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 لـرك عاجـتح
 حرمان سجناء أكراد من االتصال بمحامييهم قبل المحاكمة

 
، محــريمين مــن 2010ي نيــ زحليران  6ة خاصــة منــ  ســ ري لــ ن أمــاك مح مــةيمث   ال يــلال ثةثــة ســجناء رأد أكــراد

. يقــأ أعلــن محــام  الرجــال الثةثــة 2011مــارآزارار  13االتصــال بمحــامييهم قبــل جلحــة المح مــة ال اليــة  ــ  
 أنهم يقاطع ن المحاكمة اح جاجاً على رلك. 

 
يف     الكُُ   يكيُُي ومجُُي  م مُُص  أُُار  زبُُا  حُُ    أُُ  مفُُ     حسُُص حلُُاع وم ُُ ومح مُُم  أُُ  و  ُُ   ل ميث ُُ

  إج ا اهتُا  ثُرياع زُص ااي ُا  مام  ك ة  مص ال ولة ال ليا  وهي  ك ُة اسُتثئاةية صقف ُغري امل خص  لل حا  ة  سوريا ال
 االخنُ ا  يف و  السُورية يج   مص األراضُ اولة اقت اع ة  هت بامل ايري ال ولية لل حا  ات ال ا لة. وق  و ج ت إلي م 

 يف  وذلُُب ب ُُ  م ُُالأت م نُُئ  املئُُاطم الك  يُُة مُُص سُُوريا حك ُُاع ذاصيُُاع  ذات طُُابد  ويو اجت ازيُُة   سياسُُيةمج يُُة 
 .2009 يس رب/ انون األول  3يف ز ق    الذمؤمت  ح هبم 

 
 مُُام  مُُو لي م يُُم مقُُاط ت م ةا  ُُة  ئُُواالثمثُُة بيانُُاع  زل    حلُُ ر  ُُامو الُُ  اع زُُص املت  ُُن2011مُُارس/آذار  9ويف 
  مص املثالب الي صشوهبا  ومئ ا ح مان مو لي م مص احلم يف احلفول زل  مشورة ي  الك ة  مص ال ولة ال ليا بسأب  

 قانونية.
 

يوليو/متُُُو   20يف الُُُي ز قُُُ ت وو قُُُاع ملفُُُا ر سُُُورية  ج جلُُُب ال جُُُال الثمثُُُة إة قازُُُة اةك ُُُة يف جلسُُُة االسُُُت اع 
ي م  و حُُم مفُُا حت م. وز قُُ ت جلسُُتا يمل ي سُُ    ُُم بالتحُُ ا إة  ُُام  وو ضُُ وا يف ق ُُص االهتُُام  ولكُُص 2010

قازُة اةك ُة    بُ ون إحبُار املت  ُن إة2011 رباي /شُأا   6و  2010  توب /صشُ يص األول  19است اع  خ يان يف 
م اةُامون طلأُاع  تابيُاع  رباي /شُأا   قُ  6زل  ال غم مص م الأة اةامن الش وية املتك رة ب ؤية مو لي م. وخمل جلسُة 

إة رةيس اةك ة للس اح  م نقابلُة مُو لي م الثمثُة. وذ  ُ   ن القاضُي وا ُم زلُ  ال لُب  ولكئُم طلُب مُص اةُامن 
الثمثة إة قازُة  املت  ن ج جلب   مل يكص ق الوقت اة   انت  االنتظار يف قازة اةك ة مل ة نفف سازة. وزئ ما 

لُيس مُص اختفاحلُي  ن   القاضُي:  ؤيت م   ُ    إذنُاع بُ م ة  خُ   مص القاضي  اميي م. مث طلب اةاموناةك ة ل ؤية 
  مس  لكم ب ؤيت م ألن مثة ص لي ات مص قوات األمص نئد ذلب .

 
 يُُُارة ال اةليُُُة األوة  ومح مُُم  أُُُ  و  ُُُ   أُُُ  مفُُُ    ال  صلقُُُي  ُُُل مُُُص حسُُُص حلُُُاع وم 2011ُُُيف  رباي /شُُأا  

 . 2009 يس رب/ انون األول  26 ة مئذ القأض زلي م يف والوحي
 

 باللغة العربية أي اإلنجليلية أي الفرنحية أي بلغ  م الخاصة، ت ضمن ما يل : ،يرجى ك ابة مناشأات   راً 
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  بُم قيُ   و شُ    حث السل ات زل  إطمق س اح حسص حلاع وم  ومح مم  أ  و     أ  مفُ     ُوراع و
 احت ج وا بسأب ممارست م السل ية حلق م يف ح ية الت أري واالشرتاك يف اجل  يات  ليس إال؛  ر  ألهنم سجئا  

   ُُا  ون  مُُام  ك ُُة  مُُص ال ولُُة ال ليُُا  وهُُي  ك ُُة صقفُُ   ثُُرياع زُُص جُُ  زُُص القلُُم مُُص  ن الاازُُ ا ال الثمثُُة ا 
 ااي ا  بامل ايري ال ولية؛

  ي م واحلفُُُول زلُُُ  ال زايُُُة ال أيُُُة الُُُي قُُُ  ي ؤيُُُة  ُُُامن الثمثُُُة بزلُُُ  ضُُُ ان السُُُ اح لل ت  ُُُحُُُث السُُُل ات
 اتاجوهنا؛

 إلى:  2011 أبريلزنيحان 22 م قبل يرجى أن تبعث ا بمناشأات

 
 ال ةيس بشار األس   خامة

 القف  اجل  ور 
 شارع ال شي 

  مشم  اجل  ورية ال  بية السورية
 3410 332 11 963 +   اكس:

 
 

 و ي  اال اخلية
 اللوا  س ي      مسوراي م 

 و ارة ال اخلية
 شارع زأ  ال أص الشاهأئ ر

  مشم  اجل  ورية ال  بية السورية
   3428 222 11 963 +   اكس:

 
 

 يابعث ا بنحخ إلى:
 
 

 و ي  الشؤون اخلارجية
 السي  ولي  امل لمم اي 

 و ارة الشؤون اخلارجية
 شارع ال شي 

 ية مشم  اجل  ورية ال  بية السور 
   6251 214 11 963 +   اكس:

 

وصشاوروا مد مكتب   زكم    م.انالمع مأين لأى بلأ ح رياالممثلين الأبل ماسيين ل ك لك إلىيابعث ا بنحخ  
  ور  ي ا سأم.ذ إذا  ئتم ص ت مون إرسال املئاش ات ب   التاريخ امل

 
 

 لـرك عاجـتح
 ةحرمان سجناء أكراد من االتصال بمحامييهم قبل المحاكم

 
 معل مات إضا ية

تجُُ  حسُُُص حلُُُاع وم ُُُ ومح مُُُم  أُُُ  و  ُُُ   أُُُ  مفُُُ    حاليُُُاع يف اجلئُُُاح السياسُُُي ب سُُُجص زُُُ را بُُُالق   مُُُص ا 
ُ   ُم ب ؤيُة زُاةمهتم لل ُ ة  ال احل ة  مشم ) السجص م  ومح رمسياع باسم سُجص  مشُم امل  ُ  و. ويف  رباي /شُأا  مس 

. وو قاع ملفا ر سورية   انت م ة ال يارات  قل مص 2009/ انون األول  يس رب 26األوة مئذ إلقا  القأض زلي م يف 
نفف سازة  وصتم حببور ح اس السجص الذيص  انوا يف ون زل   ن يتح ا ال جال مد زاةمهتم باللغة ال  بية  قط  

 جُال الثمثُة بُ وا يف زل  ما يأ و ألن احل اس لص ي   وا مب ون احل يث إذا مُا ج باللغُة الك  يُة. وذ  ُ  ان الوذلب 
 غُُ ة  ويُُة للصئُُاول أُُ  مفُُ    حباجُُة إة  مُُ ام مت ُُ  ة:  حسُُص حلُُاع و  ُُ    حالُُة وهُُص. وي ُُاه ثمثُُت م مُُص

ي اه م  ومح مم  أ  مص ان الق غب ويف يف ظ ُ .. وال ي  ُ مح مُا إذا   ا  بيئ بشكل مئتظم خ  ومشكمت   ال رقية
 ية.األ و صلب  ان ي س    م باحلفول زل  

 
باملئة مص جم وع السكان وي يش م ظ  م يف مشال ش ق الأم   للت يي  زل   10يت  م األ  ا   الذيص يشكلون ق ابة 

 ت م. إن زشُُ ات افالمح مُُص األ ُُ ا  السُُورين بُُم اقُُب  ُُ م قيُُو  زلُُ  اسُُتخ ام لغُُت م وث سُُاس ا ويُُة  نُُا يف ذلُُ
 اع مُُُص القيُُُو  زلُُُ  إمكانيُُُة حفُُُو م زلُُُ  احلقُُُوق االجت ازيُُُة جئسُُُية مُُُص الئاحيُُُة ال  ليُُُة  األمُُُ  الُُُذ  ي ُُُ م م يُُُ

 واالقتفا ية.
 

. إذ علُون  مُام  ك ُة  مُص ال ولُة ال ليُا مُص انت ا ُات مئ جيُة حلقُوق م األساسُية يف الُ  ا ويقاسي املت  ُون الُذيص ميث  
 االزرتا ُُات  الُُي ي ُُ زم  هنُُا  صقأُُل اةُُا م م.   ُُا ينحُُامي الصفُُاللُُيس  ُُم احلُُم يف االسُُتئئامح  وص  ُُ م قيُُو  زلُُ  ا

 بُُوهنم ص  ضُُوا للت ُُذيب  و غُُري. مُُص ضُُ و  إسُُا ة  يُُتم التحقيُُم يف ا زُُا ات املت  ُُنئتُُ ع  ُُت الت ُُذيب  و لُُة  والص  
وحلُت مئظ ُة ال  ُو ال وليُة بُ ج ا  م اج ُة ةك ُة  مُص ال ولُة ال ليُا  نُا ميكُص  ن يُؤ   إة إحلُمح ا  امل املة. وقُ  
 اة ا.جذرياع  و إلغ

 
 

FU on UA: 26/10 Index: MDE 24/010/2011                   :2011مارس/آذار  11صاريخ ااحل ار 
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