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الثالاثء 4 آذار 2014

أبرز حاالت التعذيب حىت املوت يف مراكز االحتجاز احلكومية يف شباط 2014

ملخص تنفيذي :
قتلت القوات احلكومية داخل مراكز االحتجاز النظامية وغري النظامية ما ال يقل عن 134 شخصاً بسبب التعذيب، ومل يكن 
معدل الوفيات بسبب التعذيب مرتفعاً يف هذا الشهر مقارنة بغريه فقد وصل يف بعض األشهر إىل قرابة 400 حالة تعذيب 
حىت املوت، لكن ما ميَّز هذا الشهر هو نوع حاالت الوفاة بسبب التعذيب، حيث سجَّل فريق توثيق الضحااي يف الشبكة 

السورية حلقوق اإلنسان من بني الـ134 حالة وفاة بسبب التعذيب مقتل :
• طبيب.

• 3 طالب جامعيني.
• طفل.

 منهجية التوثيق لدى فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان :
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منظمة حقوقية مستقلة غري رحبية ال تتبع أية جهة حزبية أو سياسية، تقوم الشبكة بتوثيق 

انتهاكات حقوق اإلنسان وتوثيق الضحااي واملعتقلني يف سوراي .
نرجو االطالع على منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي 

تفاصيل احلوادث :
طبيب

رافع بريك/ طبيب أسنان/ من بلدة القراي يف حمافظة السويداء، اعتقلته قوات النظام السوري يف عام 2013، قضى حتت 
التعذيب يوم األحد 9/ شباط/ 2014.

طالب جامعيون
عبد الرمحن حممد أمحد العيسى املقداد، من بلدة بصرى الشام يف حمافظة درعا، طالب يف كلية الطب جبامعة البعث - سنة 

اثلثة، اعتقل من اجلامعة وقضى حتت التعذيب يوم األربعاء 12/ شباط/ 2014.

هيثم هشام الفروخ من قرية القيطة مبحافظة درعا، من سكان حي العسايل مبدينة دمشق، قضى حتت التعذيب يوم األربعاء 
12/ شباط/ 2014.

يوسف منيب يوسف العودة من بلدة بصرى الشام يف حمافظة درعا، طالب يف كلية اهلندسة البرتوكيميائية - سنة رابعة يف 
جامعة الفرات بدير الزور، من سكان حي اجلورة مبدينة دير الزور، اعتقلته القوات احلكومية قبل شهر ومت العثور على جثمانه 

يف هنر الفرات يوم السبت 22/ شباط/ 2014.

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

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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طفل
عصام عواد الناصر/ 16 عاماً، من أبناء السحيلية يف حمافظة درعا، قضى حتت التعذيب يوم اإلثنني 17/ شباط/ 2014 

بعد اعتقال دام 4 أشهر.

االستنتاجات :
يف املادَّة السابعة من الباب الثاين، البند )1 -و( يُعد التعذيب جرمية ضدَّ اإلنسانيَّة مىت ما ارتكب يف إطار خطَّة أو سياسة 
عامَّة أو يف إطار عمليَّة ارتكاب واسعة النطاق هلذه اجلرمية، وفق نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيَّة الدولية وهذا ما نراه 
يف ممارسات قوات األمن يف مراكز االحتجاز، اليت تدلُّ على أهنا سياسة دولة، وابلتايل فإن احلكومة السورية متهمة ابرتكاب 

جرائم ضد اإلنسانية فيما يتعلق جبرمية التعذيب .
كما أن القانون الدويل حلقوق اإلنسان حيظر بشكل واضح التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

وذلك يف املادة 7 من العهد الدويل اآلنف الذكر.
للقانون اجلنائي  إضافة إىل أنَّ التعذيب يف أثناء النزاعات املسلحة هو انتهاك للقانون الدويل اإلنساين كما ُيشكل انتهاكاً 

الدويل ويعترب مبثابة جرمية حرب .
وتعترب أماكن االحتجاز وطرق االعتقال والتعذيب ال إنسانية .

التوصيات :
1. جملس األمن :اختاذ قرار إبحالة الوضع يف سورية إىل حمكمة اجلناايت الدولية وعدم ترسيخ سياسة اإلفالت من العقاب .
2. حتذير احلكومة السورية من تداعيات استخدام أساليب التعذيب الوحشية على استقرار السلم األهلي والتعايش املشرتك 

بني أبناء اجملتمع الواحد .

جملس حقوق اإلنسان :
1. إيالء اهتمام وجدية أكرب يف التعامل مع قضية التعذيب حىت املوت، اليت تعترب من أبشع أنواع اجلرائم على اإلطالق .

2. مطالبة جملس األمن واملؤسسات الدولية املعنية بتحمل مسؤولياهتا يف هذه املسألة ابلغة اخلطورة.
3. الضغط على احلكومة السورية من أجل وقف عمليات التعذيب وفتح السجون واملعتقالت لالطالع على أحوال آالف 

املعتقلني وظروف اعتقاهلم .
4. حتميل حلفاء وداعمي احلكومة السورية –روسيا وإيران والصني- املسؤولية املادية واألخالقية عن جتاوزات النظام السوري 

يف هذا املضمار.

اجلامعة العربية :
1. الطلب من جملس األمن إعطاء هذه القضية اخلطرية حقها من االهتمام واملتابعة.

2. الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء احلكومة السورية الرئيسيني –روسيا وإيران والصني- ملنعهم من االستمرار يف 
توفري الغطاء واحلماية الدولية والسياسية لكافة اجلرائم املرتكبة حبق الشعب السوري وحتميلهم املسؤولية األخالقية واملادية عن 

كافة جتاوزات احلكومة السورية .
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