
للنشر االفورريي   
 

حقوقق ااإلنساننعلى سورريیا ااإلفرااجج عن أأبرزز االمداافعيین عن   
االممتححدددةة ااألممممم ممطططططالبباتتت ررغممم تعسسفاً  وووززمميليه دددررووويششش تححتججز االححكوووممة  

 

 
 

 االسورريیةمنظمة حقوقيیة االيیومم إإنن على االحكومة  61) ـ قالت 2014ماررسس/آآذذاارر  17(جنيیف٬، 
ااإلفرااجج فوررااً ووددوونن قيید أأوو شرطط عن االمداافع عن حقوقق ااإلنسانن االمحتجز تعسفاً ماززنن ددرروويیش٬، 

قد ططالب في  االتابع لألمم االمتحدةةووكانن مجلس ااألمن هھھھو ووززميیليیهھ هھھھاني االزيیتاني ووحسيین غريیر. 
  باإلفرااجج عن كافة ااألشخاصص االمحتجزيین تعسفاً في سورريیا. 2014فبراايیر/شباطط  22

 
يیقبع ددرروويیش ووززميیالهه٬، االمحتجزوونن بالمخالفة للمعايیيیر االدووليیة من قبل سلطاتت االحكومة لما يیزيید 

على االعاميین٬، في سجن عدرراا االمركزيي في ددمشق على ذذمة االمحاكمة أأمامم محكمة مكافحة 
ااإلررهھھھابب.   

 
 ماررسس/آآذذاارر قامم ررئيیس محكمة مكافحة ااإلررهھھھابب بتأجيیل محاكمة ماززنن ووررفيیقيیهھ للمرةة 10ووفي 

أنن االتأجيیل ااألخيیر كانن بسبب مرضض ووتفيید تقارريیر بماررسس/آآذذاارر.  24االسابعة على االتواالي حتى 
٬، إإال أأنن االتأجيیالتت االسابقة كانت ترجع إإلى إإخفاقق االحكومة أأحد االقضاةة االمشارركيین في االمحاكمة

في تقديیم أأددلة ضد االرجالل االثالثة.   
 

اتت االعاددلة٬، بحسب االمنظماتت٬، فلم يیطلع أأخفقت االمحاكمة في االتقيید بالمعايیيیر االدووليیة للمحاكم
االمحتجزوونن على ااألددلة االمقدمة بحقهھم٬، وويیخشونن ااستخداامم أأددلة منتزعة تحت االتعذيیب ضدهھھھم٬، كما 

كانت هھھھناكك تأخيیرااتت مبالغ فيیهھا.   
 

في ددمشق حيین  2012فبراايیر/شباطط  16ااعتقلت االمخابرااتت االجويیة االسورريیة االرجالل االثالثة يیومم 
كز االسورريي لإلعالمم ووحريیة االتعبيیر٬، ووهھھھو منظمة غيیر حكوميیة محليیة ددااهھھھم ضباططهھا مقر االمر

ووجهھت االحكومة تهھمة ووهھھھامة تعمل على نشر معلوماتت تتعلق بالوضع االحقوقي في سورريیا. 
ااإلررهھھھابب إإلى االرجالل االثالثة لعملهھم في االمركز٬، ووررغم تقارريیر ذذااتت مصدااقيیة عن خضوعهھم 

تلك ااالنتهھاكاتت. إإال أأنهھ لم يیتم االتحقيیق في  مأأيیديي قوااتت ااألمن أأثناء ااحتجاززهھھھ للتعذيیب على  
 

االمداافعيین  بحقمن حملة أأووسع نطاقاً من االتهھديیدااتت وواالتضيیيیقاتت  ااً وويیعد ااستمراارر ااحتجاززهھھھم جزء
عن حقوقق ااإلنسانن في سورريیا٬، وويیبدوو أأنن االمقصودد بهھا هھھھو منعهھم من االقيیامم بعملهھم االحقوقي االسلمي 

وواالمشرووعع٬، كما قالت االمنظماتت.   
 

دااءااتت متكرررةة من االمجتمع االدوولي٬، بما فيیهھ ااألمم االمتحدةة٬، لإلفرااجج عن االمداافعيین االثالثة ررغم ن



تضمن أأحد  2013مايیو/أأيیارر  15عن حقوقق ااإلنسانن٬، إإال أأنن االسلطاتت ررفضت ااإلفرااجج عنهھم. في 
يینايیر/كانونن  14قرااررااتت االجمعيیة االعامة لألمم االمتحدةة االمطالبة باإلفرااجج االفورريي عنهھم٬، ووفي 

ووجدتت مجموعة االعمل ااألمميیة االمعنيیة باالحتجازز االتعسفي أأنن ااحتجاززهھھھم تعسفي  2014ي االثان
ووددعت إإلى إإططالقق سرااحهھم.   

 
قالت االمنظماتت إإنن على االسلطاتت االسورريیة االقيیامم على االفورر بتنفيیذ قراارر مجلس ااألمن ااألممي ررقم 

يي لعمليیاتت ٬، وواالذيي يیطالب بوضع حد فورر2014فبراايیر/شباطط  22االذيي تم تبنيیهھ في  2139
ااالحتجازز االتعسفي وواالتعذيیب ووااالختطافف ووااإلخفاء االقسريي٬، ووااإلفرااجج عن كافة ااألشخاصص 

االمحتجزيین تعسفاً. وويیجب على االحكومة ووهھھھي تقومم بهھذاا أأنن تفرجج عن ددرروويیش ووغريیر وواالزيیتاني 
نهھم جميیع االتهھم ددوونن قيید أأوو شرطط. ووتسقط ع  

 
االدوولل االدااعمة للحكومة االسورريیة٬، أأنن ووعلى مجلس ااألمن ااألممي وواالمجتمع االدوولي٬، ووخاصة 

تضغط من أأجل ااإلفرااجج االفورريي ووددوونن قيید أأوو شرطط عن كافة االمحتجزيین تعسفاً في االوقت االحالي٬، 
كما قالت االمنظماتت.   

 
هھھھي: 61االمنظماتت االـ  

 
1. Albadeel for studies and research/ Jordan 
2. Amnesty International 
3. Ana Press 
4. Arab Foundation for Development and Citizenship 
5. Arab Working Group for Media Monitoring 
6. Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI) 
7. Article 19 
8. Asharq Center (Saudi Arabia) 
9. Assyrian Human Rights Network 
10. Bahrain Centre for Human Rights (BCHR) 
11. Bahrain Human Rights Society (BHRS) 
12. Bahrain Youth Society for Human Rights ( BYSHR ) 
13. Cairo Institute for Human rights Studies (CIHRS) 
14. Canadian Journalists for Free Expression (CJFE) 
15. Center for Civil Society  and  Democracy in Syria 
16. Cham Center For Democratic and Human Rights Studies 
17. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation 
18. Damascus Center for Human Rights Studies (DCHRS) 
19. Development for People and Nature Association (DPNA) 
20. Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN) 
21. Freedom Foundation (Yemen) 
22. Front Line Defenders 
23. Gathered Lawyers Kobani 
24. Gulf Centre for Human rights (GCHR) 
25. Humanist Institute for Cooperation with Developing Countries 

(Hivos) 



26. Human Rights Watch (HRW) 
27. Institute for War & Peace Reporting (IWPR) 
28. International Center For Supporting Rights and Freedoms 
29. International Media Support (IMS) 
30. International Institute for Nonviolent Action 
31. Iraqi Institution for Development 
32. Iraqi Intuition for the Civil Development 
33. Iraqi Journalists Rights Defense Association (IJRDA) 
34. Iraqi Network for Social Media 
35. Itana for Documentation 
36. Jordanian Commission for Democratic Culture (JCDC)  
37. Kurdish Organization for Human Rights and General Freedom in 

Syria (DAD) 
38. L'Association Saharaouie des Victimes des Graves Violations des 

Droits de l'Hommes Commises par l'Etat Marocain (ASVDH) 
39. Lawyers for Lawyers (L4L) 
40. Maharat  
41. Media International Support (IMS) 
42. Monitor of Human Rights in Oman 
43. Monitor of Human Rights on Saudi Arabia 
44. My Right Syrian Organization for Woman And Children 
45. Nooraldine Zaza Cutural Centre- Iraqi Kurdistan 
46. Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, 

International Federation for Human Rights (FIDH) 
47. Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, the 

World Organisation Against Torture (OMCT) 
48. Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA) 
49. PAX for Peace 
50. PEN International  
51. Reporters Without Borders (RSF) 
52. Samir Kassir Foundation - SKeyes Center for Media and Cultural 

Freedom 
53. Syrian Al Karama Media Center 
54. Syrian Center for Legal Studies and Research  
55. Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM) 
56. Syrian Network for Human Rights 
57. Syrian Observer 
58. Syrian Women for Development 
59. The Day After Association 
60. Violation Documentation Center in Syria (VDC) 
61. Yemen Organization for Defending Rights & Democratic 

Freedoms 
 


