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تشاري  /نثفمرب  28 ، بتمريخMDE 24/035/2008 )رق  الثيقة   UA 328/08عمجل رق   التحرك ممت إضمفق  حثل المعلث 
 اعتةمل مبعزل ع  العممل اخلمرجي/خشق  م  التعرض للتعذيب أو إسمءة املعممل   -(8022 الثمين
    

 تعمممً، عممل اتصمال 99نبقل خلقثي، عمره                        سثراي
 عبد اهلمدي السالم ، طملب جممعي                              
 بالل سفقمن                              
 إايد حسني                              
 حممد طه                              
 اثبت احلس                               
 الرزاق الكبقسي عبد                              
 منصثر خريو األطرش                              
 خلدون اجلزائري                              

 رايضقمت  مدرسعمممً،  90                   حممد أمني الشثا، عمره ُتثيف
 

. ويف لنللاب ططلن ا الةينططل   نفططل  مسططلم   قطط أ أاططاالس الباططت  لعالك الة سطط الر الططل الةا ططلك الة أططا  ال طط   ع  أ 8002يف أغسطط/آب   
لنظأطلك اط علر ل نتطر ققط    واقطل   طل قلةتط قضل أحد   حن ط  يف الجزط و و ط   أطد ألطو الةأط الو نتتزطر  ةت اذط  ةلت ط ل   8002

  الةدوةتطر هفتططد وقطد أسك والهطط  زاي ة س  الةقلطى الططل اطتلر ال  تقلططو الةتسط ر الن ططال  الةط ل  وعسك أن ططل  زاي لنظأطر الة فطط الإلنسطلا.
أبهنطط  ع ططل ل  نطط ا  تزطط ل  يف اططاه السطط/وو و طط  لا طط  ةتاططتز ال  والباتقططلك ريططيف ةتاططت  لعالك الة سطط الر يف سلأططى لأططت ا 

 ابةت  ل .
 

 و ذُ ا أا أااالسال  ل  البات  لعالك الة س الر أالسوال  ينأطلا  أطد ألطو الةأط ال زاي لدلنطر سلطا الةط وع8002لنللاب لن ا الةينل   00ويف 
 يأا  ا ع و حتث قتل زهن  مسح ال ألااالس الئلت  ياملر و   و سوا يقتر أ  ال   سأ و ق ل سان  قض ع   يف الةت م نفس .

 
 وي ضط  و ول ظأ ط  يف سلطا الةط وعو 8002الةط ل  قُط أ الطت   يف أغسط/آب    و لا الةا لك الة أطا  لط  يطو اأطاالك الأل ط ل 

طط  أططل ل ططدوالة دلططد لططن       قُطط أ الططلزنطط جقطط   الإلنسططلالنظأططلك اطط علر يف لططدلنح حلطط  و ططل . وقلةطط   اك ألا الةسططل/لك اس 
 لظ ا   وأال   حتلهت  الل أهنل لؤ االك الل النتألئ   زاي مجلالك زاتلتر غري لا صر.
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 خلفق 
زا  الةسطط علر. الةت طط ل  وغططري  لطط  ذططاو  زاططل   ال  لللططر  يف لاال طط  الباتقططلك والباططتز ال وقطط ه وعسك أن ططل  والاطط ر الةن/ططل  يأطط ا 

زأطلك زع ليتطر لُ تطبوا يأط ل الأل  ل  الة ل  ُلأت   يف النتألئ   زاي مجلالك زاتلتر غري لا صر أو حتلة  ل ل لطلك هت لطى ه
ااذطططر  /طططا الباتقطططلك الةت سطططف  أو الةت ططط ل  أو غطططري  لططط  تطططن ق زاطططل   ال  لللطططر. وهتأتطططيف قططط الك الأللططط  الةسططط علر اأ لطططل    طططل 

 العه ل  لينل     البنت ل لك. ابإلاتك ل  الة قل  الل
 

الفرنساق  أو بل اتك  اخلمصا ،  قال تصال يف أو العربقا     يرجى إرسامل منمدادات للل ا  ايزلقزيا  أواألنشط  املثصى هبم
 أقرب وقت ممك  وتتضم  مم يلي  

لت طط ل و وساطط   الةسططل/لك زاي الإلاططاال  اطط  الةقلططى يأطط ا الألن ططل  الةططح هفتططد أبا  أططد ألططو الةأطط ال ةقطط  حتفطط  يف الجزطط  نتتزططر ة -
 و وزاطتا نتطلئا الةتحقتطى الطل ال طقو وهقطدو ال سطؤوةو اط  الة اطل زتدالع أواللا إب اال  حتقتطى والق ولسطتقل واط ع  يف حلساطر الة اطل 

 زاي الة دالةر      ز اال الك  ل أر هف  اب  للري الةدوةتر ةل دالةرو ول  سوا الحتألك ااض اق ير الإلادالم؛
هنطط  ألسطط ر الن ططال  رأذ ططا أمسططل      تزطط وا   طط ك اطط  الة ططلو ال ططلع   ةفطط الك   للططرو و ةقلططى ألا ال  تقلططو الةتاططاال  اطط  الالإل -

 /طا الةت ط ل   ل اذط احتط  الةت ط ل و  ةقط  حتفط يس   ذةكو وزذال أ  ان ي و البات لع الألن ل  الةح هفتد أبا  أد ألو الةأ ال 
 أو غري  ل  ذاو  زال   ال  لللر؛

الةسل/لك زاي ذألا ادم ه طاض الةا طلك الةتسط ر ةلت ط ل  أو غطري  لط  أ ط لك زاطل   ال  لللطرو وهط  ري ل أبا اط ع  سوةطر سا    -
 اق يف الهفلقتر الألل  ال تحد   نل ضر الةت  ل  وغطري  لط  ذطاو  ال  لللطر أو الة ق يطر الةقلاطتر أو الةتزنسطلنتر أو ال  تنطرو الةطح هطن  

 للر ل أل  لن  الةظاوق؛الل حظا الةت  ل  وزال   ال  ل
سا   الةسل/لك زاي الةسألح ةلا لك الةتس ر يتلقل ة عالك ل  أااالس الئتهت  وه  تل  للتو ل  ال تتلع   والجص ك الل ال  لجلر  -

 الة/ تر الةح قد ل  ن ا قل ر زةت ل؛
طط  زةططت   هتطط  ابعه ططل - ل طط ق هططل و ططل أت       ططاالئ   نلئتططرساطط   الةسططل/لك زاي ز ططت  اططاالح الةا ططلك الةتسطط ر اطط عال و لططل و ه   

       ز اال الك هف  اب  للري الةدوةتر ةلأحل ألك الة لسةر الل و   الةساار.
 

 تُرسل املنمددات إىل  
 الةائتآ

 اتلس  الةائتآ يألع الألاد
 الةقصا الةاائا 
  لعه الةا تد

 سلأى
 الجلأ  علر الة ايتر الةس علر

 3410 332 11 963 + فمكس 
 الرئقس املخمطب   سقمدة
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