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الثالاثء 4 شباط 2014

أبرز حاالت التعذيب حىت املوت يف مراكز االحتجاز احلكومية يف كانون الثاين 2014

ملخص تنفيذي: 
قتلت القوات احلكومية داخل مراكز االحتجاز النظامية وغري النظامية ما ال يقل عن 137 شخصاً بسبب التَّعذيب، 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 الـ137 حالة وفاة بسبب التعذيب مقتل:
• طبيب

• حماٍم
• رايضي

• انشط يف جمال حقوق اإلنسان
• سيدة

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 الحوادث :
طبيب:

عدانن الزين/ حلب/ طبيب - أخصائي ختدير/ اعتقلته القوات احلكومية يف تشرين الثاين 2013، قضى حتت التعذيب داخل 
أحد مراكز االحتجاز يف مدينة دمشق 12/ كانون الثاين/ 2014.

حماٍم:
عبد السالم حسني األطرش/ حلب/ حماٍم/ اعتقلته قوات النظام السوري يف أيلول/ 2011، قضى حتت التعذيب يف 27/ 

كانون الثاين/ 2014.

رايضي:
حسام أمحد رعد من أبناء القصري يف محص، العب يف اندي القصري الرايضي/ قضى حتت التعذيب يف فرع األمن العسكري 

حبمص يوم اإلثنني 27/ كانون الثاين/ 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.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/english/SNHR%20Methodology.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bRBVorhyKhJh031YkrMVtqfIF-aotW04/view
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انشط يف جمال حقوق اإلنسان:
شادي مصطفى كردية، من أبناء سلمية يف محاة، انشط يف جمال حقوق اإلنسان، قضى يوم اجلمعة 24/ كانون الثاين/ 

2014 متأثراً ابلتعذيب الذي تعرض له يف أثناء مدة اعتقاله يف فرع املخابرات اجلوية التابع للقوات احلكومية. 

سيدة:
ليلى عبد الرمحن حلوم، من أبناء النبك يف ريف دمشق، مدرسة لغة عربية، قضت حتت التعذيب يوم اإلثنني 27/ كانون 

الثاين/ 2014.

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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