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 ترحيب

 

 خبرج اسوار المعتمل الحمولي الببرز السيد مبزن درويشاالعالمي وبلنبشط ب

 

 :انضيٛم انحمٕلٙ ٔاالػاليٙ سجٛم ثئخالءػٍ رشحٛجٓب ,انفٛذسانٛخ انسٕسٚخ نًُظًبد ْٔٛئبد حمٕق االَسبٌ  رؼشة

 

 االستبذ مبزن درويش  رئيس المركس السوري لإلعالم و حرية التعبير,

  

 .ػهٗ اٌ ٚحبكى طهٛمب  ,5102\8\01سٚخ ثزب

 يذاًْخؼذ ث 03/5/5105 يٍ لجم االجٓضح االيُٛخ انسٕسٚخ ثزبسٚخٔثؼذ  رؼشضّ نالخزطبف ٔاالػزمبل انزؼسفٙ 

, ٔاػزمهذ يذٚش انًشكض ثذيشك  -اٚبس 59شبسع  -انسجغ ثحشاد يكزت انًشكض انسٕس٘ نإلػالو ٔحشٚخ انزؼجٛش فٙ 

 بصش انًشكض ٔ صٔاسِ ,ْٔى انسٛذاد ٔانسبدح:جًٛغ ػُيغ  يبصٌ دسٔٚش,

يٓب  -صُبء صٚزبَٙ -يٛبدح انخهٛم  -–سٚزب دٕٚة  -انُبشطخ ُْبد٘ صحهٕط –انُبشطخ انًذَٔخ سصاٌ غضأ٘   -ٚبسا ثذس

ػجذ انشحًٍ  -يُصٕس حًٛذ  -ثسبو األحًذ  -ْبَٙ صٚزبرٙ  -جٕاٌ فشسٕ  -انُبشظ انًذٌٔ حسٍٛ غشٚش  -انسجالَٙ 

, ٔثمٙ كم يٍ يبصٌ دسٔٚش 05/2/5105ربسٚخ حزٗ ػٍ يؼظى انًؼزمهٍٛ  ٔرى اإلفشاج. يحًذ انحًبدح -انحًبدح 

أفشجذ انسهطبد انسٕسٚخ ػٍ ػذد يٍ انسجُبء  08/7/5102ٔحسٍٛ غشٚش, ْٔبَٙ صٚزبَٙ سٍْ االػزمبل. ٔفٙ 

 كبٌ يُٓى ْبَٙ صٚزبَٙ ٔحسٍٛ غشٚش.

ػهٗ خهفٛخ يشبسكزّ فٙ االػزصبو انز٘  5100\3\03انزؼسفٙ فٙ ٔكبٌ األسزبر يبصٌ دسٔٚش لذ رؼشض نالػزمبل 

َفّزِ أْبنٙ يؼزمهٍٛ أيبو ٔصاسح انذاخهٛخ نزمذٚى سسبنخ إنٗ ٔصٚش انذاخهٛخ , ُٚبشذَّٔ فٛٓب إخالء سجٛم أثُبئٓى, ٔأطهك 

ػاليٛخ  أدنٗ اػزمم دسٔٚش ثؼذ اسزذػبئّ نهزحمٛك ػهٗ خهفٛخ رصشٚحبد إ5100\3\ 53سشاحّ فٙ انٕٛو رارّ. ٔفٙ 

 ثٓب حٕل االػزمبالد فٙ سٕسٚب ٔأحذاس دسػب.

, صحبفٙ ٔػضٕ فٙ االرحبد انذٔنٙ نهصحبفٍٛٛ ٔيؤسس ٔسئٛس انًشكض 0971ٔانسٛذ يبصٌ ْٕ يٍ يٕانٛذ 

انسٕس٘ نإلػالو ٔحشٚخ انزؼجٛش.كًب ٚشغم يُصت َبئت سئٛس انًؼٓذ انذٔنٙ نهزؼبٌٔ ٔانًسبَذح فٙ ثشٔكسم 

 ٔنٙ نًُظًخ يشاسهٍٛ ثال حذٔد ٔػضٕ فٙ انًكزت انذ

طبنجذ انجًؼٛخ انؼبيخ نأليى انًزحذح ثبإلفشاج ػٍ يبصٌ دسٔٚش ٔسفبلّ, ٔفٙ  1/3/5103فٙ ٚزكش اَّ 

, ٔانزٙ 13/5103أصذسد ْٛئخ خجشاء األيى انًزحذح انًؼُٛخ ثمضٛخ االحزجبص انزؼسفٙ لشاسْب سلى  3/0/5101

 طبنجذ ثبإلفشاج ػٍ يؼزمهٙ انًشكض.

ُػشض دسٔٚش أيبو يحكًخ لضبٚب اإلسْبة, حٛش ارًٓزّ انًحكًخ ثبسزغالل أَشطزّ فٙ حًبٚخ  2/5/5103ٔفٙ 

حمٕق اإلَسبٌ, "فٙ يحبٔنخ نذػى األػًبل اإلسْبثٛخ, ٔرأجٛج انٕضغ انذاخهٙ فٙ سٕسٚخ, ٔاسزفضاص انًُظًبد 

ٛبثخ يحكًخ لضبٚب اإلسْبة إنٗ دسٔٚش ّٔجٓذ َ 51/3/5101انذٔنٛخ إلداَخ سٕسٚخ فٙ انًحبفم انذٔنٛخ".  ٔفٙ 



, يًب ٚٓذدِ ثًٕاجٓخ 5105يٍ لبٌَٕ اإلسْبة انسٕس٘ نسُخ  8رًٓخ "انزشٔٚج نإلػًبل اإلسْبثٛخ", اسزُبداً نهًبدح 

 ػبيبً, فٙ حبل رًذ إداَزّ. 02أحكبو ثبنسجٍ ثحذ ألصٗ 

 ىانزٕانٙ ٔرنهًّشح انسبدسخ ػهٗ , لشسد يحكًخ لضبٚب اإلسْبة رأجٛم جهسخ يحبكًخ دسٔٚش 51/0/5102ٔٔفٙ 

 يٕػذا نجهسخ انُطك ثبنحكى. ٙاة انحبن 31رحذٚذ ٕٚو 

, َُٓئ انضيٛم يبصٌ دسٔٚش َٔشحت ثّ يُبضال  الفيدرالية السورية لمنظمبت وهيئبت حموق االنسبن إَُب فٙ 

ط انحمٕلٙ ٔاالػاليٙ ػٕدا حًٛذا نألْم ٔاألصذلبء ٔاألحجخ ٔنهُشب نهحشٚخ ٔانذًٚمشاطٛخ َٔزًُٗ نّ ٔيُبصشا

 .انذًٚمشاطٙ ٔانسهًٙ

 ثئٚمبففئَُب َزٕجّ انٗ انحكٕيخ انسٕسٚخ يٍ اجم  اسزكًبل ْزِ انخطٕح  ,  سجٛم انضيٛم دسٔٚش ثئخالءٔار َشحت 

 يحبكًزّ ٔطٙ يهف انذػٕٖ ٔاسمبط جًٛغ انزٓى انًٕجٓخ نّ.

جًٛغ انًؼزمهٍٛ انسٛبسٍٛٛ, ٔٔلف يسهسم ثبإلفشاج ػٍ جًٛغ يؼزمهٙ انشأ٘ ٔانزؼجٛش ,َٔٔطبنت انحكٕيخ انسٕسٚخ 

االػزمبل انزؼسفٙ انز٘ ٚؼزجش جشًٚخ ضذ انحشٚخ ٔاأليٍ انشخصٙ, ٔيٍ اجم إغالق يهف االػزمبل انسٛبسٙ 

ٔإطالق سشاح كبفخ انًؼزمهٍٛ انسٛبسٍٛٛ, ٔجًٛغ يٍ رى اػزمبنٓى ثسجت يشبسكبرٓى ثبنزجًؼبد انسهًٛخ انزٙ لبيذ فٙ 

, يب نى رٕجّ إنٛٓى رًٓخ جُبئٛخ يؼزشف ثٓب ٔٚمذيٕا ػهٗ ٔجّ انسشػخً نًحبكًخ رزٕفش فٛٓب يخزهف انًذٌ انسٕسٚخ 

 يؼبٚٛش انًحبكًخ انؼبدنخ.

كًب َطبنت انحكٕيخ انسٕسٚخ ثزُفٛز انزٕصٛبد انًمشسح ضًٍ انٓٛئبد انزبثؼخ نًؼبْذاد حمٕق اإلَسبٌ انذٔنٛخ 

 لٛؼٓب ػهٗ انًٕاصٛك انذٔنٛخ انًؼُٛخ ثحمٕق اإلَسبٌ. ٔاإللهًٛٛخ ٔانٕفبء ثبنزضايبرٓب انذٔنٛخ ثًٕجت رٕ

  1105\8\01دمشك في 

 

 الفيدرالية السورية لمنظمبت وهيئبت حموق االنسبن

 

 


