الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران٢٠١١ /
وهي منظمة مستقلة ،حمايدة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من
قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

الثالاثء  ٦كانون الثاين ٢٠١٥

تسجيل  322حالة اعتقال تعسفي يف شهر كانون األول2014 /

التقرير يشتمل على:
•حاالت االعتقال التعسفي
اليت قامت هبا القوات
احلكومية وامليليشيات التابعة
هلا.
•حاالت االعتقال التعسفي
اليت قامت هبا اجملموعات
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.
•التوصيات.
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أوالً :مقدمة:

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
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 كانون األول ،واليت
متكنا من تسجيلها ،ونؤكد أن هذا هو احلد األدىن ،بسبب ظروف املالحقة واحلظر
املفروض من قبل القوات احلكومية واجملموعات املتشددة ،وبعض فصائل املعارضة
املسلحة.
تُنكر احلكومة السورية قيامها بعمليات اخلطف أو االعقتال ،وذلك عند سؤال األهايل
عن أبنائهم ،وحتصل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على معظم املعلومات من حمتجزين
سابقني.
حصيلة االعتقاالت اليت وثقت خالل شهر كانون األول توزعت على النحو التايل:

www.sn4hr.org - info@sn4hr.org

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:

اثلثاً :التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:
على جملس األمن متابعة تنفيذ القرارات:
• ٢٠٤٢الصادر بتاريخ  /١٤أاير ،٢٠١٢ /والقرار  ٢١٣٩الصادر بتاريخ  /٢٢شباط ،٢٠١٤ /والقاضي بوضع حد
لالختفاء القسري.
•جيب على األمم املتحدة واجملتمع الدويل حتمل مسولياهتما جتاه مئات آالف احملتجزين واملختفني قسرايً يف سوراي.
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