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الموت في مراكز التعذيب حتى  ابرز حاالت 
2014 اذار  الحكومية خالل شهر  االحتجاز 

: تنفيذي  ملخص 

التعذيب  176 شخص بسبب  قتلت القوات الحكومية داخل مراكز االحتجاز النظامية وغير النظامية مااليقل عن 
التعذيب حتى الموت مرتفعا فقد وصل في بعض األشهر إلى قرابة ال400 حالة  وهذا الشهر لم يكن فيه معدل 
توثيق  فريق  سجل  حيث   ، التعذيب  تحت  الوفاة  حاالت  نوع  هو  الشهر  هذا  ماميز  ولكن  الموت  حتى  تعذيب 

: مقتل  التعذيب  176 حالة وفاة تحت  ال  بين  اإلنسان من  لحقوق  السورية  الشبكة  في  الضحايا 
طفالن  •
سيدتان  •
اعالمي  •

الطبية الكوادر  من  اثنان   •
مهندس  •
مي محا  •

جامعيان طالبان   •
الموت الشقاء )15 شهيد( 5 حاالت تعذيب حتى   •

: اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  في  الضحايا  توثيق  فريق  لدى  التوثيق  منهجية 
تقوم   ، سياسية  أو  حزبية  جهة  ألي  التتبع  ربحية  غير  مستقلة  حقوقية  منظمة  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة 

. في سورية  المعتقلين  و  الضحايا  توثيق  و  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  بتوثيق  الشبكة 
الضحايا توثيق  في  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  منهجية  على  االطالع  نرجو 

: الحوادث  تفاصيل 
طفالن :

سجن  في  التعذيب  تحت  قضى  دركوش/   – جسرالشغور   - 16سنة/ادلب  القاضي/  عبدالغني  غازي  الطفل 
صيدنايا في دمشق 1/3/2014 وهو من سكان دمشق

16 عام / ريف دمشق - معرة صيدنايا / قضى تحت التعذيب في سجون النظام 5/3/2014 الطفل م.ش / 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/english/SNHR%20Methodology.pdf
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: سيدتان 
النظام معتقالت  في  التعذيب  تحت  قضت  السيدة ف.خ/حلب/ 

برادات مشفى جامعة حلب أحد  الجثمان في  العثور على  تم  و 
لمعتقلين جثامين  اربعة  مع  جثمانها  بتسليم  الدولة  أمن  فرع  قام  حيث 

13/3/2014 بتاريخ  في حلب  الجامعة  الى مشفى 
15/3/2014 بتاريخ   التعذيب  النظام تحت  استشهدت في معتقالت    / المليحة  أ.ب /ريف دمشق/  السيدة 

أم لثالثة أطفال ، تم اعتقالها لمدة ثالثة شهور وأخبر النظام أهل الشهيدة أمل عن طريق وساطة بأنها قد توفيت 
الجثمان الهلها تسليم  دون   ، مباشرة  بدفنها  وقام  األمنية  األفرع  أحد  في  قلبية  أزمة  نتيجة 

اعالمي:
مروان اسماعيل عرسان / ريف دمشق – السيدة زينب / ناشط إعالمي / قضى تحت التعذيب في سجون النظام 

أكثر من عام 11/3/2014 اعتقاله منذ  بعد 

الطبية ) طبيب و ممرض (: الكوادر 
احد  في  شهرين  دام  اعتقال  بعد  دمشق  في  النظام  معتقالت  في  التعذيب  تحت  قضى  الزين/حلب/طبيب/  عدنان 
والنقاط  المشافي  انشاء  الطبي و دعم و  العمل  تنسيق  الكبير في  الفضل  له  13/1/2014 كان  النظام  معتقالت  

الشرقية الغوطة  في  الطبية 
بعد  بدمشق  الجوية  المخابرات  فرع  في  التعذيب  تحت  استشهد  ممرض/   / قرفا   - درعا   / الغزالي  منهل  محمد 

لعام ونصف 19/3/2014 اعتقال دام 

 : مهندس 
28- بتاريخ  النظام  قوات  في سجون  التعذيب  تحت  /مهندس/استشهد  /موثبين  /درعا  عبدالكريم  عبدالمجيد  فواز 

بتاريخ 3/3/2014 استشهاده  اعتقاله وقد وصل خبر  بعد مضي عام على   2-2014

: محامي 
فرع  في  التعذيب  تحت  قضى  أطفال.  أربعة  وله  /دمشق/الميدان/متزوج  الغنيمي/45سنة/  معن  المحامي 
قام فرع  بتاريخ 20/5/2013 ، وقد  باتجاه دمشق   الربوة  قادما من  الجوية بعد اعتقاله عندما كان  المخابرات 
الشخصية،  بطاقتة  تسليمها  وتم  وفاته  بخبر   27/3/2014 بتاريخ  بابالغ  زوجته  قام  بدمشق  العسكرية  الشرطة 
مكان  تحديد  عن  وكذلك  جثته  تسليم  عن  وامتنع   ، دماغية  بجلطة  واصابته  مرضه  نتيجة  توفي  أنه  تفيد  وورقة 

بتاريخ 14/1/2014 توفي  أنه  بالتصريح  الفرع   ، واكتفى  دفنه 

: جامعيين  طالب 
همام قدورة/ 23 سنة/ حماة /طالب في الجامعة االروبية قسم ادارة االعمال/ قضى تحت التعذيب في أحد أفرع 

منذ  نحو سنة 11/3/2014 الجامعي  السكن  اعتقاله من غرفته في   بعد  النظام 
بعد  المعتقل  داخل  التعذيب  تحت  قضى  عربي/  أدب  طالب   / اليرموك  مخيم  دمشق/   / السعد  خير  محمد  عبدهللا 

اعتقال دام سنة ونصف 29/3/2014

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuXzdXZy15TV9SMXM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuXzdXZy15TV9SMXM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNXpaMFRTVTQ0Tk0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuV3lGWVVDODJqMzA/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuV3lGWVVDODJqMzA/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNXpaMFRTVTQ0Tk0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVmtxODM3TkkxUzQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVmtxODM3TkkxUzQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQktPNG5TMTc4WlE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQktPNG5TMTc4WlE/edit?usp=sharing
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: التعذيب  تحت  اخوة 
التعذيب 3 اخوة تحت  19/آذار/2014 سجلنا مقتل  الحادثة األولى : يوم األربعاء  

9/آب/2012 واعتقالهم جميعا ونشير إلى أن االخوة الثالثة  قامت قوات األمن الحكومية باقتحام منزلهم بتاريخ 
بتاريخ 19/3/2014 وطلب منهم  أهلهم بخبر موتهم  الحكومية  ابلغت قوات االمن  متزوجين ولديهم اطفال وقد 

أبنائهم. جثامين  الستالم  الحضور 
الحاالت هي :

طالل البج / أبوعلي / ريف دمشق – التل / شقيق الشهيدين سامر و خالد البج / قضى مع شقيقيه تحت التعذيب 
في فرع األمن العسكري ) 215 ( بدمشق بعد اعتقاله منذ أكثر من عام

تحت  شقيقيه  مع  قضى   / البج  خالد  و  طالل  الشهيدين  شقيق   / التل   – دمشق  ريف   / محمد  أبو   / البج  سامر 
أكثر من عام العسكري ) 215 ( بدمشق بعد اعتقاله منذ  التعذيب في فرع األمن 

خالد البج / أبو سعيد / ريف دمشق – التل / شقيق الشهيدين طالل و سامر البج / قضى مع شقيقيه تحت التعذيب 
في فرع األمن العسكري ) 215 ( بدمشق بعد اعتقاله منذ أكثر من عام.

 : الزور وهم  التعذيب من منطقة هجين بريف دير  : مقتل خمس اخوة  تحت  الثانية  الحادثة 
حسين علي الفرج ) الساروت ( / دير الزور – هجين / أعدم مع خمسة من إخوته في فرع المخابرات الجوية 

2013 عام  بداية  منذ  اعتقالهم  بعد  بدمشق 
الجوية  المخابرات  / أعدم مع خمسة من إخوته في فرع  الزور – هجين  / دير  الفرج )الساروت (  خضر علي 

2013 عام  بداية  منذ  اعتقالهم  بعد  بدمشق 
الجوية  المخابرات  فرع  في  إخوته  أعدم مع خمسة من   / الزور – هجين  دير   /  ) )الساروت  الفرج  حسن علي 

2013 عام  بداية  منذ  اعتقالهم  بعد  بدمشق 
محمد علي الفرج ) الساروت ( / دير الزور – هجين / أعدم مع خمسة من إخوته في فرع المخابرات الجوية 

2013 عام  بداية  منذ  اعتقالهم  بعد  بدمشق 
الجوية  المخابرات  / أعدم مع خمسة من إخوته في فرع  الزور – هجين  / دير  الساروت (  الفرج )  أحمد علي 

20/3/2014 عام  بداية  منذ  اعتقالهم  بعد  بدمشق 

 : التعذيب وهم  المليحة  في ريف دمشق تحت  : مقتل ثالثة أخوة من  الثالثة  الحادثة 
التعذيب  تحت  النظام  سجون  في  محمود  أخيه  مع  قضى  التعذيب  تحت   / المليحة   / دمشق  ريف  البقاعي/  أحمد 

20/3/2014 بتاريخ 
محمود البقاعي /  ريف دمشق / المليحة / تحت التعذيب / قضى مع أخيه احمد في سجون النظام تحت التعذيب 

20/3/2014 بتاريخ 
التعذيب  النظام تحت  /  قضى في سجون   /  / التعذيب  / تحت  / ذكر  المليحة   / / ريف دمشق   / البقاعي  عدنان 

20/3/2014 بتاريخ 
تم اعتقال األخوين أحمد ومحمود البقاعي أثناء محاولتهم الخروج مع والدتهم من الغوطة الشرقية إلى العاصمة 
في  هناك  يقطن  كان  حيث  جرمانا  في  اعتقاله  تم  فقد  البقاعي  عدنان  الثالث  االخ  أما  الحصار  من  هرباً  دمشق 

. المدينة  في  استأجره  منزل 

الحادثة الرابعة : أخوين من سحم الجوالن  بريف درعا وهم : 
داخل  في  التعذيب  تحت  أخيه  مع  قضى   / دمشق  سكان  من   / الجوالن  سحم   – درعا   / المطرود  محمود  أيمن 

بدمشق  27/3/2014 مراكز االحتجاز 

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWEZUQzBMcC1UNTQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTTdHczRNZzBRQ0k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWEZUQzBMcC1UNTQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWEZUQzBMcC1UNTQ/edit?usp=sharing
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دمشق بريف  منطقة عدرا  في  التعذيب  تحت  أخوين   : الخامسة  الحادثة 
المنطقة بدمشق  31/3/2014 التعذيب في فرع  تحسين علي الخضر / ريف دمشق – عدرا / قضى تحت 

المنطقة بدمشق 31/3/2014 التعذيب في فرع  بسام علي الخضر / ريف دمشق – عدرا / قضى تحت 

: االستنتاجات 
ة  ة السابعة من الباب الثاني، البند )-1و( يعد التعذيب جريمة ضدَّ اإلنسانيَّة متى ما ارتكب في إطار خطَّ في المادَّ
للمحكمة  األساسي  روما  نظام  وفق  الجريمة،  لهذه  النطاق  واسعة  ارتكاب  عمليَّة  إطار  في  أو  ة  عامَّ سياسة  أو 
دولة  سياسة  أنها  على  تدل  التي  االحتجاز  مراكز  في  األمن  قوات  ممارسات  في  مانراه  هذا  و  الدولية  الجنائيَّة 

. التعذيب  بجريمة  يتعلق  فيما  اإلنسانية  جرائم ضد  بارتكاب  وتهمة  السورية  الحكومة  فأن  ،وبالتالي 
أو  القاسية  المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  واضح  وبشكل  االنسان  لحقوق  الدولي  القانون  يحظر  أن  كما 

الذكر االنف  الدولي  العهد  7 من  المادة  المهينة وذلك في  أو  الالإنسانية 
للقانون  انتهاكا  الدولي اإلنساني كما يشكل  للقانون  انتهاك  المسلحة هو  النزاعات  أثناء  التعذيب  أن  إلى  باإلضافة 

. حرب  جريمة  بمثابة  ويعتبر  الدولي  الجنائي 
. إنسانية  تعتبر ال  والتعذيب  االعتقال  أماكن االحتجاز و طرق  أن  كما 

: التوصيات 

 : مجلس األمن 
1. اتخاذ قرار باحاله الوضع في سورية إلى محكمة الجنايات الدولية وعدم ترسيخ سياسة اإلفالت من العقاب .

و  األهلي  السلم  استقرار  على  الوحشية  التعذيب  أساليب  استخدام  تداعيات  من  السورية  الحكومة  تحذير   .2
. الواحد  المجتمع   أبناء  بين  المشترك  التعايش 

: اإلنسان  مجلس حقوق 
الجرائم  أنواع  أبشع  تعبر من  التي  الموت و  التعذيب حتى  التعامل مع قضية  أكبر في  اهتماما و جدية  ايالء   .1

على اإلطالق .
الخطورة. بالغة  المسألة  هذه  في  مسؤولياتها  بتحمل  المعنية  الدولية  والمؤسسات  األمن  مجلس  مطالبة   .2

على  لالطالع  المعتقالت  و  السجون  فتح  و  التعذيب  عمليات  وقف  أجل  من  السورية  الحكومة  على  الضغط   .3
. اعتقالهم  المعتقلين و ظروف  آالف  أحوال 

عن  واألخالقية  المادية  المسؤولية  والصين-  وإيران  –روسيا  السورية  الحكومة  داعمي  و  حلفاء  تحميل   .4
المضمار. هذا  في  النظام  تجاوزات 

: العربية  الجامعة 
والمتابعة. االهتمام  من  حقها  الخطيرة  القضية  هذه  إعطاء  األمن  مجلس  من  الطلب   .1

لمنعهم   - والصين  وإيران  روسيا   - الرئيسيين  السورية   الحكومة  حلفاء  على  والدبلوماسي  السياسي  الضغط   .2
السوري   الشعب  بحق  المرتكبة  الجرائم  لكافة  الساسية  و  الدولية  الحماية  و  الغطاء  توفير  في  االستمرار  من 

. السورية  الحكومة  تجاوزات  كافة  عن  والمادية  األخالقية  المسؤولية  وتحميلهم 


