقائي الذين ماتوا 
قريب إثر التعذيب مازالت أمامي، ال يستطيع أحد ختيل اجلحيم 
يتعرضون  اآلالف  هناك  مازال  املعتقالت،  يف  يصل  الذي 

للوحشية ذاهتا اليت تعرضت هلا من عناصر األمن«. 

الدكتور كمال حمي الدين اجلمعة، من بلدة الغدفة بريف حمافظة إدلب، تولد عام 1972، يبلغ من العمر حني اعتقاله 40 عاماً، وهو 
طبيب بشري أخصائي يف جراحة القلب، يف 6/ حزيران/ 2012 اعتقلته عناصر اتبعة لفرع أمن الدولة من مكان عمله يف مشفى 
جراحة القلب مبدينة حلب، واقتادته إىل فرع أمن الدولة حبلب واحتجز هناك أربعة أايم، مث نقل عرب طائرة حربية إىل الفرع 285 التابع 
لألمن العسكري يف حي كفرسوسة مبدينة دمشق، واحتجز فيه مدة 57 يوماً، تعرض خالهلا لشىت أنواع التعذيب املستمر ملدة 47 يوماً 
من ضرب وصعق ابلكهرابء والشبح واجللد، نُقَل بعدها إىل سجن صيداناي العسكري حيث أمضى فيه قرابة سنة وسبعة أشهر، مث نُقَل 

إىل سجن البالونة يف مدينة محص وأفرجت القوات احلكومية عنه يف 13/ نيسان/ 2016.

صورة تظهر الدكتور كمال مجعة قبل اعتقاله من قبل القوات احلكومية يف 6/ حزيران/ 2012 وبعد اإلفراج عنه يف 13/ نيسان/ 2016

صورة ُتظهر واثئق فحوصات طبية تؤكد إصابة عمر الشغري مبرض 
السل أثناء احتجازه يف مركز احتجاز حكومي.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YTY0dHFEajZZd1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RHJVdEZIT1FuaVE/view
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أفاد الدكتور كمال مجعة الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن أقسى أنواع التعذيب اليت تعرض هلا:

»يف الفرع 285 بكفرسوسة ومنذ حلظة دخويل للفرع تعرضت لشىت أصناف التعذيب، مثل وضعي داخل الدوالب 
وضريب مث الشبح والصعق ابلكهرابء واإلهاانت ولكن كان أقسى تعذيب وحشي هو عندما وضعوين على بساط الريح 
ببعضهما عرب مفاصل،  يُغطيهما احلديد ويتصالن  الريح هو لوحان خشبيان  العينني، وبساط  ومعصوب  عاٍر متاماً 
فقرات ظهرك  تبدأ  وهنا  اللوحني  بثين  يقومون  مث  فيه  بربطك  ويقومون  بطنك  على  فوقه  االستلقاء  على  وجيربونك 

ابلتفكك، ويسكبون املاء البارد على الظهر أثناء عملية التعذيب اليت عادة ما تستمر لنحو ساعتني«.

جعفر احلج قاسم، من مدينة دير الزور، يبلغ من العمر 46 عاماً، اعتقلته القوات احلكومية من مدينة دير الزور يف 18/ تشرين الثاين/ 
2011، احتجز يف فرع فلسطني مبدينة دمشق مث نقل إىل سجن عدرا املركزي وسجن حلب املركزي وسجن محاة املركزي، وأُفرج عنه 

بعد مفاوضات توسطها اهلالل األمحر السوري يف 9/ أاير/ 2016 
تعرض جعفر قاسم أثناء فرتة احتجازه للتعذيب والضرب أبنبوب حديدي على منطقة الظهر ما تسبب ابنكسار ثالث فقرات يف ظهره 

أدت إلصابته ابلشلل وعجزه عن احلركة.
صورة تظهر جعفر احلج قاسم حلظة خروجه من مركز االحتجاز وهو عاجز عن احلركة.

قال جعفر احلج قاسم للشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

»عند اعتقايل مل أكن أعلم ما التهمة أو السبب الذي دفعهم العتقايل، وخالل التحقيق معي تعرضت للضرب على 
ظهري أبنبوب حديدي إضافة للركل ابحلذاء العسكري من العناصر يف فرع فلسطني، كانوا يقومون بتعذييب فقط دون 
أن يوجهوا يل أي هتمة، بعد فرتة وجهوا يل هتمة محل السالح وأرادوا مين فقط أن اعرتف هبذه التهمة ولكين رفضت 

فتابعوا تعذييب وأطفئوا السجائر يف كامل جسدي ولساين وقلعوا أظافري وتعرضت للشبح«.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95VmRhclgtcmVZTTA/view
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أخربان جعفر احلج قاسم كيف أدى به التعذيب إىل الشلل:

»بسبب رفضي االعرتاف ابلتهم الكاذبة اليت وجهت إيل؛ استمروا يف تعذييب ألايم يف غرفة خاصة ابلتعذيب، ويف 
أحد هذه األايم أتى أحد ضباط الفرع بقضبان حديدية وقايل يل »ال تريد االعرتاف ولكنك ستعرتف بعد جتربة هذا« 
وبدأ بضريب بكامل قوته على ظهري حىت انكسرت ثالث فقرات يف ظهري وفقدت الوعي وبعد أن صحوت وجدت 
نفسي يف غرفة مستوصف أو مشفى ال أعرف أين ابلضبط وكنت عاجزاً على اإلحساس أبقدامي فعلمُت أنين ُأصبت 
ابلشلل النصفي وبسبب هذا الشلل مل يعد إبمكاين قضاء حاجيت والذهاب إىل احلمام يف الفرع فوضعوا يل قثطرة 
بولية، وإبمكانكم ختيل كيف يُعاين مريض قثطرة بولية بزنزانة ليس هبا أدىن نظافة فعانيت من االلتهاابت البولية ونقص 
الدواء اخلاص يب بسبب رفض ضباط الفرع عرضي على األطباء ابستمرار وبقيت على هذا احلال حىت قاموا بتحويلي 

إىل سجن حلب املركزي مث عدرا املركزي وأخرياً سجن محاة املركزي«.
 

مقطع فيديو يظهر حلظة وصول جعفر احلج قاسم إىل ريف محاة عرب اهلالل األمحر السوري، مث قيام منظومة إسعاف يف مناطق املعارضة 
بتقدمي العالج له يف 9/ أاير/ 2016.

السيدة علية عصمت شيخو، من سكان حي األشرفية مبدينة حلب، تبلغ من 
29 عامًا، اعتقلتها القوات احلكومية من كلية الرايضيات  العمر حني اعتقاهلا 
فرع  إىل  اقتيادها  ومت   ،2012 أاير/   /21 مبدينة حلب يف  يف جامعة حلب 
عنها  وأُفرج  املعاملة،  للتعذيب وسوء  االحتجاز  أثناء  اجلوي، وتعرضت  األمن 
يف  احلكومية  ابلقوات  عالقة  تربطهم  الذين  األشخاص  أحد  وساطة  أن  بعد 

2/ حزيران/ 2012

تقول السيدة علية شيخو للشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

»عندما دخل عناصر األمن إىل املكتب الذي كنت فيه يف كلية 
على  أسلحتهم  أبسفل  مربح  بشكل  بضريب  بدؤوا  الرايضيات 
رأسي عدة مرات حىت فقدت الوعي بعد أن حاولت منعهم من 

اعتقايل عرب الصراخ ومقاومتهم بيدي«.

ويف فرع األمن اجلوي تعرضت السيدة علية شيخو للتعذيب بشكل عنيف:

ابملظاهرات،  اخلروج  هتمة  يل  وجهوا  الفرع،  يف  اعتقايل  »أثناء 
بركلي  قاموا  يدي ابلسجائر، كما  أحرقوا  معي  التحقيق  وأثناء 
مالبسي  خلع  على  أجربوين  كما  جسدي،  أحناء  على كافة 

وحاولوا التحرش يب وقصوا أجزاءاً من شعري ابلسكني«.

صورة للسيدة علية عصمت شيخو قبل اعتقاهلا من 
قبل القوات احلكومية بنحو أسبوع.

وجه  على  والضرب  الكدمات  آاثر  تظهر  صورة 
السيدة علية شيخو بعد إطالق سراحها من مركز 

احتجاز حكومي يف 2/ حزيران/ 2012

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=5EdJ5TSFL6Y&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95RjZaRUJ1OGFLQUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dG92MC1LZU9wdXc/view
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 عالء فواز ابرودي، يبلغ من العمر 34 عاماً، من حي الشريعة مبدينة 
 2013 حزيران/   /16 يف  حبماة،  األمحر  اهلالل  فرع  متطوع يف  محاة، 
قامت القوات احلكومية التابعة لفرع األمن اجلوي مبدينة محاة، ابعتقاله من 
أمام حمله التجاري يف حي البعث، وفور إلقاء القبض عليه، قاموا بضربه 
إىل  اقتادوه  مث  جسده،  أحناء  ومجيع  رأسه  على  الكالشنكوف  بسالح 
مركز احتجاز املخابرات اجلوية يف مطار محاة العسكري، التقت الشبكة 
السورية حلقوق اإلنسان مع عالء ابرودي يف تركيا، حيث أخربان بشهادته:

»عند وصويل إىل فرع املخابرات اجلوية يف مطار محاة العسكري، قامت العناصر بشبحي مباشرة ملدة يومني بشكل 
مستمر، مث قامت بتعذييب ابلصعق ابلكهرابء وإغراق رأسي يف املاء، وحقق معي املدعو معاذ محضمض وضابط برتبة 

نقيب، ووجهوا إيلَّ هتمة حيازة السالح«.

بعد ثالثة أايم من االعتقال قامت عائلة عالء ابرودي بدفع رشوة للضباط يف فرع األمن اجلوي، فأطلقوا سراحه، وعندما ذهبت عائلته 
الستالمه من أمام مطار محاة العسكري، قاموا إبسعافه مباشرة إىل مشفى احلوراين اخلاص، وهناك تلقى العالج لساعات معدودة، مث 
قامت عائلته بنقله إىل مكان سري قبل أن ُيكمل عالجه من آاثر التعذيب واجلروح والكدمات بسبب تلقيهم لرسائل هتديد من قبل 

عناصر فرع األمن اجلوي.  
آاثر الكدمات واجلروح على جسد عالء ابرودي بعد خروجه من مركز االحتجاز احلكومي مبدينة محاة يف 19/ حزيران/ 2013

بعض احلاالت البارزة ملن ماتوا بسبب التعذيب:
الطالب اجلامعي معاذ إمساعيل امليلم، من مدينة دير الزور، يبلغ من العمر 20 
عاماً، اعتقلته القوات احلكومية بتاريخ 1/ شباط/ 2015 من نقطة تفتيش اتبعة 
هلا يف منطقة شارع حسن طه مبدينة دير الزور، وبتاريخ 19/ أاير/ 2016 وردان 
للقوات  التابعة  االحتجاز  مراكز  أحد  التعذيب يف  بسبب  وفاته  تؤكد  معلومات 

احلكومية مبدينة دمشق. 

املواطن رشاد لطفي أصفري، من مدينة إدلب، يبلغ من العمر 67 عاماً، اعتقلته 
القوات احلكومية من مكان تواجده يف مدينة إدلب يف آذار/ 2012، وبتاريخ 
5/ نيسان/ 2016 وصلتنا معلومات تؤكد وفاته بسبب التعذيب يف أحد مراكز 

االحتجاز التابعة للقوات احلكومية مبدينة دمشق. 

معاذ إمساعيل امليلم

رشاد لطفي أصفري

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aGk2OWtZSEZlMVU/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VVMxQlMwMkw1Nnc
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0a25VUkp0ZGJrZlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOQkxwSm5FNk5ud1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOdjYzTE1HUWR4OU0/view
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سيمون فريد يعقوب، من مدينة السقيليبة بريف حمافظة محاة، يبلغ من العمر 36 
نقطة  من  احلكومية  القوات  2015 اعتقلته  الثاين/  تشرين   /26 بتاريخ  عاماً، 
توجهه إلجراء عمل جراحي يف  أثناء  القطيفة على طريق دمشق  تفتيش حاجز 
أحد مشايف دمشق، بتاريخ 10/كانون األول/ 2015 سلمت القوات احلكومية 

جثمانه لذويه بعد وفاته بسبب التعذيب يف أحد مراكز االحتجاز التابعة هلا.

الطفل صاحل كرماين، من مدينة دير الزور، يبلغ من العمر عند اعتقاله 14 عاماً، اعتقلته القوات احلكومية يف مطلع 2014 وبتاريخ 7/ 
أاير/ 2016 وردتنا معلومات تؤكد وفاته بسبب التعذيب يف أحد مراكز االحتجاز التابعة للقوات احلكومية مبدينة دمشق.

االستنتاجات القانونية:
حبسب ماورد يف هذا التقرير، وتقارير سابقة، فإن ممارسات السلطات احلكومية تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان 
عرب جرمية التعذيب، مبا فيها التعذيب عرب العنف اجلنسي وُتشكل جرائم ضد اإلنسانية، وصلت يف كثري من األحيان إىل انتهاك حق 
احلياة، بشكل ممنهج، كما ُتشكل عمليات القتل بسبب التعذيب جرائم ضد اإلنسانية أيضاً، وأيضاً ُتشكل تلك اجلرائم اليت مورست 
بعد بدء النزاع املسلح الغري دويل بشكل منهجي ووراسع النظاق، خرقاً فاضحاً للقانون الدويل اإلنساين وترقى إىل جرائم حرب، ثبت أن 
النظام السوري على علم اتم هبا، وعلى يقني أبن ظروف االحتجاز الالإنسانية سوف تؤدي حتماً إىل الوفاة لكنه مل يُقم بفعل أي شيء.

ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

تنظيم داعش: 
يتبع تنظيم داعش أساليب تعذيب جسدية ونفسية تشبه إىل حد بعيد تلك اليت يستخدمها النظام السوري، كما ابتكر التنظيم أساليب 
تعذيب جديدة، حتدثنا بشكل موسع عن مراكز االحتجاز وأساليب تنظيم داعش يف تقرير »القاع األسود«، حيث تتنوع أساليب 
التنظيم،  مبناهضة وجود  واملتهمني  التنظيم،  يفرضها  اليت  التعاليم  تتعلق مبخالفتهم  املعتقلني ألسباب  بني  ما  التُّهم،  التعذيب حبسب 
كاألفراد العسكريني يف فصائل املعارضة املسلحة والنشطاء اإلعالميني واحلقوقيني والعاملني يف منظمات أجنبية، حيث يتعرض الفريق 
الثاين ألساليب تعذيب أقسى. يعتمد تنظيم داعش على إجراء حماكمات مسرحية وفقاً لقوانني غوغائية التُراعي أايً من مبادئ القانون 

الدويل حلقوق اإلنسان أو القانون اإلنساين الدويل، وغالباً ما تنتهي ابإلعدام امليداين، وهذا ُيشكل جرمية حرب.

سيمون فريد يعقوب

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEONmRKaXFYM3BoeWs/view
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عماد.ل من بلدة الشميطية، يبلغ من العمر 28 عاماً، قام عناصر ملثمون من تنظيم داعش مبدامهة بيته فجراً يف بلدة الشميطية واعتقاله 
يف 11/ كانون األول/ 2014، مت اقتادوه إىل مركز احتجاز سري، ووجهوا له هتمة التعامل مع فصائل املعارضة املسلحة واليت يطلق 
عليها التنظيم اسم »الصحوات«، أفاد عماد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عما تعرض له من سوء معاملة وتعذيب خالل التحقيق 

معه من قبل عناصر تنظيم داعش:

»عندما داهم حنو 7 عناصر من تنظيم داعش منزيل كانوا ملثمني واستطعت معرفتهم أهنم من تنظيم داعش من خالل 
مالبسهم وشعار التنظيم امللصق على السيارة، طلبت منهم السماح يل بتبديل مالبسي، لكنهم رفضوا، مث قاموا جبري 
حنو السيارة بطريقة مهجية وصعد إىل جانيب اثنان من املقاتلني قاموا بتغطية عيناي وربط يداي، مث بدؤوا بضريب أبمخص 
سالح الكالشنكوف وشتمي ووجهوا يل عبارات مثل »اي مرتد اي عميل الصحوات«، بعد حنو ساعة وصلنا إىل املقر 
مث أنزلوين وأدخلوين غرفة مساحتها حنو 4-2م وفكوا الرابط عن عيينَّ، وبقيت فيها قرابة مخس ساعات مقيَّد اليدين، 
بعد ذلك دخل أحد عناصر التنظيم وفكَّ قيدي وأخذين إىل غرفة جماورة ُتسمى غرفة التحقيق، وكان فيها شخصان 
ملثمان يتكلمون ابللهجة التونسية أحدهم يُدعى أبو إمامة، أجلسوين على كرسي وسألوين عن عالقايت ابجليش احلر 
يف مدينة حلب واهتموين ابلتواصل معهم والتخطيط الستهداف عناصر ومقرات التنظيم، لكنين نفيُت كل هذه التهم 
وأخربهتم أنين إنسان مدين ويل أقرابء ينتمون للتنظيم، لكنهم مل يصدقوا كالمي وبدؤوا بضريب وجلدي وشتمي، استمر 
التحقيق والتعذيب معي مدة 7 أايم مبعدل ساعتني يومياً، وكنت أمسع أصوات تعذيب أخرى من أشخاص حمتجزين 
م مل  معي يف املكان نفسه، كانوا يقدمون يل وجبيَت طعام يف اليوم وكانت كمية الطعام قليلة ومل تكن تكفيين، كما أهنَّ
يسمحوا يل ابلصالة ألنين مرتد بنظرهم، مجيع اللهجات اليت مسعتها من عناصر التنظيم يف املكان الذي احتجزت فيه 

مل تكن اللهجة السورية، بعد 7 أايم قاموا بنقلي إىل سجن يف بلدة حطلة بريف دير الزور الشرقي«.

بقي عماد يف سجن حطلة أربعني يوماً خضع خالهلا لدروة شرعية بشكل يومي ومبعدل ثالثة دروس يومياً عن العقيدة والفقه وقراءة 
القرآن مث قام تنظيم داعش ابإلفراج عنه من دون أن يستطيع معرفة املكان الذي حقق معه تنظيم داعش فيه.

بعض أساليب التعذيب اليت يستخدمها تنظيم داعش:
1. اإليهام ابلغرق: يكون بربط املعتقل إىل نقالة أو مقعد وتوضع على وجهه 
البارد عليه  املاء  التنفس مث جيري سكب  قطعة قماش مبللة ابملاء حبيث يصعب 
وغالباً تستخدم مع املخطوفني األجانب يف حماكاة ألسلوب اإليهام ابلغرق الذي 
املشتبه  احملتجزين  استجواب  املركزية يف  األمريكية  االستخبارات  وكالة  استخدمته 

هبم، بعد هجمات 11/ أيلول/ .2001

2. اخلنق ابلغازات: تعريض املختطف أثناء التحقيق معه للخنق ابلغازات كفتح 
أسطوانة الغاز أو القنابل املسيلة للدموع أو جعل دخان حريق يدخل إىل زنزانته.

صورة توضح أسلوب التعذيب ابإليهام ابلغرق

صورة توضح أسلوب التعذيب ابخلنق ابلغازات

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95YkFyZDRycDdKc28/view
https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95cUFyelR2ZExJSHM/view
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3. اإليهام ابلذبح: خيرب العناصر املختطَف أهنهم سيذحبونه وأيخذونه إىل مكان الذبح وجيعلونه يرى السكني ويكررون هذه العملية 
عدة مرات.

2. إطالق الرصاص حول جسد املختطف.
3. إجبار املختطف على مشاهدة أشرطة فيديو وتسجيالت لعمليات إعدام وقطع رؤوس وحرق ملختطفني سابقني.

صورة نشرها تنظيم داعش تظهر إجبار احملتجزين على مشاهدة إصداراته يف مدينة جرابلس مبحافظة حلب.

قتل  أثناء  داعش  تنظيم  مارس  املوت:  حىت  التعذيب   .4
املختطفني واحملتجزين لديه عدة أشكال للتعذيب بدعوى تطبيق 
املوت،  حىت  ابحلجارة  رمجاً  اإلسالمية كالقتل  الشريعة  أحكام 

والرمي من مكان مرتفع، مث يتبعه الرجم ابحلجارة حىت املوت.

5. قطع أحد أعضاء جسم احملتجز كالقدم أو اليد.

الناشط اإلعالمي حممد العيسى، من مدينة دير الزور، يبلغ من العمر 40 عاماً، 
األول/  تشرين   /2 يف  داعش  تنظيم  اعتقله  اإلعالمية،  الناطق  شبكة  مراسل 
2015، ويف 9/ أاير/ 2016 وردتنا معلومات تؤكد وفاته بسبب التعذيب يف 

أحد مراكز االحتجاز التابعة لتنظيم داعش دون تسليم جثمانه لذويه. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95cGZCQmd1ZmlSWk0/view
https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95R1dDZktMd29UaU0/view
https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95Z2FQdUNpZEdiNkU/view
https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95T3FzRkNFRklkaFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MVRlYzhKc1NyTFU/view
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تنظيم جبهة النصرة:
يستخدم تنظيم جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة اجللد كأسلوب تعذيب رئيس أثناء التحقيق مع احملتجزين لديه، وهو ضرب ظهر 
املعتقل بعصا أو كبل كهرابء، إضافة الستخدامه الشبح والدوالب أثناء التحقيق، إضافة إىل استخدام أسلوب التعذيب النفسي بشكل 

واسع، وذلك بتهديد املعتقل ابإلعدام واهتامه ابلكفر وأخذه من أجل تنفيذ عملية اإلعدام وإعادته إىل مكان االحتجاز عدة مرات.
الحظنا تصاعد تعرض احملتجزين لدى تنظيم جبهة النصرة ملمارسات التعذيب بشكل أشد خالل النصف األول من عام 2016، 

لكنها مل تصل إىل أعمال منطية منهجية.

الشاب حممد شريف قيطاز، من مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، يبلغ من العمر 32 عاماً، يف 18/ أاير/ 2016 اعتقلته 
عناصر اتبعة لتنظيم جبهة النصرة من مكان وجوده يف مدينة معرة النعمان، وأفرجت عنه يف اليوم نفسه بعد تعرضه للتعذيب والضرب 

املربح.

حممد مؤيد القطيين، من مدينة خان شيخون مبحافظة إدلب، يبلغ من العمر 27 عاماً، مهندس مدين وانشط إعالمي يف احلراك الثوري، 
اعتقلته عناصر مسلحة اتبعة لتنظيم جبهة النصرة بتاريخ 2/ أيلول/ 2015 من مدينة خان شيخون، وأفرجت عنه يف اليوم نفسه، بعد 

أن تعرض للضرب وسوء املعاملة. 

مركز  داخل  وشاهدها  هلا  تعرض  اليت  التعذيب  وأساليب  اعتقاله  أسباب  عن  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  القطيين  حممد  أخرب 
االحتجاز التابع لتنظيم جبهة النصرة:

»بداية احلادثة كانت بسبب تدخل جبهة النصرة يف املساجد مبدينتنا وتعيني رجال دين حمسوبني على اجلبهة فاعرتضنا 
على هذه التصرفات فقامت اجلبهة ابستدعاء كل من اعرتض لدار احلسبة ولكن املسؤولني عن دار احلسبة مل ينتظروا 
الناس حىت يذهبوا إليهم بل جاؤوا بقوة كبرية فيها رشاشات ١٤.٥ ودوشكا وغريها الكثري من األسلحة اليت انتشرت 
وسط املدينة، وقامت بقطع كل الطرقات واعتقلوا مؤذن مسجد الروضة وبعض أصحاب احملالت التجارية، وأثناء 
تدخلي ومناشديت هلم بعدم رفع السالح ألن مجيع املوجودين أانس مدنيون قام رئيس دار احلسبة وهو تونسي اجلنسية 
ابعتقايل مع مخسة أشخاص، ولدى اقتيادان إىل مكان االعتقال وصل إليهم خرب خروج سكان املدينة مبظاهرة، فقال 
عناصر اجلبهة لبعضهم )الكالب خرجوا مظاهرة ايهلل نرجع أندهبن للكالب(، بعد اقتيادان إىل السجن تفاجئنا إبدخال 
قاموا ابعتقاالت  لتفريقها، مث  قامت إبطالق انر كثيف  اجلبهة  وأن  مظاهرة  وأخربوان خبروج  أيضاً  أشخاص  عشرة 
عشوائية وضربوهم أثناء اقتيادهم إىل السجن. أول شخص قاموا ابلتحقيق معه كنت أان و كان أسلوب أمين ال يتميز 
عن أسلوب النظام الذي نعرفه وعند حماوليت نقاشهم قام العنصر التونسي وهو رئيس خمفر احلسبة يف خان شيخون 
بضريب ضرابً مربحاً، مث قام عنصر بتقيدي، انتهى التحقيق ابلضرب املربح على كافة أحناء جسدي أبحذيتهم وبعصا 
أمام مجيع  عمره حنو ٥٠ سنة، وقاموا بضربه وإهانته  استدعوا شخصاً  أهنم  اإلهاانت، شاهدت  ترافق مع  معدنية 
اخلروج  بعدم  تعهد  قاموا ابإلفراج عين وعن بعض األشخاص مع كتابة  اجلهات  العديد من  تدخل  املعتقلني وبعد 

مبظاهرات -مع العلم أهنم اعتقلوين قبل أن خترج املظاهرة-، وعدم التعرض ملكتب الدعوة اخلاص هبم«.

الشاب حممود الشحنة، من بلدة مسرااب مبحافظة ريف دمشق، بتاريخ 6/ نيسان/ 2016 تعرض لالعتقال واإلخفاء القسري من قبل 
عناصر مسلحة اتبعة لتنظيم جبهة النصرة، وذلك من مكان وجوده يف بلدة مسرااب، وبتاريخ 17/ نيسان وصلتنا معلومات تؤكد وفاته 

بسبب التعذيب داخل مركز االحتجاز، دون تسليم جثمانه لذويه. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95WnhhRzllaWdWMTQ/view?us%20p=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOcDJHWmMtbnZkUGs/view?usp=sharing
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اتء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(
تستخدم هذه القوات يف مراكز االحتجاز التابعة هلا أساليب الضرب املتنوع والعنيف على الرأس؛ ما يتسبب يف تكسري العظام وذلك 
إما بواسطة سالح الكالشنكوف أو بواسطة عصا معدنية، حتدث عدد من الناجني من االعتقال للشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن 

أساليب تعذيب متنوعة كالعض والصعق الكهرابء والتحرش اجلنسي وابتزاز احملتجزين لديها جنسياً.

احملامي انصر الناجي العبد، من بلدة كريفايت الشرايني بريف حمافظة احلسكة، اعتقلته عناصر مسلحة اتبعة لإلدارة الذاتية الكردية من 
مكان وجوده يف مدينة احلسكة يف تشرين الثاين/ 2015، وردتنا معلومات تؤكد وفاته بسبب التعذيب يف 31/ كانون الثاين/ 2016. 

مل تراِع قوات اإلدارة الذاتية الكردية يف هذا اخلصوص مبادئ القانون الدويل حلقوق اإلنسان أو القانون اإلنساين 
الدويل، وتشكل ممارسات التعذيب اليت تقوم هبا حبق خصومها على خلفية النزاع املسلح الغري دويل جرمية حرب.

اثء: فصائل املعارضة املسلحة:
استخدمت قوات املعارضة املسلحة عمليات الضرب املربح بواسطة أدوات كالعصا اخلشبية واملعدنية والسلك الكهرابئي أثناء التحقيق مع 
املعتقلني لديها على خلفية هتم جنائية صغرية، إضافة الستخدامها وضعيات تعذيب كالدوالب والشبح، -الدوالب: هو عجلة سيارة يتم 
وضع احملتجز فيه مع ثين ركبتيه مث ضربه، الشبح: هو تعليق احملتجز من يديه أو قدميه وتركه معلقاً مع رفعه عن األرض- وذلك بشكل 
رئيس جتاه العمالء واجلواسيس املتهمني ابلتعاون مع النظام السوري، أو مرتكيب جرائم كبرية كالقتل والزان، كما أشران إىل ذلك بشكل 
موسع يف تقرير يتحدث عن مراكز االحتجاز التابعة لفصائل املعارضة املسلحة بعنوان »يف انتظار العدالة«، ومل تصل تلك املمارسات 

إىل كوهنا أعمال متسقة على نطاق واسع ضد املدنيني.

الشاب عصام محرة، من بلدة املعضمية مبحافظة ريف دمشق، يبلغ من العمر 32 عاماً، يوم اإلثنني 12/ تشرين األول/ 2015 اعتقلته 
عناصر مسلحة اتبعة لفصيل »لواء الفتح – معضمية الشام« من مكان إقامته يف بلدة املعضمية، ويف يوم األربعاء 14/ تشرين األول/ 

2015 مت تسليم جثمانه لذويه وعلى جسده آاثر تعذيب. 

السيد )ع.ح( أحد أفراد عائلة الضحية عصام محرة، أخرب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن التعذيب الذي تعرض له عصام:

»عندما سلموان جثة عصام كان التعذيب واضحاً بشكل ال ميكن إخفاؤه عن جثته، لقد تعرض للحرق بتذويب 
البالستيك على جسده والضرب بقسوة بواسطة قضبان حديدية وبواري التمديدات الصحية البالستيكية، لقد ُأصبنا 
ابلذهول، لقد عذبوه كما يُعذب النظام املعتقلني، وحىت اللحظة مل ياسب اجملرمون وحنن نعرفهم متاماً ابالسم وهم 

املدعو عالء منصور وعلي قزاح امللقب »إمام« ومحزة أبو زيد، ومجعيهم ينتمون إىل لواء الفتح«.

صورة تظهر آاثر التعذيب على جثمان الضحية عصام محرة بعد تسليمه لعائلته من قبل عناصر لواء الفتح أحد فصائل املعارضة املسلحة 
بريف دمشق، يوم األربعاء 14/ تشرين األول/ 2015

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SE5jYW5kU2pNMkk
http://sn4hr.org/arabic/?p=4134
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0alBsdjdEbFhJQTA/view?usp=sharing
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أبرز ضحااي املوت بسبب التعذيب لدى فصائل املعارضة املسلحة: 
رامز صالح عيش، طفل، من أبناء حي برزة مبحافظة دمشق، يبلغ من العمر 17 عاماً، يف /19 شباط/ 2016 اعتقله اللواء األول 
وهو أحد فصائل املعارضة املسلحة بتهمة السرقة، ويف يوم اخلميس 3/ آذار/2016  مت تسليم جثمانه لذويه وعلى جسده آاثر تعذيب 

واضحة. 

املمرض خالد سكيف، من مدينة حلب، يبلغ من العمر 21 عاماً، ممرض يعمل يف مشفى الدقاق امليداين يف مدينة حلب، بتاريخ 
12/ نيسان/ 2016 تعرض لالعتقال التعسفي من قبل عناصر مسلحة اتبعة لفصيل جبهة الرتكمان التابع لفصائل املعارضة املسلحة، 
أثناء وجوده يف مشفى الدقاق، وبعد ساعات من اعتقاله مت نقله إىل املشفى حيث فارق احلياة بسبب تعرضه للتعذيب الشديد والصعق 

ابلكهرابء. 

تشكل أفعال التعذيب اليت تقوم هبا فصائل يف املعارضة املسلحة خمالفة صرحية للقانون الدويل حلقوق 
اإلنساين يف حال  الدويل  والقانون  لسيطرهتا،  اخلاضعة  املناطق  األهايل يف  ممارستها حبق  أثناء  اإلنسان 

مورست حبق أحد خصومها يف النزاع املسلح الغري دويل، وترقى إىل جرمية حرب.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0d2lBNXFCazdzeFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOcVdoZUszSV9SQVE/view?usp=sharing
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رابعًا: التوصيات:
إىل النظام السوري:

• جيب تعليق كافة أحكام اإلعدام ألهنا صادرة بناء على اعرتافات مأخوذة حتت التعذيب الوحشي.
• إطالق سراح املعتقلني تعسفياً وبشكل خاص األطفال والنساء، وكشف مصري عشرات آالف املختفني قسرايً.

• السماح الفوري بدخول جلنة التحقيق الدولية املستقلة واللجنة الدولية للصليب األمحر ومجيع املنظمات احلقوقية املوضوعية.
• فتح حتقيق فوري جبميع حاالت الوفاة داخل مراكز االحتجاز.

إىل اإلدارة الذاتية الكردية:
االلتزام مبعايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان، واالمتناع عن عمليات اخلطف والكشف عن مصري املخوطفني واملختفني قسراً.

إىل فصائل املعارضة املسلحة:
• إهناء احملاكمات الغري قانونية، وإيقاف مجيع عمليات التعذيب داخل مراكز االحتجاز.

• السماح الفوري للجنة الدولية للصليب األمحر وملنظمات حقوق اإلنسان املوضوعية بزايرة مجيع مراكز االحتجاز.
• حماسبة مجيع األفراد املتورطني بعمليات تعذيب وطردهم بشكل مباشر.

إىل جملس األمن واألمم املتحدة:
• الضغط على احلكومة السورية لتنفيذ قرارات جملس األمن رقم 2042، و2139، و2254، ويف حال تكرار عدم التزام احلكومة 

السورية كما هو احلال من مخس سنوات البد من اللجوء إىل الفصل السابع حلماية املعتقلني من املوت داخل مراكز االحتجاز.
• جيب على روسيا التوقف عن عرقلة رفع احلالة يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• يتوجب على مجيع األذرع اإلغاثية التابعة لألمم املتحدة البحث عن اأُلسر اليت فقدت معليها أو أحد أبنائها بسبب التعذيب، وضمان 
إيصال املعوانت إىل مستحقيها بشكل مستمر.

إىل جمموعة دعم سوراي:
• فرض عقوابت على األفراد واجلماعات املتورطني ابرتكاب جرمية التعذيب يف سوراي.

• تقدمي مجيع أساليب الدعم الصحي والنفسي للناجني من التعذيب وأُلسرهم.

شكر وعزاء
كل الشكر والتقدير للناجني من التعذيب الذين سامهوا بشكل فعال يف هذا التقرير، خالص العزاء لعائالت الضحااي وأصدقائهم.

http://www.sn4hr.org

