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تقييم داخلي من قبل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ونصائح خبراء، رغم موافقة الشاهد على ذكر اسمه تم إخفاء هوية الشاهد بناء على  1

 وتفاصيله الشخصية الحقيقية.
الشاهد "علي" والذي كان قد أدلى بشهادته  تّم تخفيض الحكم الصادر بحقّ بحسب معلومات حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد  2

مؤرخاً - 82"عفو رئاسي خاص" حمل الرقم بموجب  وذلكإلى الحكم بالسجن المؤبد، في وقت سابق،  "يون من أجل الحقيقة والعدالةل"سور

سجيناً/محتجزاً من سجن حماه المركزي على ثالث دفعات، وذلك خالل الفترة  38بإطالق سراح  والذي قضى -2019آذار/مارس  7بتاريخ 

  .سجناء، وتخفيف مّدة أحكام أخرى 7تخفيف عقوبة اإلعدام إلى السجن مع األشغال الشاقة لـ، كما تضمن 2019مارس /آذار 14و 10الواقعة بين 
 29. آخر زيارة بتاريخ 2018تشرين الثاني/نوفمبر  9" في مخاوف حقيقية من تنفيذ أحكام إعدام تعسفية "مؤجلة" بحق معتقلين في سجن حماه " 3

 .sy.com/ar/view/949-https://www.stj. 2018تشرين الثاني/نوفمبر 
 13" سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في بحقهمُمحتجزون في سجن حماه يبدأون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على أحكام تعسفية صدرت  " 4

 .sy.com/ar/view/959-https://www.stj. 2018تشرين الثاني/نوفمبر  29 . آخر زيارة بتاريخ2018تشرين الثاني/نوفمبر 
. آخر 2018تشرين الثاني/نوفمبر  20" سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في جن حماهالسلطات السورية تماطل في إيجاد حّل لقضية معتقلي س " 5

 . sy.com/ar/view/991-https://www.stj.2018تشرين الثاني/نوفمبر  29زيارة بتاريخ 

https://www.stj-sy.com/ar/view/949
https://www.stj-sy.com/ar/view/959
https://www.stj-sy.com/ar/view/991
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كانون  6"، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في الطعام بعد تلقيهم وعوداً بحل قضيتهممعتقلو سجن حماة المركزي ينهون إضرابهم عن  " 6

 .sy.com/ar/view/1049-https://www.stj(. 2019نيسان/أبريل  2. )آخر زيارة بتاريخ 2019األول/ديسمبر 
. 2019آذار/مارس  14سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في  اً من سجن حماه عقب "عفو رئاسي خاص"محتجز 38سوريا: إطالق سراح " 7

 . sy.com/ar/view/1221-https://www.stj(.2019نيسان/أبريل  2)آخر زيارة بتاريخ 
 

https://www.stj-sy.com/ar/view/1049
https://www.stj-sy.com/ar/view/1221
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