تقرير ُمقدم آللية المراجعة الدورية الشاممة
التعذيب في سوريا
.I

مقدمة

 .1ىذا التقرير مقدم من قبل المنظمة السورية لحقوق اإلنسان -سواسية الى مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان الدراجو في
ممخص التقارير المفدمة لممراجعة الدورية الشاممة.
 .2وقعت سوريا عمى اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره من ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة عام
 2004لكن مع التحفظ عمى ميمة المجنة المكمفة مراقبة احترام المعاىدة لدى البمدان الموقعة عمييا المنصوص عنيا في المادة
 20من االتفاقية.
 .3لم تصادق الحكومة السورية عمى البروتوكول االختياري التفاقية مناىضة التعذيب و غيره من ضروب المعاممة القاسية.
 .4قدمت سوريا تقريرىا األولي إلى لجنة مناىضة التعذيب عام  ،2010ووصفت المجنة التقرير في مالحظاتيا الختامية بأنو:
"يفتقر لممعمومات اإلحصائية والعممية حول تنفيذ أحكام االتفاقية والتشريعات المحمية ذات الصمة ...وجاء متأخ اًر خمس سنوات،
األمر الذي منع المجنة من إجراء تحميل لتنفيذ االتفاقية في الدولة الطرف بعد تصديقيا عمييا عام .2004
 .5تحظر المادة  28من الدستور السوري التعذيب ،إال أنو يغيب تعريف التعذيب بموجب المادة  1من االتفاقية من النظام
القانوني الوطني في سوريا .األمر الذي وصفتو لجنة مناىضة التعذيب في مالحظاتيا الختامية بأنو "يعيق بجدية تنفيذ االتفاقية
في الدولة الطرف".
 .6تعترف المادة  391من قانون العقوبات السوري بالتعذيب كجريمة يعاقب عمييا القانون ،إال أنيا حددت الحد األقصى
لمعقوبة بالسجن ثالث سنوات.

.II

إستخدام التعذيب عمى نطاق واسع:

 .7يعد التعذيب من األساليب المستخدمة بكثرة من قبل أجيزة األمن المتعددة في سوريا ،ولم يقتصر األمر عمى تعذيب
المعتقمين السياسيين أو المعتقمين عمى خمفية أمنية ،وانما تعداىا إلى السجناء الجنائيين العاديين .ومع اإلفتقار إلى وسائل
التحقيق العممية الحديثة في سوريا ،يعد إنتزاع اإلعتراف باإلكراه من أكثر الوسائل إستخداماً خالل التحقيقات.
 .8حاالت التعذيب في مراكز التوقيف واإلحتجاز أو الفروع األمنية المتعددة ،حاالت ال تحصى ،لكن ما يكشف منيا قميل
لمغاية ،وغالباً ال يدلي المعتقمون بتعرضيم لمتعذيب بعد إطالق سراحيم خوفاً من إنتقام األجيزة األمنية ،سيما أن القضاء الذي
يحاكم المعتقمون أمامو ال يقوم بحمايتيم ،وانما يعتمد اإلعترافات المنتزعة تحت التعذيب إلدانتيم.
 .9وثقت منظمات حقوق اإلنسان المحمية في سوريا أكثر من  5حاالت وفاة تحت التعذيب عام  2010وحده ،المعمومات
الواردة عن ىذه الوفيات شحيحة لمغاية حيث تمنع السمطات أىالي الضحية من تشريح الجثة ،وتحضر عناصر األمن بنفسيا
عممية الدفن حتى تتأكد من دفن الجثة دون معاينتيا أو تصويرىا؛ وىذا ما حصل في حالة وفاة محمد أمين الشوا ،وىو مدرس
من دير الزور ،حيث سممت أجيزة األمن الجثة لذويو صباح يوم السبت  ،2009/1 /10وحضرت الدفن ولم تسمح لمعائمة
بمعاينة الجثة وانما سمحت ليا فقط بالكشف عمى وجو الفقيد .ولم تكتف بذلك بل منعت العائمة من إقامة مراسم العزاء.
 .10وأعربت لجنة مناىضة التعذيب في األمم المتحدة في مالحظاتيا الختامية (الفقرة  )7حول تقرير سوريا عن "قمقميا العميق
حول االدعاءات العديدة الثابتة والجارية بشأن االستخدام الروتيني لمتعذيب عمى أيدي مطبقي القانون وضباط التحقيق،
وبتحريض منيم أو بموافقتيم ،وخاصة في مراكز االعتقال .وتعرب عن قمقيا أيضاً بشأن تقارير موثوقة تقول بأن مثل ىذه
األفعال تحدث عادة قبل توجيو االتيامات الرسمية ،وكذلك خالل فترة الحجز السابقة لممحاكمة".
 .11كما أبدت (الفقرة  )32تعرب المجنة عن قمقميا إزاء تقارير موثوقة حول عدد من حاالت الوفاة في السجن وازاء القيود
المزعومة عمى الفحص الطبي الشرعي المستقل في مثل حاالت الوفاة ىذه.
 .12القوانين التي تسيل إرتكاب جريمة التعذيب وتحمي المرتكبين من المسائمة القانونية :بعد إنضماميا إلى إتفاقية مناىضة
التعذيب في العام  ،2004لم توقف الحكومة السورية العمل بأكثر من قانون صدر عبر مراسيم إشتراعية سرية ،كان من شأنيا
تسييل إرتكاب جريمة التعذيب وتقديم حصانة لممرتكبين ،مثل مرسوم إحداث إدارة المخابرات العامة.
 .13مرسوم إحداث إدارة المخابرات العامة:
 .14المادة  16من المرسوم التشريعي رقم ( )14لعام  1969والتي تنص عمى أنو "ال يجوز مالحقة أي من العاممين في
اإلدارة عن الجرائم التي يرتكبوىا أثناء تنفيذ الميام الموكولة إلييم أو في معرض قياميم بيا إال بموجب أمر مالحقة يصدر من

المدير" .وبقي ىذا المرسوم سرياً رغم العمل بو ،إذ نصت المادة  30من المرسوم عمى "ال ينشر ىذا المرسوم ويعمل بو اعتبا اًر
من تاريخ صدوره".
 .15المادة  74من المرسوم التشريعي  5409تاريخ  1969 / 5 / 25والتي تنص عمى أنو "ال يجوز مالحقة أي من العاممين
في إدارة أمن الدولة أو المنتدبين أو المعارين إلييا أو المتعاقدين معيا مباشرة أمام القضاء ،في الجرائم الناشئة عن الوظيفة ،أو
في معرض قيامو بيا قبل إحالتو عمى مجمس التأديب في اإلدارة واستصدار أمر مالحقة من قبل المدير" .وبقي ىذا المرسوم
سرياً أيضاً .تنص المادة  101من المرسوم عمى " ال ينشر ىذا المرسوم ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم  14تاريخ / 15
."1969 / 1
 ,16بدالً من أن تتخذ سوريا كدولة طرف في إتفاقية مناىضة التعذيب اإلجراءات القانونية الضرورية لضمان توافق قوانينيا
الوطنية الداخمية مع إتفاقية مناىضة التعذيب ،إتخذت إجراءات معاكسة ،ففي تاريخ  2008 / 9 / 30أصدر رئيس الجميورية
المرسوم التشريعي رقم  / 69 /وبموجبو جرى تعديل قانون العقوبات العسكرية في سوريا ،حيث نصت مواد ىذا المرسوم الجديد
عمى حصر قرار مالحقة عناصر الشرطة واألمن السياسي والجمارك بالقيادة العامة لمجيش والقوات المسمحة رغم إنيم يتبعون
إدارياً لو ازرة الداخمية وليس لمقيادة العامة لمجيش والقوات المسمحة .النتيجة المباشرة والواضحة من ىذا المرسوم ىو تأمين المزيد
من الحماية والحصانة من المالحقة لعناصر األجيزة األمنية.
 .17وأعربت لجنة مناىضة التعذيب في الفقرة  13من مالحظاتيا عن شديد قمقيا من الحصانة الواسعة االنتشار التي تمنع
محاكمة الجرائم التي ارتكبت أثناء الخدمة ،بما فييا التعذيب وسوء لمعاممة ،والتي في مجمميا انتياكات ألحكام االتفاقية.
.III

إستخدام اإلعتراقات المنتزعة بالتعذيب أو باإلكراه:

 .18المبدأ أنو ال يمكن إستخدام اإلعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو باإلكراه كأدلة في المحاكمة ،تماشياً مع إرادة المشرع
السوري بالمادة  /180/أصول محاكمات جزائية التي أعطت الضبط الفوري في الجنايات قوة ثبوتية ال تتجاوز المعمومات
العادية كمستند في اإلثبات .بل أكثر من ذلك ،إذا ما أدلى المتيم بتعرضو لمتعذيب ،وجب عمى القاضي فتح تحقيق في ىذه
المزاعم ،ومحاسبة المسؤولين عنيا فيما لو ثبتت صحة تمك المزاعم .إال أن القانون شيء والممارسة الفعمية شيء آخر.
 .19يمكن الجزم بأن أكثر من  %95من المعتقمين السياسيين في سوريا حوكموا أمام محاكم إستثنائية ،وىي إما محكمة
ميدانية عسكرية أو محكمة أمن الدولة العميا .وال تتمتع المحكمتان بأي من معايير المحاكمة العادلة .من مراجعة سجل
محاكمات محكمة أمن الدولة خالل عامي  2008-2007فقط ،يظير أن  33مدعى عميو عمى األقل أدلوا أمام القاضي
بتعرضيم لمتعذيب ،وأن أجيزة األمن انتزعت منيم اإلعترافات بالقوة وبالتعذيب ،ولم تتخذ المحكمة أي إجراء أو تفتح أي تحقيق
في ىذه المزاعم.

 .20أبدت لجنة مناىضة التعذيب (الفقرة  )33قمقيا حول عدم وجود أحكام قانونية تحظر صراحة استخدام االعترافات
والتصريحات التي تم الحصول عمييا نتيجة لمتعذيب كدليل في الدعاوى القضائية .وتبدي انزعاجيا من تقارير تفيد بأن اعترافات تم
الحصول عمييا عن طريق التعذيب قد سيقت باعتبارىا دليالً في الدعاوى القضائية ،خاصة في محكمة أمن الدولة العميا والمحاكم
العسكرية ،وان ادعاءات المدعى عمييم بأ م قد تعرضوا لمتعذيب لم يتم التحقيق فييا تقريب ًا

.IV

تسميم الالجئين المتواجدين في سوريا:

 .21يقع عمى عاتق الحكومة السورية بموجب المادة الرابعة والثالثون من الدستور السوري ،بعدم تسميم الالجئين السياسيين
المادة الرابعة والثالثون" :ال يسمم الالجئون السياسيون بسبب مبادئيم السياسية أو دفاعيم عن الحرية".
 .22تنص المادة الثالة من إتفاقية مناىضة التعذيب عمى عدم إجبار أي شخص عمى العودة إلى بالده ،إن كان يعتقد أنو
سيكون عرضة لمتعذيب.
 .23رغم كل ىذه النصوص ،اعتقمت السمطات السورية عشرات الالجئين اإليرانيين في سوريا ،وسممت عمى األقل  12منيم
إلى السمطات اإليرانية ،معظم ىؤالء كانوا قد حصموا صفة الجئ ،ومعترف بيم من قبل مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون
الالجئين.
 .24غالباً ما يتم اإلعتقال في المطار ،قبل السفر بدقائق فقط .ال يساور الحكومة السورية أي شك أن ىؤالء مطموبين من قبل
السمطات اإليرانية لنشاطيم السياسي ،وأنيم سيواجيون التعذيب والمعاممة القاسية ،بل أن أكثر من شخص منيم محكومون
باإلعدام غيابياً مما يعني أنيم سيواجيون الموت.
 .25أبدت لجنة مناىضة التعذيب (الفقرة  )18المجنة قمقاً شديداً إزاء التقارير العديدة المقدمة بشأن الطرد ،اإلعادة والترحيل،
والتي تشمل حاالت عديدة تتعمق بالجئين معترف بيم أو طالبي لجوء سياسي مسجمين لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين ،ما يشكل انتياكاً لمبدأ عدم اإلعادة القسرية المتضمن في المادة  3من االتفاقية .كما أبدت (الفقرة  )19المجنة
مزيداً من القمق حول اإلعاقات اإلدارية المستمرة وألجل غير مسمى –وبالتالي اعتباطي– لممواطنين اإليرانيين من أصول اثنية
عربية ( أىوازي) في انتظار الترحيل.

توصيات:

.V

يتبنى التقرير جميع التوصيات التي وجيتيا لجنة مناىضة التعذيب لمحكومة السورية في دورتيا الرابعة واألربعون 26
نيسان/أبريل –  14أيار/مايو  2010ضمن المالحظات الختامية لمجنة مناىضة التعذيب عمى التقرير المقدم من قبل سوريا .ال
سيما تمك التوصيات المتعمقة بالتعذيب.
كما يوصي التقرير عمى وجو الخصوص:


سحب الحكومة السورية لتحفظيا عمى المادة  / 20 /من معاىدة حظر التعذيب وكافة ضروب المعاممة الالإنسانية
التي انضمت إلييا سوريا عام .2004



حث الحكومة السورية عمى التصديق عمى البروتوكول االختياري التفاقية مناىضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاممة القاسية.



التأكي د عمى تنفيذ الحكومة السورية التوصيات الصادرة عن لجنة مناىضة التعذيب التابعة لألمم المتحدة.



فتح تحقيق نزيو وشفاف في جميع مزاعم التعذيب ومالحقة مجرميو والمحرضين عميو ومصدري القرار بممارستو.



إيقاف العمل بمحكمة أمن الدولة العميا التي تعتمد في محاكماتيا عمى أقوال واعترافات منتزعة تحت التعذيب.



إلغاء جميع المراسيم والقوانين التي تسيل إرتكاب جريمة التعذيب وتوفر حصانة لمفاعمين.

تقرير من المنظمة السورية لحقوق االنسان ( سواسية )
دمشق 3/ 14 / 2011

