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 5". سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. عمليات تجنيد تحت بند “الحماية الذاتية” تتزايد في محافظة الحسكة المثال " للمزيد اقرأ على سبيل  1

 .sy.org/ar/448/-https://stj(. 2019تشرين الثاني/نوفمبر  27. )آخر زيارة للرابط 2018آذار/مارس 
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة على نشر المعلومات الكاملة للشهود وأسماء المحتجرين وباقي التفاصيل، على أّن تشاركها مع هيئات تتحفظ  2

 أممية ذات والية واختصاص.
ل لحظات من حدوث يقوم "المحقق" في هذه الطريقة بوضع رأس المعتقل/ة في وعاء ماء كبير، لفترة معينة، حيث يتم إخراج رأس المعتقل قب 3

 االختناق الذي يؤدي إلى الموت.
إلى سقف الغرفة أو عن طريق آلة تسّمى "البلنكو"، وهي تختلف عن  تعليقهتقوم هذه الطريقة على ربط يد المعتقل/ة إلى خلف ومن ثّم يتم  4

 طريقة "الشبح العادي" والتي يتم فيها ربط أيدي المعتقل/ة إلى األمام وتعليقه إلى السقف.
السياط. للمزيد تقوم هذه الطريقة على وضع المعتقل/ة ضمن "إطار للسيارات" بحيث يصبح مشلوالً عن الحركة، وبعدها يتّم ضربة بواسطة  5

في “اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب” ناجون سوريون يتحدثون عن تجارب اعتقالهم وآثارها النفسية  انظر على سبيل المثال وليس الحصر: " 

https://stj-. (2019تشرين الثاني/نوفمبر  27. )آخر زيارة للرابط 2017حزيران/يونيو  23". سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. والجسدية
sy.org/ar/156/. 

https://stj-sy.org/ar/448/
https://stj-sy.org/ar/156/
https://stj-sy.org/ar/156/
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، الموقع الرسمي الوطني الجيش من" الشرقية أحرار" 123 لواء سجن داخل ميدانية زيارة تجري والمفقودين المعتقلين لشؤون الوطنية الهيئة 6

، 2019تشرين الثاني/نوفمبر  27، آخر زيارة بتاريخ 2019تشرين الثاني/نوفمبر  1لإلئتالف الوطني المعرض بتاريخ 
-http://www.etilaf.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
-3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A
-%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86
-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A-6%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8
-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D9%86-123-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AC%D9%86

l%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A.htm . 
، آخر 2019نوفمبر  18د انظر، تسجيل عدة انتهاكات ارتكبها الجيش الوطني في تل أبيض، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بتاريخ للمزي 7

sy.org/ar/%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-https://stj-، 2019نوفمبر  27زيارة بتاريخ 
-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%af%d8%a9
-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-d8%b1%d8%aa%d9%83%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a7%

%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7/. 

http://www.etilaf.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-123-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A.html
http://www.etilaf.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-123-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A.html
http://www.etilaf.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-123-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A.html
http://www.etilaf.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-123-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A.html
http://www.etilaf.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-123-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A.html
http://www.etilaf.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-123-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A.html
http://www.etilaf.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-123-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A.html
http://www.etilaf.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-123-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A.html
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%83%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%83%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%83%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%83%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7/
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، آخر زيارة بتاريخ 2019نوفمبر  5حالة اعتقال بينهم امرأتان في عفرين، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بتاريخ  54للمزيد انظر، توثيق  8

ab%d9%8a%d9%82sy.org/ar/%d8%aa%d9%88%d8%-https://stj-54- 2019نوفمبر  27
-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9
-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85

%d8%b9%d9%81/-%d9%81%d9%8a. 

https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82-54-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%81/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82-54-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%81/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82-54-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%81/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82-54-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%81/
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