
بيان صحفي - المرصد

ححمكم متوقع ضد   مارس/آذار25 مدافعين بارزين عن حقوق السنسان في 3سوريا: 

 – بحسب أوامر استدعاء صدرت من رئيس محمكمة ممكافحة الرهاب في دمشق، فسسسوف2015 مارس/آذار 18باريس – جنيف، 
ححمكسسم. يسسدعو2015 مارس/آذار 25يمثل مازن درويش وهاسني الزيتاسني وحسين غرير أمام المحمكمة في   لحضسسور جلسسسة إصسسدار ال

المرصد إلى الفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين الثلثة عن حقسسوق السنسسسان، السسذين تسسم حبسسسهم تعسسسفاا لثكسسثر مسسن ثل ث
سنوات جراء أسنشطتهم الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق السنسان في سوريا.

ححكككم2015 مارس/آذار 25 حدد رئيس محكمة مكافحة الرهاب في دمشق 2015 مارس/آذار 5في   موعداا جديداا لجلسة إصككدار ال
وهككم علكى التككوالي رئيككس المركككز السككوريمازن درويش وهاسني الزيتاسني وحسسسين غريسسر، في القضية الجنائية القائمة بحق كل من 

للعل م وحرية التعبير واثنان من العاملين بالمركز. أمرت المذكرة نفسها أيضاا بنقل مككازن درويككش مككن سككجن حمككاة المركككزي إلككى
سجن دمشق، مروراا بسجن حمص المركزي، وكذا نقل هاني الزيتاني من سجن السويداء المركزي إلى سجن دمشق.

يذكر المرصد بأن المحاكمة مشوبة بالرجاءات بشكل مفرط. سبق تحديد موعد جلسة الحنقطق بالحكم ست مرات، ومنذ فتككح المحاكمككة
 مرة.18 فقد تم تجميدها 2013أما م محكمة مكافحة الرهاب في فبراير/شباط 

" النسان:  لحقوق  الدولية  الفدرالية  رئيس  كريم لهيجي  درويش         وقال  مازن تمنح أن السورية السلطات على ينبغي القل، على
تأخيرات                  دون المحاثكمة في الحق تضمن ومحايدة، مستقلة محمكمة أمام العادلة المحاثكمة في الحق غرير وحسين الزيتاسني وهاسني

مستحقة  ".غير

 إلككى إخلء2013 مايو/أيار 15 المعتمد بتاريخ 67/262كما يذكر المرصد بأن الجمعية العامة للمم المتحدة دعت في قرارها رقم 
 توصككل فريككق المكم المتحكدة العامكل المعنككي بالحتجكاز التعسكفي أيضكاا لن2014سبيل المدافعين الثلثة. في ينكاير/ككانون الثكاني 

ححرموا تعسفاا من حريتهم جراء أنشقطتهم الحقوقية، وطالب بالفراج الفوري عنهم. أما قرار مجلس المن  2139المدافعين الثلثة قد 
 فقد طالب بدوره بالفراج عن المحتجزين تعسفاا في سوريا.2014 فبراير/شباط 22الصادر بتاريخ 

وأن        وقال المين العا م للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب غيرالد ستابيروك: " المتحدة المم دعوات تنفذ أن السورية السلطات على
من                    لمنعهم إل يهدف ول متعسف احتجازهم أن بما غرير، وحسين الزيتاسني وهاسني درويش مازن عن شروط ودون فوراا تفرج

سوريا       في والسلمية المشروعة الحقوقية بأسنشطتهم ".الضطلع

 جككراء تعزيككز حريككة التعككبير ومراقبككة2012يتم احتجاز كل من مازن درويش وهككاني الزيتككاني وحسككين غريككر منككذ فككبراير/شككباط 
انتهاكات حقوق النسان الجسيمة المرتكبة في سوريا، من خلل عملهم في المركز السوري للعل م وحرية التعبير. على مدار تسككعة

أشهر، تم احتجازهم في ظروف ترقى إلى مصاف الختفاء القسري، وتعرضوا لعمال تعذيب. ولم يتم التحقيق في تلك النتهاكات.

 اختير مازن درويش "بقطل حرية الصحافة العالمي" من قبل معهد الصككحافة الككدولي إقككراراا بككك "جهككوده2015 فبراير/شباط 26في 
 إلكى العكالم، واسكتعداده للسكتمرار فككي المجككاهرة بككدعم حريكة2011لضمان انتشار حقيقة ما يحدث في بلده بعد اندلع النككزاع فككي 

العل م من السجن، رغم الخقطر الواضح المحدق به جراء فعله هذا".

عا م           في النسان حقوق عن المدافعين حماية مرصد إنشاء العالمية        1997تم والمنظمة النسان لحقوق الدولية الفدرالية يد على
.                   . النسان  حقوق عن المدافعين تترصد التي القمع وحالت مواقف جبر أو لمنع التدخل هو البرنامج هذا من الهدف التعذيب لمناهضة

لمزيد من المعلومات: 
18 25 55 43 1) 0 (33+ الفدرالية الدولي لحقوق السنسان: أرتور ماسنيه/لوسي ثكروسنينغ: 

24 49 809 22) 0 (41+ المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: ميغيل مارتين زومالثكاريغوي: 

1


