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الثالاثء 7 متوز 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة.

اثنياً: تفاصيل التقرير.
حاالت االعتقال التعسفي اليت قامت هبا 

القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات 
احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(.

حاالت االعتقال التعسفي اليت قامت هبا 
قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية. 

حاالت االعتقال التعسفي اليت قامت هبا 
التنظيمات اإلسالمية 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 مل نتمكن 
من حتديدها.

اثلثاً: أبرز حاالت االعتقال التعسفي يف 
شهر حزيران.

رابعاً: التوصيات.

تسجيل ما اليقل عن 852 حالة اعتقال تعسفي يف حزيران 2015

   أواًل: املقدمة:

حتاول الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن تتبع أعلى معايري التوثيق، لكن التحدايت اليت تواجه فريق 
تسجيل املعتقلني أشد صعوبة، ويرجع ذلك بشكل رئيس إىل عدم رغبة كثري من األهايل يف التعاون 
ونشر خرب اعتقال أبنائهم، أو حىت التعاون بشكل سري، وبشكل خاص يف حال كون املعتقلة أنثى، 
وذلك العتقاد سائد يف اجملتمع السوري أن ذلك سوف يعرضها ملزيد من اخلطر والتعذيب، وتبدأ 
املفاوضات مع اجلهات األمنية اليت غالباً ما تقوم بعملية ابتزاز لألهايل قد تصل يف بعض األحيان إىل 
عشرات املاليني، وهذا األمر يُعترب من أشد التحدايت اليت واجهتنا يف توثيق املعتقلني واإلفراج عنهم 
منذ عام 2011 وحىت اآلن، وعلى الرغم من امتالك الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قوائم تتجاوز الـ 
115 ألف شخص بينهم نساء وأطفال، إال أننا نؤكد أن تقديراتنا تشري إىل أن أعداد املعتقلني تفوق 

حاجز الـ 200 ألف معتقل، %99 منهم لدى القوات احلكومية بشكل رئيس.
بكافة  املتحدة  واألمم  الدويل  اجملتمع  متكن  عدم  هو  السوري  اجملتمع  لدى  القناعة  هذه  رّسخ  ومما 
مؤسساهتا من الضغط على السلطات السورية لإلفراج عن حالة واحدة فقط، حىت لو كانت معتقل 

رأي، بل إن حاالت اإلفراج مت معظمها ضمن صفقات تبادل مع املعارضة املسلحة.
األهايل عن  عند سؤال  وذلك  االعتقال،  أو  اخلطف  بعمليات  قيامها  السورية  احلكومة  تُنكر  كما 
معظم  على  اإلنسان  السورية حلقوق  الشبكة  احلكومية، وحتصل  القوات  قبل  من  احملتجزين  أبنائهم 

املعلومات من حمتجزين سابقني.

موقع  املوجود على  البحث  امسه على حمرك  معتقل عرب كتابة  أي  تفاصيل  ابإلمكان احلصول على 
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، كما إنه إبمكانكم إدخال اسم وتفاصيل أي معتقل، وسيقوم فريق 

العمل اخلاص بتوثيق املعتقلني ابلتحقق من البياانت، مث إدخاهلا يف حال صحتها.

   اثنياً: تفاصيل التقرير:

اجلدول التايل يوضح توزع حاالت االعتقال اليت حصلت يف شهر حزيران، اليت متكنا من تسجيلها، 
ونؤكد أن هذا هو احلد األدىن، بسبب ظروف املالحقة واحلظر املفروض من قبل القوات احلكومية 

والتنظيمات اإلسالمية  املتشددة، وبعض فصائل املعارضة املسلحة.

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/2240-2/
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حصيلة االعتقاالت اليت وثقت خالل حزيران توزعت على النحو التايل:

http://www.sn4hr.org
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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:

http://www.sn4hr.org
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اجلهات املسؤولة عن املدامهات:

حاالت خطف قامت هبا جهات مل نتمكن من حتديدها:

http://www.sn4hr.org


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 5

   اثلثاً: أبرز حاالت االعتقال التعسفي يف شهر حزيران:

القوات احلكومية:
األستاذ طالب احلليب، من أبناء مدينة السويداء، يبلغ من العمر 39 عاماً، مدرس لغة انكليزية، 
يوم السبت 6/ حزيران/ 2015 اعتقلته القوات احلكومية على نقظة تفتيش حاجز العادلية أثناء 

توجهه إىل دمشق، مازال مصريه جمهواًل ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً. 

السيدة يسرى القوس، أنثى، من حي ابب القبلي مبدينة محاة، تبلغ من العمر 60 عاماً، يف 28/ 
حزيران/ 2015 اعتقلتها القوات احلكومية على أحد نقاط التفتيش، مل تتمكن الشبكة السورية 

حلقوق اإلنسان من حتديد مصريها أو مكان احتجازها حىت اللحظة.   

الطفل مراد علوان عبدي، من مدينة القامشلي مبحافظة احلسكة، يبلغ من العمر 16 عاماً، يف 
15/ حزيران /2015 اعتقلته القوات احلكومية من مكان إقامته مبدينة القامشلي، أفرج عنه بتاريخ 

16/ حزيران/2015. 

)مت التحفظ على االسم لدواعي أمنية(، طفل، من مدينة داراي بريف دمشق، يبلغ من العمر 17 عاماً، بتاريخ 21/ حزيران/ 2015 اعتقلته 
القوات احلكومية من مكان إقامته بدمشق، مت اقتياده إىل الفرع 215، اليزال مصريه جمهواًل ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً. 

تنظيمات إسالمية متشددة: 
املسعف عمر حالبو، من حي بستان القصر مبدينة حلب، يبلغ من العمر 25 عاماً، متطوع يف اهلالل األمحر العريب السوري فرع حلب، يوم 
السبت 6/ حزيران/ 2015 اعتقلته عناصر مسلحة اتبعة لتنظيم جبهة النصرة عند معرب بستان القصر اإلنساين، أفرج عنه يوم اإلثنني 8/ حزيران/ 

2015 بعد تعرضه للضرب والتعذيب. 

قوات “اإلدارة الذاتية” الكردية: 
الطفل ألدار قرنو، من مدينة عامودا مبحافظة احلسكة، يبلغ من العمر 12 عاماً، يوم السبت 6/ حزيران/ 2015 اعتقلته قوات “اإلدارة الذاتية” 

الكردية من مكان إقامته يف مدينة عامودا، مايزال مصريه جمهواًل ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان. 

شفان عمر، من مدينة القامشلي مبحافظة احلسكة، انشط سياسي يف حزب يكيت الكردي، اعتقلته 
قوات “اإلدارة الذاتية” الكردية بتاريخ 23/ حزيران/ 2015 من مدينة القامشلي، مت اقتياده إىل 
جهة جمهولة، مل تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من حتديد مصريه أو مكان اعتقاله حىت 

اللحظة.

علي حممود، من مدينة القامشلي مبحافظة احلسكة، انشط سياسي يف حزب يكيت الكردي، اعتقلته 
قوات “اإلدارة الذاتية” الكردية بتاريخ 23/ حزيران/ 2015 من مدينة القامشلي، مت اقتياده إىل 
جهة جمهولة، مل تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من حتديد مصريه أو مكان اعتقاله حىت 

اللحظة. 

مراد علوان علوي

علي حممود

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOX1BmTDlUcDI0WUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOYjR2V0tHQ1pjcG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEONThHVEt5RzNmb0E/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOM244YkRvVmJaajA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOTEVRNkhscFI0dDg/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOM244YkRvVmJaajA/view
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أمحد الشيخو، من قرية اجلوادية بريف احلسكة، يبلغ من العمر 58 عاماً، رجل دين وإمام مسجد الفتح يف اجلوادية، يوم األحد 21/ حزيران/ 
2015 اعتقلته قوات “اإلدارة الذاتية” الكردية بعد مدامهة منزله، مت اقتياده إىل جهة جمهولة، مايزال مصريه جمهواًل للشبكة السورية حلقوق اإلنسان 

وألهله أيضاً. 

فصائل املعارضة املسلحة: 
أنس اخلويل، من مدينة مسرااب بريف دمشق، يبلغ من العمر 28 عاماً، انشط إعالمي، بتاريخ 30/ حزيران/ 2015 قامت عناصر مسلحة اتبعة 
لفصيل جيش اإلسالم يف الغوطة الشرقية مبدامهة منزل الناشط أنس واعتقاله مع والده، ومل تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من حتديد مصريه 

أو مكان اعتقاله حىت اللحظة. 

    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.

http://www.sn4hr.org
https://www.facebook.com/349109695276890/photos/a.349113188609874.1073741828.349109695276890/408324229355436/?type=1&__mref=message_bubble
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOalZoTklTbjZCVHM/view?usp=sharing

