
 
 

 هل من نهايت؟ – إساءة المعاملت والتعذيب 
 

ٌجٕخ األُِ اٌّزذذح ٌّٕب٘ؼخ اٌزؼز٠ت ٟٚ٘ ا١ٌٙئخ  2009ٔششد فٟ اٌخبِس ػشش ِٓ أ٠بس 
 اٌخبطخ اٌّزؼٍمخ رٛط١برٙباٌّىٍفخ ثشطذ ِٚشالجخ ِذٜ االِزثبي الرفبل١خ ِٕب٘ؼخ اٌزؼز٠ت 

 . ثّذٜ رٕف١ز ٚاٌزضاَ إسشائ١ً ثبرفبل١خ ِٕب٘ؼخ اٌزؼز٠ت
 

ػٕذ  ِّبثٍخ ٌزٍه اٌزٟ أثبسرٙب فٟ اٌّشح اٌسبثمخ اٌمؼب٠ب اٌّث١شح ٌٍمٍكاٌٍجٕخ ػذدا ِٓ  ؿشدذ
 ش١ئب فئْ ٚػٍٝ ِب ٠جذٚ  ،2001الرفبل١خ فٟ رشش٠ٓ اٌثبٟٔ اِشاجؼزٙب ٌّذٜ اِزثبي اسشائ١ً ة

 لذ رُ اٌمؼب٠ب اٌزٟ رُ ؿشدٙب٠شبس إٌٝ أْ وث١ش ِٓ . ل١ٍال رغ١ش فٟ اٌثّبٟٔ سٕٛاد اٌّبػ١خ
ِٓ لجً ٌجٕخ األُِ اٌّزذذح اٌّؼ١ٕخ ثذمٛق اٌـفً ػٕذ ِشاجؼزٙب ٌّذٜ اٌزضاَ إسشائ١ً ثبرفبل١خ سبثمب ؿشدٙب 

 .2002دمٛق اٌـفً فٟ ػبَ 
  

:    اٌشئ١س١خ اٌزٟ أثبسرٙب اٌٍجٕخاٌمؼب٠بثؼغ 

  ٌٝؿفً فٍسـ١ٕٟ ٠زُ اػزمبٌُٙ ِٚذبوّزُٙ فٟ اٌّذبوُ اٌؼسىش٠خ 700رمبس٠ش رف١ذ أْ ِب ٠ظً إ 
 . االسشائ١ٍ١خ وً ػبَ

  ِضاػُ ػذ٠ذح ِٚسزّشح ِٚزسمخ ثشأْ ٚلٛع دٛادس اسبءح ِؼبٍِخ ٚرؼز٠ت لجً ٚأثٕبء ٚثؼذ
 . اٌزذم١ك

  ٚرمبس٠ش رف١ذ أْ األؿفبي اٌفٍسـ١١ٕ١ٓ ٠ؼزمٍْٛ ٠ٚسزجٛثْٛ فٟ غ١بة أدذ أفشاد األسشح أ
 . اٌّذبِٟ ٠ٚزؼشػْٛ ٌسٛء اٌّؼبٍِخ ِٓ أجً اٌذظٛي ػٍٝ اػزشافبد

  ٟأسثؼخ ِٓ أطً خّسخ سجْٛ رسزخذَ الػزمبي األؿفبي اٌفٍسـ١١ٕ١ٓ رمغ داخً إسشائ١ً ف
 .رؼبسع ِغ ارفبل١خ ج١ٕف اٌشاثؼخ

  
 فٍسـ١ٓ رؤ٠ذ اٌزٛط١بد اٌزٟ لذِزٙب اٌٍجٕخ ٚاٌزٟ رؼّٕذ أْ سع ف/اٌذشوخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍذفبع ػٓ األؿفبي

ج١ّغ ادػبءاد اٌزؼز٠ت ٠ٕجغٟ اٌزذم١ك ف١ٙب ثشىً س١ٍُ ٚأٔٗ ال ٠ٕجغٟ اسزجٛاة األؿفبي إال ثذؼٛس 
ِذبَ، وزٌه ٠جت رسج١ً وً جٍسبد اٌزذم١ك فٟ أششؿخ ف١ذ٠ٛ وٛس١ٍخ ٌّٕغ اٌزؼز٠ت، ثبإلػبفخ إٌٝ 

أٔٗ ال ٠جت إدأخ األؿفبي ثبالسزٕبد فمؾ إٌٝ االػزشافبد اٌزٟ 
.  رُ اٌذظٛي ػ١ٍٙب خالي اٌزذم١ك

 
، 2009٘ب اٌزٞ س١ظذس فٟ دض٠شاْ فٟ رمش٠ش

 فٍسـ١ٓ سع ف/اٌذشوخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍذفبع ػٓ األؿفبي
اٌّؼبٍِخ ٚاٌزؼز٠ت اسبءح  إٌٝ أْ اسزخذاَ دخٍض

اٌسٍـبد ػٍٝ ٠ذ ػذ االؿفبي اٌفٍسـ١١ٕ١ٓ 
.  ٚاسغ إٌـبق٠زُ ثشىً ِٕزظُ ٚاإلسشائ١ٍ١خ 

 
شٙبدح اٌّزؼّٕخ فٟ اٌزمش٠ش أوذرٙب ؿفبي شٙبداد األ

اٌج١ش اٌزٞ أوذ ثذٚسٖ ػٍٝ أْ لبئذ ػسىشٞ إسشائ١ٍٟ 
ثّؼب٠مخ ٚاسبءح ِؼبٍِخ ثشىً ِزؼّذ ٠مَٛ ٚاإلسشائ١ٍٟ 

 .اٌّذ١١ٔٓ اٌفٍسـ١١ٕ١ٓ اٌز٠ٓ ٠ؼ١شْٛ رذذ االدزالي
 

اٌزجبً٘ ٘زا س١زُ ٚػغ دذ يِزٝ اٌزٞ ٠ـشح ٔفسٗ ٘ٛ اٌسؤاي 
ألدىبَ ارفبل١خ ج١ٕف اٌشاثؼخ ٚارفبل١خ األُِ اٌّزذذح اٌّزؼّذ 

  ؟ ٌّٕب٘ؼخ اٌزؼز٠ت ٚارفبل١خ األُِ اٌّزذذح ٌذمٛق اٌـفً
 

. اٌّسبءٌخ- فٟ وٍّخ ٚادذح ِٓ اإلجبثخ ػٍٝ ٘زا اٌسؤاي سثّب ره
ٚدزٝ ٠زُ إ٠جبد ٔٛع ِٓ ارا ٌُ ٠ىْٛ ٕ٘بن ٔٛع ِٓ اٌّسبءٌخ 

 ِٓ ٖفئْ، ػٍٝ اٌظؼ١ذ اٌذٌٟٚ ٚأسٛاء داخً اسشائ١ً اٌّسبءٌخ 
ػشش ؿفبي فٍسـ١١ٕ١ٓ ال رزجبٚص أػّبسُ٘ ألسٛء اٌّؼبٍِخ ٚاٌزؼز٠ت رٕزٟٙ لش٠جب دٛادس غ١ش اٌّشجخ اْ 

 . سٕٛاد
 

 النشزة االلكتزونيت

أيار  في 
 

 فٟ فٍسـ١ٕٟي فٌُ ٠مزً أٞ ؽ
شٙش أ٠بس  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػذد األؿفبي 346
اٌفٍسـ١١ٕ١ٓ األسشٜ فٟ 

 ِٓ 2009ٔٙب٠خ أ٠بس 
 ػُّٕٙ 

 

 6  فز١بد 

  ؿفً ٚادذ س٘ٓ االػزمبي
دْٚ رّٙخ أٚ )االداسٞ 
 (ِذبوّخ

 

 
 

 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

: أدذاس لبدِخ

اطذاس اٌذشوخ ٌزمش٠ش :  دض٠شا13ْ

األؿفبي األسشٜ 

 

اجزّبع ِجٍس اٌششاوخ :  دض٠شا15ْ

األٚسٚثٟ اإلسشائ١ٍٟ  

 

اٌزوشٜ اٌشٙش٠خ اٌسبدسخ :  رّٛص18

إلػالْ ٚلف إؿالق إٌبس اٌزٟ أػٍٓ 

 وبْٔٛ اٌثبٟٔ 18ػٕٙب فٟ 

 

 

 

 

 

 
 2009 أ٠بس –خبِس ػشش اٌؼذد اي

أخبار المناصزة 

 ٌجٕخ األُِ اٌّزذذح اجزّؼذ ِغاٌذشوخ -  أ٠بس 4
اسشائ١ً  ِشاجؼزٙب ٌزمش٠ش ٌّٕب٘ؼخ اٌزؼز٠ت لجً 

ِالدظبرٙب ثٗ ةسدت د أ٠بس 18 ث١بٔب فٟ ٚأطذسد
 . اٌخزب١ِخ

 
 ثب١ٌٕبثخ ػٓ ٔذاء ػبجالاٌذشوخ أطذسد -  أ٠بس 6

  .فٟ االػزمبي اإلداس٠ٞمجغ ساْ اٌزٞ عِذّذ ة
 

ػشع  ثؼذ ث١بٔباٌذشوخ أطذسد - أ٠بس  13
 أِبَ ِجٍساٌزؼ١ٍُ دٛي رمش٠ش اٌّمشس اٌخبص 

أ٠خ ِؼٍِٛخ ػٓ رمش٠ش َ ٠شد فٟ ايي. دمٛق اإلٔسبْ
.  2008٘ب فٟ ػبَ  اٌشغُ ِٓ رمذ٠ُفٍسـ١ٓ ػٍٝ

 
:  فٟ ٠َٛ إٌىجخث١بٔباٌذشوخ أطذسد - أ٠بس  15

فٟ اٌزوشٜ اٌذبد٠خ ٚاٌسزْٛ لٛاد االدزالي رؼ١ذ 
  ٔىجخطٕبػخ اي

 
 

.   فشع فٍسـ١ٓ/ػٓ األؿفبيفٟ اٌذشوخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍذفبع اٌذ١ٌٚخ إٌّبطشح فش٠ك ح ٠ظذس٘ب ٔششح شٙشٞح ٟ٘ إٌششح االٌىزشٟٚٔ
 e-bulletin@dci-pal.org :اٌىزبثخ ػٍٝ اٌجش٠ذ االٌىزشٌٟٚٔالشزشان، ٠شجٝ 

 
 

التذرع بأيت ال يجىس 
ظزوف استثنائيت أي 

كمبزر للتعذيب  كانت
 ..
 

ارفبل١خ ِٕب٘ؼخ اٌزؼز٠ت ، اٌّبدح 
2( 2) 

 

٘زا اٌشٙش ٠ؼزجش اٌشاثغ ِٕز ثذا٠خ 

االٔزفبػخ لجً ثّبْ سٕٛاد ال ٠ذذس 

ف١ٗ أٞ لزً ٌألؿفبي    
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