
 

 بيان صحفي

 محاكمة التعذيب في سوريا أمام المحكمة اإلقليمية العليا في كوبلنز بألمانيا

 شخص 4000التقليل من دوره في تعذيب ، ر.يحاول أنور

، وهي أول محاكمة في الخطيب فرع محاكمةر، المتهم الرئيسي في .أنورأصدر اليوم  – 2020مايو  18كوبلنز/ برلين، 

 ، ألمانيا.حكمة اإلقليمية العليا في كوبلنزالم أمامدولة في سوريا ، بيانًا التعذيب فيما يتعلق ب العالم

بقيادة حافظ مخلوف، مارس  40 وأن القسم ،ع األوامرابالقول إنه أط ،يحاول التقليل من دوره ،ر.ن أنور"من الواضح أ

 في مركز احتجاز الخطيب. الفعليةالسلطة 

وولفجانج . قال فقط بعهاويتأنه أصدر أوامر في إدارته، ولم يتلقها  يُعتقدشائعة في مثل هذه المحاكمات. ولكن هذه الدفوع 

كمة اليوم: "ال نعتقد ا( ، بعد جلسة المحECCHR، األمين العام للمركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان )كاليك

ً نويأنه لعب دوًرا ثا  ".ا

 58، وقتل شخص على األقل 4000تهم بالتواطؤ في تعذيب ر مُ .قيقات في سجن الخطيب، أنورلتحقسم اكرئيس سابق ل

 ً في اإلجراءات، سبعة  ة\ناجيسبع عشرة   ECCHR. يدعم مركزالعنيفعتداء الجنسي غتصاب واإل، فضال عن اإلشخصا

 المركز. فيمنهم من المّدعين المشتركين ويمثلهم محامون شركاء 

ً  ت وظيفتهقال كاليك: "لقد كان بدا أن أنور.ر يقول أن دوره قليل األهمية، وهذا غير مدعوم باألدلة.من خالل بيانه،  ، ضابطا

". وبحسب الئحة االتهام، فقد شارك في التعذيب قرابة عام 2011حكومة األسد حتى قبل  جزءاً منجعل حياته المهنية و

 ر لم يرتكب جرائم التعذيب بالصدفة.زإذا ثبت أن األدلة صحيحة، فهذا يعني أن أنور. وونصف

رتكاب الجرائم. إر بعد .عتبار جوانب مثل سلوك أنوراإل بعينعندما يتعلق األمر بالبت في شدة العقوبة، ستأخذ المحكمة 

حقوق لكمنظمة لحقوق اإلنسان تتحدى اإلفالت من العقاب على االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، فإن المركز األوروبي لو

، وشرح هم في التعليق على الئحة االتهاماإلنسان ملتزم بمبدأ المحاكمات العادلة. وهذا يشمل حق المتالدستورية وحقوق 

 إذا اختاروا ذلك. مأفعاله

مركز  تقدم بهاالتي و ،بشأن التعذيب في سوريا سلسلة من الشكاوى الجنائية هو جزء منإن عملنا في محاكمة كوبلنز 

ECCHR  في ألمانيا  ات\والمحامون ات\، والناشطونن\من التعذيب وأقاربهم يات\فيهم الناجون ة بمن\سوريًا 50وأكثر من ،

 .2016من عام  بدءاً والنمسا والسويد والنرويج 

 /www.ecchr.eu/en/topic/syria  ان حول سوريا:للمزيد عن عمل المركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنس

 :للتواصل
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