
 
 

2011كانون الثاني /يناير  ملخص الدولة  

 

  
 سوريا

 
 العام في السياسات والممارسات السورية الخاصة بحقوق اإلنسانفي  ات تذكرتغيير تحصللم 

وفي  ،نطاق واسعالحقوق المدنية والسياسية للمواطنين على استمرت السلطات في انتھاك  .2010
وفرض حظر المدونين،  اعتقالو، اإللكترونية المواقعحجب و يين،حقوقالالسياسيين والنشطاء اعتقال 

  .السفرعلى 
  

ساري المفعول، وتواصل أجھزة األمن السورية  1963ال يزال قانون الطوارئ، الذي تم فرضه عام 
. المتعددة احتجاز األشخاص دون أوامر اعتقال، وسجنھم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة

ضمانات قضائية،  يألا تقريباً ، وھي محكمة استثنائية ال يوجد فيھوتصدر محكمة أمن الدولة العليا
  .أحكاماً قاسية بحق األكراد واإلسالميين بشكل منتظم

  
كانون /كان اعتماد قانون شامل جديد لمكافحة االتجار بالبشر في يناير 2010التطور اإليجابي عام 

 .الثاني
 

 النشطاء السياسيين اعتقال ومحاكمة
يقضون عقوبات كانوا لجماعات المعارضة، ارز باثنا عشر من قادة إعالن دمشق، وھو تجمع أنھى 

إضعاف الشعور "بتھمة  2008 تشرين األول/في أكتوبر صدرت بحقھم شھراً  30بالسجن لمدة 
هللا، الذي يواجه اتھامات العبد باستثناء الكاتب علي  وأطلق سراحھم جميعاً  .فترات سجنھم ،"القومي
ھا من داخل بسبب مقاالت كتب" بدولة أخرى ريا ت سوعكير صالت"و " كاذبة أنباءنشر " بـجديدة 
  .حتى كتابة ھذه السطورقائمة زال تال  كانت محاكمته .سجنه

  
 عضوةً  تكان ةسابق ةسياسي ةسجين يغدة سعيد حسن، وھرشرطة الحدود  شباط، اعتقلت/فبراير في

فترة عن  هكتبتمسودة كتاب مصادرة بعد ثالثة أيام، قام مجھولون ب .في حزب العمل الشيوعي
  .االعتقالھي ال تزال قيد و. منشورات سياسية أخرى إضافة إلى من شقتھا، سابقة اعتقالھا ال
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، 2010عام عشرات من الناشطين السياسيين األكراد بالسجن على حكمت محكمة أمن الدولة العليا 
في  .دستانيحزب العمال الكرمرتبط بال بما في ذلك العديد من أعضاء حزب االتحاد الديمقراطي

من حزب أربعة أعضاء بالسجن لخمس سنوات على محكمة أمن الدولة العليا  حكمت، نيسان/أبريل
ترمي بأعمال  بتھمة القيام، أحمد درويش، محمد نظميدلكش ممو،  ،قادر ياشا: يكيتي الكردي

حسن ين في حزب يكيتي، بارزأعضاء ثالثة ويواجه ". جزء من األراضي السورية عاطتقال"
محكمة أمن في محاكمتھم الجارية أمام االتھامات  ذات ،أحمدمال  معروفالح، محمد مصطفى، ص

  .الدولة العليا
  

عضو في الحزب اليساري الكردي، المحمود سفو، على حكم قاض عسكري ، حزيران/يونيوفي 
  .لھاواالنتماء إلى منظمة غير مرخص " التحريض على الفتنة الطائفية"بتھمة لمدة عام بالسجن 

  
، وھو طبيب ومؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي، رھن االحتجاز الدكتور كمال اللبوانيال يزال 

ً و  .لمناصرة اإلصالح السلمي عاماً  15لـ بالسجن  الذي يقضي حكما
 

  المدني نشاط المجتمعحرية التعبير و
الحكومة ھذه وسعت وقد . طبوعاتالمة على مطلقلحكومة سيطرة اقانون الصحافة في سوريا يمنح 

ويشمل مواقع شعبية مثل  ،منتشر السياسيةاإللكترونية المواقع حجب . شبكة اإلنترنتتطال السيطرة ل
  .وفيس بوك ،يوتيوبو، )مدونات غوغلخدمة (بلوغر 

  
 ةمدونالملوحي، وھي ل طأمن الدولة مخابرات اعتقل جھاز  ،2009 كانون األول/في ديسمبر

ً  19( ةطالبو األجھزة كانت حتى كتابة ھذه السطور . انتقادية كتبتھا وفقاً للتقاريرقصيدة ب بسب، )عاما
  .ھا للقضاءتحلبمعزل عن العالم الخارجي، ولم ال تزال تعتقلھا األمنية 

  
وكانت محكمة أمن الدولة . عن المدون كريم عربجي بعفو رئاسي تم اإلفراجكانون الثاني، /في يناير

ً شباب منتدىً إلدارته لثالث سنوات بالسجن  2009العليا حكمت عليه عام  ً شعبيا على اإلنترنت  يا
akhawia.net ،انتقادات للحكومة يحتوي على.  

  
علي أحمد، لصحفي ا مصورالعلي طه، و األمن الصحفي أجھزةاعتقلت  ،كانون الثاني/ينايرفي 
ً حساب ن لن يعمالاذلال  في اأفرج عنھم. ماعيةاجت على موضوعات فضائية روتانا، والتي تركز أساسا

عقل، وھو صحفي  عن معن شباط/في فبرايرأفرجت أجھزة األمن أيضاً  .اتماتھاشباط دون /فبراير



 

 اً تحقيقيجري بينما كان  2009 تشرين الثاني/نوفمبربعد أن اعتقلته في في صحيفة الثورة الرسمية، 
  .الفساد الحكومي حول

  
عضو مجلس إدارة  ة في حلب عبد الحافظ عبد الرحمن،المخابرات العسكري، اعتقلت آذار/مارسفي 

غير ، وھي منظمة )باللغة الكردية" الحق"تعني (ماف  - المنظمة الكردية لحقوق اإلنسان في سوريا
 و وأحالتاألجھزة األمنية عن عبد أفرجت. وبدعنادر اإلدارة مجلس  منمع عضو آخر ، مرخصة

قاض أخلى ". ع جزء من األراضي السوريةاطتقل البأعما القيام" عبد الرحمن للمحاكمة بتھمة
  .محاكمته مستمرة حتى كتابة ھذه السطورال تزال  .أيلول/سبتمبر 1 فيسبيله بكفالة عسكري 

  
، )رستم المعروف باسم بير(مصطفى بن السلطات بكفالة عن أحمد محمد أفرجت  نيسان،/في أبريل

 تهباكت بسبب 2009 تشرين الثاني/ي نوفمبرف هت قد اعتقلتكان ،كردي كاتبووھو ناشط سياسي 
  .مقاالت على االنترنت

  
مھند الحسني، وھو محام في مجال حقوق اإلنسان  على حزيران حكمت محكمة الجنايات/في يونيو

إضعاف "لمدة ثالث سنوات بتھمة بالسجن ، )سواسية(ورئيس المنظمة السورية لحقوق اإلنسان 
بسبب قيامه برصد ومراقبة عمل محكمة أمن " اذبة أو مبالغ فيھانشر معلومات ك"و "الشعور القومي
  .عن حقوق اإلنسانلعمله كمدافع  جائزة مارتن إينالزبفاز الحسني ، أيار/مايوفي  .الدولة العليا

  
ً  80(المالح حكمت محكمة عسكرية على ھيثم  ،تموز/في يوليو محام بارز في مجال  ، وھو)عاما

نشر "و "إضعاف الشعور القومي"لمدة ثالث سنوات بتھمة بالسجن سابق،  وقاضحقوق اإلنسان 
مقابلة ھاتفية معه بث محطة تلفزيونية معارضة بعد " مةألوھن عزيمة امعلومات كاذبة من شأنھا 
  .انتقد فيھا السلطات السورية

  
حزيران، اعتقل حرس الحدود كمال شيخو، وھو عضو في لجان الدفاع عن الحريات /في يونيو

من آب، اعتقلت قوات األمن عضو آخر /أغسطس 23في . مقراطية وحقوق اإلنسان في سورياالدي
 الذي يحمل الجنسيتين ،عبدي إسماعيللجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان، 

 يقاضاستجوبه  .في سوريا إجازة فيكان و 1997لمانيا منذ أفي مقيم  ، وھواأللمانيةوالسورية 
  ".جماعة محظورةلاالنتماء "و  "إضعاف الشعور القومي"بتھمة  تشرين األول/في أكتوبرالتحقيق 

  
رئيس اللجنة ، تستمر الحكومة في منع النشطاء من السفر إلى الخارج، بما في ذلك رديف مصطفى

  .الكردية لحقوق اإلنسان
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ن باستمرار جميع منظمات حقوق اإلنسان السورية ال تزال غير مرخصة، حيث رفض المسؤولو

 .طلباتھا للتسجيل
  
  
  التعذيبو" االختفاء"حاالت والتعسفي  عتقالاال

ما ترفض  اعتقال، وكثيراً  مذكراتاألشخاص دون  عتقالاتواصل أجھزة األمن السورية المتعددة 
نبيل ال يزال مصير . ھم قسراً عملياً تقوم بإخفائالكشف عن مكان وجودھم لمدة أسابيع وأحيانا أشھر، 

. إلسالميين، مجھوالً با ة ارتباطهبسبب شبھ منطقة دير الزور في 2008عام  اعتقل يالذي، خليو
ً اعتقلواكردالً قمعت 20مصير ما ال يقل عن  على استمرت السلطات أيضاً بالتكتم  2008عام  يا

  .الحركة االنفصالية الكرديةب ھمعالقاتبلالشتباه 
  

وقالت . ء المعاملة والتعذيب من قبل األجھزة األمنيةتلقت ھيومن رايتس ووتش تقارير عديدة عن سو
المتعددة، االدعاءات قلقة للغاية حول "أيار إنھا /لجنة األمم المتحدة لمناھضة التعذيب في مايو

  ".القانون والتحقيق إنفاذ سؤوليم لتعذيب على أيديااستخدام باعتياد المتعلقة المستمرة والمتسقة 
  

، دون فتح تحقيقات جدية في حوادث 2010عتقلين حتفھم في السجن عام لقي ما ال يقل عن خمسة م
حزيران أعادت األجھزة األمنية جثة محمد علي عبد الرحمن /في يونيو. الوفاة من قبل السلطات

ً لنشطاء في مجال حقوق اإلنسان في سوريا، أظھر. ألسرته القانون يمنح  .جثته آثار تعذيبت وفقا
  .التعذيبيتعلق بفيما  حصانة واسعة سوريةالسوري أجھزة األمن ال

  
 17ما يقدر بـ  "اختفاء"كما ھو الحال في السنوات السابقة، لم تقر الحكومة بتورط قوات األمن في 

وغيرھم من الناشطين السوريين الذين  ،جماعة اإلخوان المسلمينفي معظمھم أعضاء ألف شخص، 
عن المئات من اللبنانيين  فضالً  ات،يل الثمانينات وأوائيالسبعينھم الحكومة في أواخر اعتقلت

  .في سوريا أو اختطفوا من لبنانعتقلوا ممن اوالفلسطينيين 
  

 فتح قوات األمن النار على سجناء قاموا بأعمال شغب في سجنعلى  من عامين انقضى أكثر
وقوع  نالحكومة أي معلومات ع لم تقدمقل، على األسجناء صيدنايا، مما أسفر عن مقتل تسعة 

الذي  ،حقوق اإلنسان السلطات سراح نزار رستناوي، وھو ناشط بارز في مجاللم تطلق . صاباتإ
، وليس ھناك 2009 نيسان/أبريل 18لمدة أربع سنوات في سجن صيدنايا في بالسجن أنھى عقوبته 
  .مصيره معلومات حول



 

  
  والقمع ضد األكراد التمييز

بما في ذلك  لتمييز منھجي، عرضةي سوريا من غير العرب، أكبر أقلية عرقية ف ،األكرادال يزال 
تقمع السلطات التعبير عن  .كردي سوري المولد ألف 300الحرمان التعسفي من الجنسية لما يقارب 

  .حظر تعليم اللغة الكردية في المدارستالھوية الكردية و
  

جديد في كردي اللھم بالعام ال، أطلقت قوات األمن النار على أكراد أثناء احتفا2010 آذار/في مارس
حكمت  ،تموز/يوليوفي . واحد على األقلشخص شمال مدينة الرقة لتفريقھم، مما أسفر عن مقتل 

بالسجن  ،في الرقةأقيمت تسعة أكراد يزعم أنھم شاركوا في االحتفاالت التي على محكمة عسكرية 
 ".الطائفيةإثارة النعرات "لمدة أربعة أشھر بتھمة 

 
  الفتياتساء وحقوق الن

وكثير من النساء ناشطات في الحياة العامة، لكن  ،بين الجنسينيصون الدستور السوري المساواة 
يحرم . تمييزية ضد النساء والفتيات أحكاماً  تتضمنقوانين األحوال الشخصية وكذلك قانون العقوبات 

 اجنسيتھ منحلحق في امن  يالمتزوجة من زوج أجنب المرأة السورية 1969قانون الجنسية لعام 
 .ھاأو لزوج األطفالھ

 
ً شامالً لمكافحة اال ، أصدرت الحكومةكانون الثاني/يناير في المرسوم التشريعي بالبشر،  تجارقانونا
ً  ، الذي يوفر3 رقم  لعقوبةقام بتحديد الحد األدنى لو الضحايا، وحماية تجاراإل لمالحقة جديدة أسسا
  .سبع سنواتالسجن لب
  

بـ  عرفما يكعقوبة للمدة سنتين  بالسجنأدنى  اً حد فرضلت 2009قانون العقوبات عام  عدلت سوريا
ات حقوق المرأة قبل منظمجرائم شرف من حاالت  10ما ال يقل عن ، وقد تم توثيق "جرائم الشرف"

  .2010في سوريا عام 
  

وسوء المعاملة من االستغالل والالتي ازداد عددھن في سوريا، ، تواجه عامالت المنازل المھاجرات
ً للتقارير قبل أرباب العمل التوظيف لتوفر حماية  مكاتبسنت الحكومة مرسومين لتنظيم عمل . وفقا

 .منعدمةال تزال  تنفيذ، لكن آليات التمالاأفضل للع
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  يينوضع الالجئين العراق
 ىلد مسجل الجئ ألف 210حيث يوجد سوريا الجئين عراقيين أكثر من أي بلد آخر، تستضيف 

األرقام الفعلية أعلى ويرجح أن ، 2010مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين في بداية 
المستشفيات والمدارس  استخدامبأم ال،  ينمسجلسواء أكانوا الجئين العراقيين، ل سورياتسمح . بكثير
  .، لكنھا تمنعھم من العملالعامة

  
قع يي لشؤون الالجئين مخيم الالجئين في التنف، الذ األمم المتحدة شباط أغلقت مفوضية/فبرايرفي 

من العراق منذ ما يقرب من الفارين الفلسطينيين  يفستضيبين العراق وسوريا و ةفي المنطقة الحر
ومع ذلك، ال تزال ھناك حاجة إلى حل . الالجئين إلى مخيم الحول داخل سوريا تونقل -سنوات أربع
  .ولحفي مخيم ال فلسطيني 600أكثر من مشكلة دائم ل

  
  األطراف الدولية الرئيسية

 ً كبار أدان . على دورھا اإلقليمي ركزت تفاعالت المجتمع الدولي مع سوريا بشكل حصري تقريبا
خالتھم لم تدنشطاء بارزين، ولكن  اعتقال ومحاكمة والواليات المتحدةاالتحاد األوروبي مسؤولي 

مريكية ھيالري األوزيرة الخارجية من  أدانت كل تموز/يوليوفي . سوريا سلوكعلى  أثري أحدث ت
ً آالتحاد األوروبي كاثرين ا ةممثلوكلينتون  ھيثم تھا لالسلطات السورية ومحاكماعتقال  شتون علنا
 يدين أيلول اعتمد البرلمان األوروبي قراراً /سبتمبرفي . هللا عبدالمھند الحسني، وعلي و المالح،
 .اإلنسانسورية على نشطاء حقوق الحملة ال


