
 

 

 

 

قانووني غيیرر االباررززيینن ااإلنسانن حقووقق عنن االمدداافعيینن ااحتجازز أأنن يیعلنن االعاملل االمتحددةة ااألممم فرريیقق: سوورريیا  

 

 أأنن إإلى االتعسفي ااالحتجازز بقضيیة االمعنيیة االمتحددةة ااألممم خبررااء هھھھيیئة تووصلتت ووددووليیة٬، سوورريیة ااإلنسانن لحقووقق منظظماتت منن تنبيیهھ إإبانن
ً  تمم قدد غرريیرر ننحسيیوو االززيیتاني هھھھانيوو ددرروويیشش ماززنن ااحتجازز ً  االثالثة االررجالل يیخضع. عنهھمم ااإلفررااجج إإلى ووددعتت تعسفا  للمحاكمة حاليیا
 لإلعالمم االسوورريي االمرركزز في بعملهھمم صلة على ااتهھاماتت على بناء ااإلررهھھھابب٬، مكافحة محكمة ووهھھھي ددمشقق٬، في ااستثنائيیة محكمة أأمامم

.ااإلنسانن حقووقق ووحمايیة تعززيیزز على تعملل سوورريیة حكووميیة غيیرر منظظمة ووهھھھي االتعبيیرر٬، ووحرريیة  

 االجدديیددةة ااإلدداانة هھھھذذهه إإززااء أأملي: "االتعبيیرر ووحرريیة لإلعالمم االسوورريي االمرركزز مدديیرر بأعمالل وواالقائمة ددرروويیشش ماززنن ززووجة بددرر يیارراا ووقالتت
 كانوونن/يینايیرر 27 في االمقررررةة االتاليیة االجلسة في ااالعتبارر عيینن في ددمشقق في االقضاةة يیأخذذهھھھا أأنن ووززمالئهھ٬، لززووجي االتعسفي لالحتجازز

".سبيیلهھمم إإخالء إإلى تؤؤدديي ووأأنن 2014 ياالثان  

– غرريیرر ووحسيینن االززيیتاني هھھھاني وومعهھ االتعبيیرر ووحرريیة لإلعالمم االسوورريي االمرركزز وومدديیرر مؤؤسسس ددرروويیشش٬، ماززنن كانن  في عضوواانن ووهھھھما 
– االسوورريي االمرركزز  يیوومم ددمشقق في االمرركزز مقرر على مددااهھھھمة أأثناء االسوورريیة االجوويیة االمخابررااتت منن عناصرر ِقبلل منن عليیهھمم االقبضض تمم قدد 

 يیتمكنن لمم. االخاررجي بالعالمم ااتصالل ددوونن ااحتجاززهھھھمم تمم عليیهھمم٬، االقبضض بعدد منن أأشهھرر تسعة اامتدداادد ووعلى. 2012 شباطط/فبرراايیرر 16
ً  ااحتجاززهھھھمم ووكانن إإليیهھمم٬، االحدديیثث منن ااألقارربب أأوو االمحاموونن .سرريیا  

 ووتلقوواا ااآلنن٬، إإلى يیتووااجددوونن حيیثث ٬،عددرراا في االمرركززيي ددمشقق سجنن إإلى أأخيیررااً  االثالثة االررجالل أأحيیلل 2012 االثاني تشرريینن/نووفمبرر في
 معررووفة محكمة ووهھھھي ددمشقق٬، في ااإلررهھھھابب مكافحة محكمة أأمامم االمززمعة بمحاكمتهھمم أأُخططرروواا بقليیلل٬، إإحالتهھمم بعدد. أأٌقارربهھمم منن ززيیاررةة أأوولل
.االعاددلة االمحاكمة لمعايیيیرر ااحترراامهھا بعددمم  

 ووذذلكك ااألخررىى٬، تلوو مررةة تأجلتت االقضيیة مددااووالتت لكنن ٬،عددةة جلساتت في ااإلررهھھھابب مكافحة محكمة أأمامم االررجالل مثلل االحيینن٬، ذذلكك منذذ
 ً  االسيیئة وواالمعاملة للتعذذيیبب خضعوواا أأنهھمم االثالثة ذذكرر. لالددعاء أأددلة تووفيیرر منهھا طُطلبب االتي االجوويیة٬، االمخابررااتت تعاوونن عددمم بسببب أأيیضا
ً  يیفتحوواا لمم ااآلنن إإلى االقضاةة لكنن ااالحتجازز٬، ررهھھھنن .االددوولي االقانوونن بمووجبب منهھمم مططلووبب هھھھوو كما ااالددعاءااتت تلكك في تحقيیقا  

 ررقمم ررأأيیهھ في االمتحددةة باألممم االتعسفي باالحتجازز االمعني االعاملل االفرريیقق لفحصص خضعتت أأخررىى حقائقق إإلى باإلضافة االحقائقق هھھھذذهه
 حمايیة مررصدد إإططارر في االتعذذيیبب٬، لمناهھھھضة االعالميیة وواالمنظظمة ااإلنسانن لحقووقق االددووليیة االفددررااليیة ووفررتهھا معلووماتت على بناء 43/2013

 االفريققق يعتببر" عليیهھا االمعررووضة االمعلووماتت على تصاددقق لمم االسوورريیة االسلططاتت أأنن إإلى ااإلشاررةة بعدد. ااإلنسانن حقووقق عنن دداافعيینناالم
 االممتعلقة أأننششطططططتهھھممم ببسسببببب ححريتهھھممم ممننن حُحرممووواا قددد ااإلننسساننن٬، ححقوووققق عننن االممددداافعيننن ٬،]وووغرير ووواالزيتانني دددررووويششش[ االطططططلببب ممقدددممي أأننن االعامملل
 ممرااعاةة عدددممم: "أأنن أأخيیررااً  ووأأكددوواا االتعبيیرر حرريیة في لحقهھمم مماررستهھمم جررااء تمم االررجالل ااعتقالل أأنن االخبررااء أأضافف". ااإلننسساننن ببححقوووققق

(...)  االححرية ممننن ححرمماننهھھممم يصصممم أأننه لدددررججة ججسسيممم أأممر هھھھووو االقضضية هھھھذذذهه في(...)  االعادددلة االممححاكممة في ببالححققق االممتصصلة االدددووولية االممعايير
".ببالتعسسففف  

– االعامملل االفريققق يرىى" – االقضضية ظظظظظروووففف ججمميع ااالعتببارر في أأخخذذذااً    وووممححممددد دددررووويششش مماززننن عننن ااإلفرااجج في يتممثلل االممالئئممم االججببر أأننن 
".(...) االتعووويضضض في االننافذذذ االححققق وووممننححهھھممم غرير ححمماددد وووححسسيننن االزيتانني هھھھانني  

 ووكذذاا غرريیرر ووحسيینن االززيیتاني ووهھھھاني ددرروويیشش ماززنن عنن االمشررووطط ووغيیرر االفوورريي ااإلفررااجج إإلى ددعووتنا على للتأكيیدد االفررصة هھھھذذهه ننتهھزز
.ااألساسيیة لحقووقهھمم خررقق في سوورريیا في االمعتقليینن ااإلنسانن حقووقق عنن مدداافعيینناال  

 

– ااإلنسانن لحقووقق االددووليیة االفددررااليیة. 1 ااإلنسانن حقووقق عنن االمدداافعيینن حمايیة مررصدد إإططارر في   

االتعبيیرر ووحرريیة لإلعالمم االسوورريي االمرركزز. 2  

– االتعذذيیبب لمناهھھھضة االعالميیة االمنظظمة. 3 ااإلنسانن حقووقق عنن االمدداافعيینن حمايیة مررصدد إإططارر في   


