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للنشر االفورريي  
 

–سورريیا  باررززيیناالحقوقيیيین اال ااإلفرااجج عن يیجب    
����� ���� ����� �� ��������� ���� ����� 
������ �������  

 
–) 2014سبتمبر/أأيیلولل  5(جنيیف٬،   على االحكومة االسورريیة إإنن منظماتتمن اال 79 االيیومم قالت 

٬، ماززنن ددرروويیشحتجز تعسفاً شرطط عن االمداافع عن حقوقق ااإلنسانن االمُ  ااإلفرااجج فوررااً ووددوونن قيید أأوو
ااإلررهھھھابب قضايیا . وومن االُمتوقع أأنن تصدرر محكمة حسيین غريیروو هھھھاني االزيیتانيهھھھو ووززميیليیهھ 

."لألعمالل ااإلررهھھھابيیةاالتروويیج "محاكمتهھم بتهھمة في  2014سبتمبر/أأيیلولل  24االسورريیة حكمهھا في   
 

يیشغل ددرروويیش منصب مديیر االمركز االسورريي لإلعالمم ووحريیة االتعبيیر. ووكانت االمخابرااتت االجويیة 
قد أألقت االقبض على االرجالل االثالثة ووززمالء آآخريین لهھم خاللل مدااهھھھمة لمكتب االمنظمة في مديینة 

ددمشق يیومم 16 فبراايیر/شباطط 2012. ووتتم ُمحاكمة االرجالل االثالثة أأمامم محكمة قضايیا ااإلررهھھھابب 
على خلفيیة ااتهھاماتت بـ"االتروويیج ألعمالل إإررهھھھابيیة"٬، بموجب االماددةة 8 من قانونن مكافحة ااإلررهھھھابب 

االسورريي االصاددرر عامم 2012. ووتأتي هھھھذهه ااالتهھاماتت على خلفيیة أأنشطتهھم االسلميیة االتي تتضمن 
 ررصد وونشر معلوماتت بشأنن اانتهھاكاتت حقوقق ااإلنسانن في سورريیا.

 
ُمحاكمة مجردد كونهھا حاكمة ماززنن ددرروويیش ووززمالئهھ مُ ال تعدوو حدثث باسم االمنظماتت: "االُمتقالل 

ً ض٬، ووإإجهھاصورريیة ً صاررخ ا هھھھؤالء االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن جب إإططالقق سرااحح للعداالة. وويی ا
 فوررااً".

 
قامم االقاضي بتأجيیل االمُ حاكمة عدةة مرااتت إلخفاقق قوااتت ااألمن في توفيیر االمعلوماتت االتي ططلبتهھا 

 االمحكمة. وومع ذذلك٬، علمت االمنظماتت من مصدرر يیرااقب عن كثب إإجرااءااتت االمحكمة
بتمبر/أأيیلولل.سفي هھا في االقضيیة عند ااستئناف توقع أأنن يیصدرر االقاضي حكمهھمن االمُ  أأنن  

 
ماززنن ددرروويیش عرضت تم ااحتجاززهھھھم مع االرجالل من قبل٬، إإنن قوااتت ااألمن  سابقونن٬، عتقلوننقالل م

لتعذيیب٬، ووغيیرهه من ضرووبب سوء االمعاملة. ووعلى ررغم هھھھذهه االتقارريیر االموثوقة٬، لم إإلى ااووززمالئهھ 
يیتم إإجرااء تحقيیق في هھھھذهه ااالنتهھاكاتت حتى ااآلنن.  

 
مايیو/آآيیارر٬، تضمن قراارر االجمعيیة االعامة لألمم االمتحدةة ططلباً بالعفو عن االرجالل االثالثة.  15ووفي 

أأنن االثالثة  ووجدتت مجموعة االعمل ااألمميیة االمعنيیة باالحتجازز االتعسفيووفي يینايیر/كانونن االثاني٬، 
بإططالقق سرااحهھم  تووططالب٬، في مجالل حقوقق ااإلنسانننشطتهھم أأمن حريیتهھم جرااء تعسفا ُحرمواا 
االُمحتجزيین  ااألشخاصص كما ططالب مجلس ااألمن االتابع لألمم االمتحدةة بإططالقق سرااحح كافة فوررااً.
ً تعسف .2014فبراايیر  22في  تبنيیهھ٬، وواالذيي تم 2139 ررقم في سورريیا في قرااررهه ا  

 
يیونيیو/حزيیراانن٬، أأعلنت االحكومة عن عفو٬، يیشمل ااالتهھاماتت االموجهھة إإلى ددرروويیش  9ووفي 

ووررغم ذذلك٬، لم يیتم إإططالقق سرااحهھم حتى ااآلنن.ووااآلخريین.   
 

حالة بعض  في ووقالل محامٍم يیُداافع عن االمحتجزيین االسيیاسيیيین٬، ووقامم برصد عمليیة تنفيیذ االعفو٬، إإنهھ
االعامم مرةة االنائب االقضاةة ملفاتت قضايیاهھھھم إإلى أأعادد أأنن يیستفيیدوواا من االعفو٬،  نبغياالُمحتجزيین االذيین يی

االعفو. شملهھاخرىى ال يیأااالتهھاماتت االموجهھة إإليیهھم بأأخرىى٬، مرفقة بطلب من أأجل إإبداالل   
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ُمحاكمة االرجالل االثالثة أأنن  ُمشرفف علىااإلررهھھھابب االقضايیا قالت االمنظماتت إإنن على قاضي محكمة 
ااتهھاماتت جديیدةة. وويینبغي  إإليیهھم االعامم ليیوجهھاالنائب يیمتنع عن إإررسالل قضيیتهھم إإلى أأنن يیلتزمم بالعفو٬، وو

.مجموعة االعمل ااألمميیة االمعنيیة باالحتجازز االتعسفي تإإططالقق سرااحح االثالثة فورراا٬ً، كما ططالب  
 

 االمركز االسورريي لإلعالمم ووحريیة االتعبيیر قالت االمتحدثث باسم االمنظماتت: "تأمل عائالتت أأعضاء
إإططالقق سرااحح أأقارربهھم بموجب االعفو٬، إإال أأنن االسلطاتت االسورريیة أأثبتت مرةة أأخرىى أأنهھا غيیر  في

ً أأعلنتهھ بنفسهھا  العفو االذييقاددررةة على اااللتزاامم ب خلف  االنشطاء االسلميیونن إإنن كل يیومم يیقضيیهھ .علنا
٬، وولم يیكن يینبغي حبسهھم من ااألساسس٬، هھھھو يیومم جديید من االظلم لهھم وولعائالتهھم".االقضبانن  

 
إإلى ااإلفرااجج االفورريي ووغيیر االمشرووطط عن ماززنن  أأددناهه االموقعة تسعة ووسبعيیناالاالمنظماتت  ودعتوو

مماررسة ال لشيء سوىى نحو تعسفي  كافة االنشطاء االمحتجزيین علىعن ددرروويیش ووززمالئهھ٬، ووكذلك 
ووااإلعالمي. ااإلنساني٬،وو االحقوقي٬، وواالعمل سلمينشاطط سيیاسي   

 
:االمنظماتت االتي شارركت بالتوقيیع  

 
1. باكس    
2. االتحالف االعالمي من أأجل مشارركة االموااططنيین   
3. االتحالف االمدني االسورريي    
4. جمعيیة االحقوقق االمدنيیة وواالسيیاسيیة في االسعودديیة   
5. االجمعيیة االعرااقيیة للدفاعع عن حقوقق االصحفيیيین   
6. جمعيیة حقوقق ااإلنسانن أأووالً بالسعودديیة    
7. للتنميیة االريیفيیة اجمعيیة ززررق   
8. جمعيیة شبابب االبحريین لحقوقق ااإلنسانن   
9. جمعيیة مدني   
10. االخدمة االدووليیة لحقوقق ااإلنسانن    
11. االراابطة االجزاائريیة للدفاعع عن حقوقق ااإلنسانن   
12. االراابطة االفلسطيینيیة لحقوقق ااإلنسانن/سورريیا   
13. االشبكة ااآلشورريیة لحقوقق ااإلنسانن   
14. االشبكة ااألوورروو  متوسطيیة لحقوقق ااإلنسانن  -  
15. االشبكة االدووليیة لعمل لمجتمع االمدني   
16. االشبكة االسورريیة لحقوقق ااألنسانن   
17. لإلعالمم االمجتمعي  االشبكة االعرااقيیة  أأنسم -  
18. االشبكة االعربيیة لمعلوماتت حقوقق ااإلنسانن   
19. شبكة االمرأأةة االسورريیة    
20. شبكة اامانن للتأهھھھيیل وواالدفاعع عن حقوقق ااالنسانن   
21. صحفيیونن كنديیونن من أأجل حريیة االتعبيیر   
22. االعداالة من أأجل اايیراانن   
23. االعفو االدووليیةمنظمة    
24. عمل االمسيیحيیيین من أأجل إإلغاء االتعذيیب   
25. لحقوقق ااإلنسانن في إإططارر مرصد حمايیة االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانناالفدررااليیة االدووليیة    
26. فروونت اليین دديیفندررزز   
27. فريي بريیس أأنليیميیتد   
28. فيیفاررتا   لندنن -  
29. االلجنة االسورريیة لحقوقق ااإلنسانن   
30. لجنة حمايیة االصحفيیيین   
31. 19االماددةة    
32. االتعبيیر االمباددررةة االتونسيیة لدعم حريیة   
33. االمباددررةة االسودداانيیة للتنميیة   
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34. االمباددررةة االمصريیة للحقوقق االشخصيیة    
35. تركيیا –مباددررةة حريیة االتعبيیر    
36. االمجلس ااالقليیمي االحر لدعم حقوقق ااالنسانن   
37. إلعالمماااالمجموعة االعربيیة لرصد    
38. / سوااسيیة االمنظمة االسورريیة لحقوقق ااإلنسانن    
39. محامونن للمحاميین   
40. مرااسلونن بال حدوودد   
41. االمركز ااإلنساني للتعاوونن ااإلنمائي   
42. مركز االبحريین لحقوقق ااإلنسانن    
43. مركز االخليیج لحقوقق ااإلنسانن   
44. مركز االدررااساتت االنسويیة  فلسطيین -  
45.   االحريیاتتاالمركز االدوولي لدعم االحقوقق وو 
46. جنيیف –االمركز االدوولي للعداالة ووحقوقق ااإلنسانن    
47. االمركز االسورريي لحقوقق ااإلنسانن    
48. االمركز االسورريي لإلعالمم ووحريیة االتعبيیر    
49. ووااالبحاثث االقانونيیةاالمركز االسورريي للدررااساتت    
50. نساننالمركز االشامم للدررااساتت االديیمقرااططيیة ووحقوقق اا  سورريیا -  
51. دووليااالووررووبي لحقوقق ااالنسانن وواالقانونن اال –االمركز االعربي    
52. مركز االقاهھھھرةة لدررااساتت حقوقق ااالنسانن   
53. مركز االقاهھھھرةة للتنميیة ووحقوقق ااالنسانن    
54. االمركز االلبناني لحقوقق ااإلنسانن   
55. مركز االلؤلؤةة لحقوقق ااإلنسانن     
56. مركز االنديیم للعالجج وواالتأهھھھيیل االنفسي لضحايیا االعنف وواالتعذيیب   
57. في سورريیا مركز توثيیق ااالنتهھاكاتت   
58. مركز ددمشق لدررااساتت حقوقق ااإلنسانن   
59. معا من أأجل حقوقق ااإلنسانن    
60. االمعهھد االعربي للموااططنة وواالتنميیة (لندنن)    
61. معهھد صحافة االحربب وواالسالمم   
62. ملتقى االتعاوونن من أأجل االتنميیة االبشريیة  في فرنسا   
63. منابوليیس   
64. منتدىى االخليیج لمنظماتت االمجتمع االمدني    
65. االيیمن – منتدىى االشقائق االعربي لحقوقق ااالنسانن   
66. االبحريینيیة لحقوقق ااإلنسانن  –االمنظمة ااألررووبيیة    
67. االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب في إإططارر مرصد حمايیة االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن    
68.    االمنظمة االكردديیة لحقوقق ااإلنسانن في سورريیا  
69. منظمة يیمن للدفاعع عن االحقوقق وواالديیمقرااططيیة وواالحريیاتت    
70. عدنن / االمنظمهھ االيیمنيیهھ للدفاعع عن حقوقق ااالنسانن وواالحريیاتت االديیمقرااططيیة   االيیمن-  
71. مؤسسة ددعم لإلعالمم االدووليیة   
72. مؤسسة رراافتو لحقوقق ااالنسانن   
73. مؤسسة سميیر قصيیر   
74. مؤسسة كفيینا تل كفيینا   
75. مؤسسة مددد لحقوقق ااإلنسانن   
76. مؤسسة مهھاررااتت   
77. االقلم االعالمينادديي    
78. هھھھيیومن رراايیتس ووووتش   
79. االهھيیئة االمستقلة لحقوقق ااالنسانن في  ااقليیم كوررددستانن   االعرااقق -  

 
  

  

 


