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الثالاثء 7 نيسان 2015

التقرير يشتمل على:
أواًل: مقدمة.

اثنياً: تفاصيل التقرير:
-حاالت االعتقال التعسفي 

اليت قامت هبا القوات احلكومية 
وامليليشيات التابعة هلا.

-حاالت االعتقال التعسفي 
اليت قامت هبا قوات حزب 
االحتاد الدميقراطي الكردي.

-حاالت االعتقال التعسفي 
اليت قامت هبا اجلماعات 

املتشددة.
-حاالت االعتقال التعسفي 

اليت قامت هبا فصائل املعارضة 
املسلحة.

-حاالت إطالق سراح من 
مراكز االحتجاز املختلفة.

-نقاط مدامهة وتفتيش نتج 
عنها حجز للحرية.

-حاالت خطف قامت هبا 
-جهات غري معروفة.

اثلثاً: أبرز حاالت االعتقال 
التعسفي يف شهر آذار.

رابعاً: التوصيات.

تسجيل ما اليقل عن 588 حالة اعتقال تعسفي يف آذار/ 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 آذار، 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 احلكومة 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 آذار، 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.
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أما 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:

اجلهات املسؤولة عن املدامهات:
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حاالت خطف قامت هبا جهات مل نتمكن من حتديدها:

أبرز حاالت االعتقال التعسفي يف شهر آذار:
أ: القوات احلكومية:

منري البيطار، من أبناء مدينة محص، حمامي ورئيس 
آذار/   /28 بتاريخ  العرب،  االشرتاكيني  حركة 
2015، اعتقلته القوات احلكومية عند نقطة تفتيش 
حاجز القطيفة أثناء سفره من محص إىل دمشق.  

الكرامة مبدينة  أبناء حي  حممد هيثم هنداوي، من 
يف كلية  طالب  عاماً،   24 العمر  من  يبلغ  محاة، 
العلوم السياسية جبامعة دمشق، بتاريخ 14/ آذار/ 
2015 اعتقلته القوات احلكومية من نقطة تفتيش 

حاجز القدموس على طريق طرطوس دمشق. 

الطفل أمحد منري الرحيمو، من أبناء قرية الكرمي بريف محاة، يبلغ من العمر 12 عاماً، بتاريخ 12/ آذار/ 2015، اعتقلته 
القوات احلكومية لدى تواجده يف األراضي الزراعية لقرية هنر البارد بريف محاة. 

آالء املنصور، فلسطينية سورية، من خميم خان الشيح بدمشق، تبلغ من العمر 20 عاماً، بتاريخ 28/ آذار/ 2015 اعتقلتها 
القوات احلكومية أثناء مراجعتها فرع األمن العسكري بدمشق )235( للسؤال عن أخيها املعتقل. 

سناء عبد العزيز حسني خالد، من أبناء مدينة الزبداين بريف دمشق، تبلغ من العمر 28 عاماً، بتاريخ 29/ آذار/ 2015 
اعتقلتها القوات احلكومية أثناء مرورها على نقطة تفتيش حاجز التكية على طريق دمشق.
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ب: اجلماعات املتشددة: 
إدلب  بريف  بسامس  قرية  من  زيدان،  مصطفى  عالء 
بكلية  جامعي  أستاذ  عاماً،   44 العمر  من  يبلغ  اجلنويب، 
آذار/   /3 الثالاثء  يوم  يف  جبامعة حلب،  الزراعية  اهلندسة 
2015، قامت عناصر اتبعة لتنظيم جبهة النصرة ابعتقال 
األستاذ عالء زيدان يف مدينة معرة النعمان مبحافظة إدلب.

املالزم أول أمحد احلليب، يبلغ من العمر 36 عاماً، مقاتل 
بتاريخ 1/ آذار/ 2015،  يف صفوف املعارضة املسلحة، 
النصرة ابعتقاله  لتنظيم جبهة  اتبعة  عناصر مسلحة  قامت 

من مكان إقامته يف قرية قليدين بريف إدلب.

سحم  بيت  من  أمنية(،  لدواعي  االسم  على  التحفظ  )مت 
بريف دمشق، يبلغ من العمر 36 عاماً، مسؤول مؤسسة 
قامت   ،2015 آذار/   /2 بتاريخ  والتنمية،  عدالة لإلغاثة 
مكان  من  ابعتقاله  داعش  لتنظيم  اتبعة  مسلحة  عناصر 

إقامته يف بيت سحم.

ت: فصائل املعارضة املسلحة: 
)مت التحفظ على االسم لدواعي أمنية(، من مدينة السلمية 
مبحافظة محاة، يبلغ من العمر 31 عاماً، بتاريخ 14/ آذار/ 
الشام  أحرار  اتبعة حلركة  مسلحة  عناصر  قامت   ،2015
ابعتقاله من أحد نقاط التفتيش التابعة هلا على طريق حلب 

الدويل.
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قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي

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.
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