
من موقع منظمة العفو الدولية، 25 اآذار 2010، يتبع

 2010 مارس/آذار 25بتاريخ:       سوريا     MDE 24/006/2010رقم الوثيقة:     UA 70/10 تحرك عاجل:
 

 تحرك عاجل 
 بمعزل عن العالم الخارجي في سوريافي المستشفى محتجزون 

 

عشرات من سوريا،  شرق في المستشفى في مدينة الرقة، شماليالعالم الخارجي تحتجز السلطات السورية بمعزل عن 
مع موظفين مكلفين بتنفيذ القانون. وهم معرضون لخطر التعذيب وغيره من  مصادماتاألكراد السوريين ممن أصيبوا في 

 ضروب المعاملة السيئة. 
 

لفني بتنفيذ القانون وجمموعات من األقلية الكردية يقدر مارس/آذار، اندلعت أعمال عنف ما بني موظفني سوريني مك 21ففي 
تشدوا يف الرقة لالحتفال بعيد النوروز، رأس السنة الكردية. ونظَّم االحتشاد "حزب االحتاد حشخص ا 5,000عدد أفرادها بنحو 

العنف عندما اعرتض الدميقراطي"، وهو حزب سياسي لألقلية الكردية غري معرتف به من جانب السلطات السورية. واندلع 
موظفون مكلفون بتنفيذ القانون على أشخاص كانوا حيملون أعالم "حزب االحتاد الدميقراطي" وصور عبد اهلل أوجالن، زعيم 

املسجون يف تركيا. واستخدمت الشرطة الغاز املسيل للدموع واملياه املضغوطة ضد و  "، يف تركيا كردستاين"حزب العمال ال
 14بإطالق الرصاص احلي عندما بدأ بعض املشاركني بإلقاء احلجارة، ما أدى إىل مقتل صيب يبلغ من العمر  احملتشدين، مث قامت

  .عشراتالسنة، ورمبا آخرين، وإىل جرح 
 

على مداخله  تسيطره قوات األمن منذ ذلك الوقت، و تطوقيف الرقة، الذي  الوطينقل العديد من اجلرحى إىل املستشفى ون  
من ال يسمح هلم بتلقي ، ما أثار بواعث قلق بأن اهمال لشخصني بتلقي زيارات من عائلتياليوم، مل يسمح إ وخمارجه. وحىت

 رضون خلطر التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة. الزيارات يتع
 

الرقة  يفدية ومنذ احلادثة، اعتقلت قوات األمن، حسبما ذكر، عدداً غري معروف من األشخاص يف املناطق ذات األغلبية الكر 
 مارس/آذار.  21بشبهة املشاركة يف جتمع عيد النوروز يف 

 

ومل تدِل السلطات السورية بأي تعليق حول ما حدث يف الرقة، ومل ي عرف عن مباشرة حتقيق يف مزاعم استخدام املوظفني املكلفني 
 بتنفيذ القانون القوة املفرطة. 

 
 ، أو بلغتكم األصلية:أو الفرنسية ةيرجى الكتابة فوراً بالعربية أو اإلنجليزي

 

سنة وإصابة عشرات األشخاص اآلخرين  14مقتل صيب يبلغ من العمر عن بشأن ما ورد عن بواعث قلقكم  لإلعراب •
نتيجة إطالق املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون النار يف الرقة، وبشأن ما ورد من أنباء عن أن العديد ممن أصيبوا حمتجزون حتت 

 سة الشرطة يف املستشفى وحمرومون من تلقي الزيارات من أقارهبم؛ حرا

 

مارس/آذار بتلقي الزيارات من عائالهتم  21حلض السلطات على السماح ملن أصيبوا أو اعتقلوا بالعالقة مع أحداث  •
 ليها؛ومن االلتقاء مبحامني من اختيارهم فوراً، وكذلك بتلقي أية عناية طبية ميكن أن يكونوا حباجة إ
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تباشر فوراً حتقيقاً مستقالً يف استخدام القوة املميتة من جانب املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون لدعوة السلطات إىل أن  •
خرقاً للمعايري الدولية املعرتف هبا،  عتربي على حنومارس/آذار، بغرض تقرير ما إذا كان هذا يشكل استخداماً مفرطاً للقوة  21يف 

  .ظفني تتبني مسؤوليتهم عن استخدام القوة املفرطة للمساءلةوتقدمي أي مو 
 

 إلى:  2010 مايو/أيار 6يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 
 

 الرئيس
 حافظ األسدالدكتور السيد 

 القصر الرئاسي
 شارع الرشيد

 دمشق، اجلمهورية العربية السورية 
  3410 332 11 963+فاكس: 

 سيادة الرئيس طريقة المخاطبة:
 
 
 

 وزير الداخلية
 اللواء سعيد حممد مسور

 وزارة الداخلية
 شارع عبد الرمحن الشاهبندر

 دمشق، اجلمهورية العربية السورية
   3428 222 11 963 +  فاكس:

 صاحب المعالي طريقة المخاطبة:
 
 
 

 وزير الدفاع
 معايل الفريق علي بن حممد حبيب حممود

 لدفاعوزارة ا
 ساحة األمويني

 هورية العربية السوريةدمشق، اجلم
   211972 11 963 +  فاكس:

 صاحب المعالي طريقة المخاطبة:
 

ويرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم  كم.انالمعتمدين لدى بلد لسورياالممثلين الدبلوماسيين  وابعثوا بنسخ إلى
 بعد التاريخ املذكور أعاله.  تعتزمون إرسال املناشدات

 

 تحرك عاجل 
 في المستشفى بمعزل عن العالم الخارجي في سوريامحتجزون 

 
 معلومات إضافية

 

باملائة من سكان سوريا ويعيش معظمهم يف حميط مدينة حلب يف مشال سوريا ويف منطقة اجلزيرة يف  10يشكِّل األكراد ما نسبته 
باقي مناطق البالد من حيث التنمية من البالد. وتتخلف هذه املناطق ذات األغلبية الكبرية من األكراد عن  الشمال الشرقي

وخيضع األكراد السوريون للتمييز على أساس هويتهم، مبا يف ذلك لقيود على استخدام لغتهم يف االجتماعية واالقتصادية. 
 حلظر على إنتاج وتوزيع املوسيقى الكردية. و املدارس والتعبري عن ثقافتهم، 

 
أحد املناسبات الرئيسية اليت حيتفل هبا أفراد األقلية الكردية يف سوريا، حيث تعقد  –ة وهو رأس السنة الكردي –ويعترب عيد النوروز 

 األحزاب الكردية يف العادة جتمعات شعبية إللقاء اخلطابات وتقدمي األغاين باللغة الكردية. 
 

مني أو أشخاص من ملنظِّ وقد جلأت السلطات السورية، يف كثري من األحيان، إىل قمع هذه االحتفاالت عن طريق اعتقال ا
غري  يت الكردي يف سوريا"رجاًل، معظمهم من أعضاء "حزب يكي 16 حنو 2009اجلمهور. وعلى سبيل املثال، اعتقل يف 

مارس/آذار. ووجهت  21، مبعزل عن العامل اخلارجي ملدة تقرب من شهرين يف أعقاب احتفال سلمي بعيد النوروز يف املرخص
، هتمة "عضوية منظمة أ ّسو ، وهو سليمان عبد اجمليدإىل أحد هؤالءريض على االقتتال الطائفي". ووجهت إليهم مجيعاً هتمة "التح

، ومن املقرر انعقاد اجللسة التالية حملاكمتهم أمام قاض عسكري يف سرية". وأفرج عنهم مجيعاً بالكفالة يف مايو/أيار ويونيو/حزيران
 . 2010مايو/أيار  5القامشلي يف 

 
النوروز يف عيد لالحتفال ب ، حسبما ذ كر،يف الرقة من األكراد السوريني 5,000مارس/آذار من العام احلايل، التقى حنو  21ويف 

أغان قومية كردية، بينما وتقدمي مهرجان نظمه "حزب االحتاد الدميقراطي". وأقام أعضاء احلزب خشبة مسرح إللقاء اخلطابات 
 200املسجون يف تركيا. وكان حنو  و "يف تركيا د اهلل أوجالن، زعيم "حزب العمال الكردستاينمحل البعض أعالم احلزب وصوراً لعب

من املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون حاضرين ملراقبة التجمع. واندلع العنف عندما طالب هؤالء بأن يتوقف أعضاء "حزب االحتاد 
. ويف بداية األمر، حاول املوظفون املكلفون بتنفيذ القانون القبض على الدميقراطي" عن رفع صور عبد اهلل أوجالن وأعالم احلزب

بعض املنظمني ممن كانوا على خشبة املسرح وقاموا بضخ املياه وأطلقوا الغاز املسيل للدموع على املتظاهرين، مث راحوا يطلقون 
ما إذا كانوا قد وجهوا أي إنذار ومن غري الواضح  عندما بدأ بعض املتظاهرين بإلقاء احلجارة عليهم.الذخرية احلية، حسبما ورد، 

  حملتشدين أو طلبوا من اجلمهور أن يتفرق قبل اللجوء إىل استخدام الذخرية احلية. إىل 
 

مارس/آذار. وأفرج  23مارس/آذار، مبن فيهم أربعة أطفال، ليعرضوا على قاض يف الرقة يف  22كردياً سورياً اعتقلوا يف   23وج لب 
هم، بينهم فتاة، إفراجاً مشروطاً، ولكنهم ما زالوا يواجهون هتماً حياكمون مبوجبها. وأحيلت الفتاة، ومعها ثالثة أطفال من 16عن 
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 تحرك عاجل 
 في المستشفى بمعزل عن العالم الخارجي في سوريامحتجزون 

 
 معلومات إضافية

 

باملائة من سكان سوريا ويعيش معظمهم يف حميط مدينة حلب يف مشال سوريا ويف منطقة اجلزيرة يف  10يشكِّل األكراد ما نسبته 
باقي مناطق البالد من حيث التنمية من البالد. وتتخلف هذه املناطق ذات األغلبية الكبرية من األكراد عن  الشمال الشرقي

وخيضع األكراد السوريون للتمييز على أساس هويتهم، مبا يف ذلك لقيود على استخدام لغتهم يف االجتماعية واالقتصادية. 
 حلظر على إنتاج وتوزيع املوسيقى الكردية. و املدارس والتعبري عن ثقافتهم، 

 
أحد املناسبات الرئيسية اليت حيتفل هبا أفراد األقلية الكردية يف سوريا، حيث تعقد  –ة وهو رأس السنة الكردي –ويعترب عيد النوروز 

 األحزاب الكردية يف العادة جتمعات شعبية إللقاء اخلطابات وتقدمي األغاين باللغة الكردية. 
 

مني أو أشخاص من ملنظِّ وقد جلأت السلطات السورية، يف كثري من األحيان، إىل قمع هذه االحتفاالت عن طريق اعتقال ا
غري  يت الكردي يف سوريا"رجاًل، معظمهم من أعضاء "حزب يكي 16 حنو 2009اجلمهور. وعلى سبيل املثال، اعتقل يف 

مارس/آذار. ووجهت  21، مبعزل عن العامل اخلارجي ملدة تقرب من شهرين يف أعقاب احتفال سلمي بعيد النوروز يف املرخص
، هتمة "عضوية منظمة أ ّسو ، وهو سليمان عبد اجمليدإىل أحد هؤالءريض على االقتتال الطائفي". ووجهت إليهم مجيعاً هتمة "التح

، ومن املقرر انعقاد اجللسة التالية حملاكمتهم أمام قاض عسكري يف سرية". وأفرج عنهم مجيعاً بالكفالة يف مايو/أيار ويونيو/حزيران
 . 2010مايو/أيار  5القامشلي يف 

 
النوروز يف عيد لالحتفال ب ، حسبما ذ كر،يف الرقة من األكراد السوريني 5,000مارس/آذار من العام احلايل، التقى حنو  21ويف 

أغان قومية كردية، بينما وتقدمي مهرجان نظمه "حزب االحتاد الدميقراطي". وأقام أعضاء احلزب خشبة مسرح إللقاء اخلطابات 
 200املسجون يف تركيا. وكان حنو  و "يف تركيا د اهلل أوجالن، زعيم "حزب العمال الكردستاينمحل البعض أعالم احلزب وصوراً لعب

من املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون حاضرين ملراقبة التجمع. واندلع العنف عندما طالب هؤالء بأن يتوقف أعضاء "حزب االحتاد 
. ويف بداية األمر، حاول املوظفون املكلفون بتنفيذ القانون القبض على الدميقراطي" عن رفع صور عبد اهلل أوجالن وأعالم احلزب

بعض املنظمني ممن كانوا على خشبة املسرح وقاموا بضخ املياه وأطلقوا الغاز املسيل للدموع على املتظاهرين، مث راحوا يطلقون 
ما إذا كانوا قد وجهوا أي إنذار ومن غري الواضح  عندما بدأ بعض املتظاهرين بإلقاء احلجارة عليهم.الذخرية احلية، حسبما ورد، 

  حملتشدين أو طلبوا من اجلمهور أن يتفرق قبل اللجوء إىل استخدام الذخرية احلية. إىل 
 

مارس/آذار. وأفرج  23مارس/آذار، مبن فيهم أربعة أطفال، ليعرضوا على قاض يف الرقة يف  22كردياً سورياً اعتقلوا يف   23وج لب 
هم، بينهم فتاة، إفراجاً مشروطاً، ولكنهم ما زالوا يواجهون هتماً حياكمون مبوجبها. وأحيلت الفتاة، ومعها ثالثة أطفال من 16عن 

شغب. ومل تعرف بعد وإثارة ال، ة واملذهبيةالطائفيوإثارة النعرات ، دولةموظف  بضربآخرون، إىل حمكمة األحداث بتهم تتعلق 
  التهم اليت وجهت إىل الراشدين.

 
مارس/آذار، قام ضباط تابعون لألمن السياسي بتسليم جثة حممد حيدر إبن عمر إىل عائلته وباإلشراف على دفنه. وورد  23ويف 

بتنظيم اجلنازة. وتدعي منظمات تعمل بشأن احلقوق اإلنسانية لألكراد السوريني أن حممد حيدر إبن عمر  أنه مل يسمح لعائلته
 ة بسبب استخدام القوة املفرطة ضده.ميكن أن يكون قد فارق احليا

 
إن احلق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات واالنضمام إليها خيضع لقيود مشددة يف سوريا، وتساعد يف ذلك قوانني "حالة 

سياسية سوى "حزب البعث" وبعض األحزاب ذات الصلة الوثيقة وال يعرتف رمسياً بأحزاب . 1964الطوارئ" النافذة منذ سنة 
 ، بينما حيظر القانون على منظمات حقوق اإلنسان غري املرخصة العمل يف البالد.  به
 

     MDE 24/006/2010رقم الوثيقة:     UA 70/10عاجل تحرك 
 2010 مارس/آذار 25تاريخ اإلصدار: 
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