
–سوورريیا  تنفيیذذ قرراارر ااألممم االمتحددةةباالحكوومة االسوورريیة تططالبب منظظماتت حقووقق ااإلنسانن    

 

 

 

يیجبب على االحكوومة االسوورريیة ووبشكلل فوورريي إإططالقق سررااحح ماززنن ددرروويیشش ووحسيینن غرريیرر ووهھھھاني االززيیتاني٬، االمدداافعيینن عنن حقووقق ااإلنسانن 
ليیهھمم كافة.ووأأعضاء االمرركزز االسوورريي لإلعالمم ووحرريیة االتعبيیرر٬، ووإإسقاطط االتهھمم االمووجهھة إإ  

تمم عررضهھمم مررةة أأخررىى أأمامم محكمة مكافحة ااإلررهھھھابب في ددمشقق بددعووىى تهھمم ااإلررهھھھابب  2013ففي االثامنن عشرر منن تشرريینن االثاني 
بططلبب منن  2014كانوونن ااألوولل  27االمووجهھة إإليیهھمم منن قبلل االمخابررااتت االجوويیة االسوورريیة االحكووميیة٬، ووأأكددتت االتقارريیرر تأجيیلل محاكمتهھمم إإلى 

شلتت في إإثباتت االتهھمم االمووجهھة إإليیهھمم.االنيیابة االعامة االتي ف  

نقلل صووررةة عنن  يیعملل علىصحفي ووررئيیسس االمرركزز االسوورريي لإلعالمم ووحرريیة االتعبيیرر في ددمشقق٬، هھھھذذاا االمرركزز االذذيي كانن االماززنن ددرروويیشش 
بمنن فيیهھمم حسيینن غرريیرر ووهھھھاني  مع خمسة عشرر شخصص آآخرر 2012شباطط  16االووضع في سوورريیا خاررجج االبالدد٬، تمم ااعتقالل ددرروويیشش في 

ي٬، حيینن قامتت االمخابررااتت االجوويیة بمددااهھھھمة مكاتبب االمرركزز االسوورريي لإلعالمم ووحرريیة االتعبيیرر في ددمشقق٬، وونعتقدد جاززميینن أأنهھ تمم االززيیتان
في مجالل حقووقق ااإلنسانن في سوورريیا. وواالمشررووعةااستهھدداافهھمم بسببب نشاططاتهھمم االسلميیة   

خاصة أأنن مكتبهھمم تمتت مددااهھھھمتهھ ددوونن  شررعيیًة٬،نهھا وونعرربب عنن قلقنا االبالغ إإززااء ووضعهھمم االحالي االذذيي يیستندد على خلفيیة سيیاسيیة أأكثرر م
كما أأنن االقضاء فشلل في تقدديیمم أأيي ددليیلل ضددهھھھمم. قضائيیة٬،مذذكررةة   

باسمم " االحالة في االجمهھوورريیة االعرربيیة  2013أأيیارر  15في  67/262ووتذذكرر منظظماتنا بتبني االجمعيیة االعمووميیة لألممم االمتحددةة للقرراارر ررقمم 
االسوورريیة" وواالذذيي يیدديینن بشددةة:  

جميیع اانتهھاكاتت االقانوونن االددوولي ااإلنساني ووااالنتهھاكاتت االووااسعة ااالنتشارر وواالممنهھجة االمستمررةة لحقووقق ااإلنسانن وواالحرّريیاتت "تدديینن بقووةة 
ااألساسيّیة, منن جانبب االسلططاتت االسوورريیة, ووميیليیشيیاتت االشبيیحة االمنتسبة إإلى االحكوومة, منن قبيیلل ااالنتهھاكاتت االتي تستخددمم فيیهھا ااألسلحة 

يي ووغيیرر ذذلكك منن أأشكالل االقوّوةة ضدّد االمددنيیيینن, وواالهھجماتت على االمددااررسس وواالمستشفيیاتت ووددوورر االعباددةة, االثقيیلة ووعمليیاتت االقصفف االجوو
وواالمجاززرر ووااإلعددااماتت االتعّسفيیة, وواالقتلل خاررجج نططاقق االقضاء, ووقتلل ووااضططهھادد االمحتجززيینن وواالمدداافعيینن عنن حقووقق ااإلنسانن وواالصحفيیيینن, 

تت حقووقق االططفلل, بما في ذذلكك تجنيیدد ااألططفالل ووااستخدداامهھمم في االقتالل بمخالفة ووااالحتجازز االتعّسفي ووحاالتت ااالختفاء االقسرريي, وواانتهھاكا
االقانوونن االددوولي, ووعررقلة االحصوولل على االعالجج االططبي خالفاً للقانوونن, ووعددمم ااحترراامم ووحمايیة مقدّدمي االررعايیة االططبيیة, وواالتعذذيیبب 

لمعاملة, ووخاّصة ضدّد ااألططفالل, ووكذذلكك االتجاووززااتت ووااالنتهھاكاتت االجنسيّیة االُممنهھجة, بما في ذذلكك ااالغتصابب أأثناء ااالحتجازز, ووسووء اا
وواانتهھاكاتت االقانوونن ااإلنساني االددوولي االتي تررتكبهھا االجماعاتت االُمسلّحة االمناهھھھضة للحكوومة".   

كما ددعا االقرراارر أأيیضاً إإلى:  

كزز االسوورريي "نططالبب االسلططاتت االسوورريیة بأنن تفررجج فووررااً عنن جميیع ااألشخاصص االمحتجززيینن بصووررةة تعّسفيیة, بمنن فيیهھا أأعضاء االمرر
لإلعالمم ووحرريیة االتعبيیرر, ووأأنن تنشرر قائمة بجميیع مرراافقق ااالحتجازز, ووأأنن تضمنن اامتثالل ظظررووفف ااالحتجازز للقانوونن االددوولي وواالووااجبب 

االتططبيیقق, ووأأنن تسمح فووررااً بددخوولل مررااقبيینن مستقليینن غلى جميیع مررااكزز ااالحتجازز".   



ة االمدداافعيینن عنن حقووقق ااإلنسانن في سوورريیا في محاوولة لمنعهھمم وونؤؤكدد أأنن ااحتجاززهھھھمم االمستمرر هھھھوو جززء منن حملة شاملة لتهھدديیدد وومضايیق
منن ااالستمرراارر في عملهھمم االحقووقي االمشررووعع وواالسلمي.  

نحنن االمنظظماتت االمووقعة أأددناهه:  

أأووالً:  

ووإإططالقق سررااحح ماززنن ددرروويیشش ووحسيینن  67/262نططالبب االسلططاتت االسوورريیة بالتنفيیذذ االفوورريي لقرراارر االجمعيیة االعمووميیة لألممم االمتحددةة ررقمم 
ووهھھھاني االززيیتاني فووررااً ووددوونن شررووطط باإلضافة إإلى جميیع االمدداافعيینن عنن حقووقق ااإلنسانن في سوورريیا ألنن ااعتقالهھمم عشوواائي وويیهھددفف غرريیرر 

إإلى معاقبتهھمم بسببب نشاططاتهھمم االحقووقيیة ااإلنسانيیة.  

ثانيیاً:  

معتقليینن حتى االلحظظة, اال نططالبب االسلططاتت االسوورريیة بإسقاطط جميیع االتهھمم االمووجهھة إإلى ماززنن ددرروويیشش ووحسيینن غرريیرر ووهھھھاني االززيیتاني
االمدداافعيینن عنن حقووقق , جميیعباإلضافة إإلى منصوورر االعمرريي ووعبدد االررحمنن حماددةة االذذيینن تمم إإططالقق سررااحهھما على أأنن يیحاكما ططليیقيینن وو

ااإلنسانن في سوورريیا.  

ثالثاً:  

متحددةة بشأنن حقووقق وومسؤؤووليیاتت تنفيیذذ قرراارر ااألممم االمتحددةة بما فيیهھا بنوودد إإعالنن ااألممم اال في نططالبب االحكوومة االسوورريیة باحترراامم االتززااماتهھا
وواالجماعاتت وومكووناتت االمجتمع منن أأجلل تعززيیزز حقووقق ااإلنسانن وواالحرريیاتت ااألساسيیة االمعتررفف بهھا ددووليیاً وواالمكفوولة في االماددةة ررقمم  ااألفرراادد

سيیة وواالتي تعتبرر سوورريیا ططررفاً فيیهھ.منن االميیثاقق االددوولي للحقووقق االمددنيیة وواالسيیا 19  

ووخاصة االددوولل االتي تددعمم االنظظامم االسوورريي أأنن تماررسس سلططتهھا منن أأجلل ااإلفررااجج االفوورريي ووغيیرر  نددعوو ااألممم االمتحددةة وواالمجتمع االددوولي
منن االميیثاقق االددوولي للحقووقق االمددنيیة  19االمشررووطط عنن جميیع االمعتقليینن بشكلل يینتهھكك حقووقهھمم في حرريیة االتعبيیرر وواالمكفوولة في االماددةة ررقمم 

وواالسيیاسيیة وواالتي تعتبرر سوورريیا ططررفاً فيیهھ.  

 

 

االمووقعوونن:  

1- سسة االكرراامة.مؤؤ   

2-   (EMHRN)االشبكة ااألوورروومتووسططيّیة لحقووقق ااإلنسانن  

3- االمدداافعيینن عنن االخطط ااألمامي.   

4- (GCHR)مرركزز االخليیج لحقووقق ااإلنسانن   	  

5-  االعالميیة وواالمنظظمة) FIDH( ااإلنسانن لحقووقق االددووليیة االفددررااليیة بيینن مشترركك بررنامج ووهھھھوو ااإلنسانن٬، حقووقق عنن االمدداافعيینن حمايیة مررصدد 
)OMCT( تعذذيیبباال لمناهھھھضة  

6- االقلمم االددووليیة.   

7- مررااسلوونن بال حددوودد.   

8 )SCMاالمركز االسورريي لإلعالمم ووحريیة االتعبيیر ( -  

9 (VDC)مركز توثيیق ااالنتهھاكاتت في سورريیا  -  

 

	  


