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ينبغي اإلفراج عن محامي حقوق اإلنسان َّ
مهند الحسني
بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى الرئيس السوري بشار األسد تناشده فيها التددل فد ضيدية

َّ
مهنددد النسددن و وحددو مندداو مرمددون ومدددافن اددو نئددون اجنسدداو ونددائ ا ددى ددائ ة دوليددةو ومددو
المئرر أو تُلتتو مناكمته يوو األربعاء  23يونيو/ن يراو 2010و نيث يوا ه ائوبة الس و لمدة
تتراوح بيو ثالث سنوات و 15سنة ف نالة إدانته.

وتددرم منظمددة العفددو الدوليددة أو َّ
مهنددد النسددن ُيعددد مددو س د ناء ال درأيو نيددث انتُ د دونمددا سددب
سوم نشاطه الس م المشدرو فد م دا نئدون اجنسداو .ومدو ثدوو تناشدد المنظمدة الدرئيس األسدد

أو يكف اجفراج او َّ
مهند النسن فو اًر ودوو ضيد أو شدرطو وأو ُيسدمل لده بموا د ة ام ده كمنداو
ف ضيايا نئون اجنساو وكمدافن او نئون اجنساو.
وضد بدأت مناكمة َّ
مهند النسدن أمداو منكمدة نايدات دمشدن فد فبراير/شدباط مدو العداو الندال و

ومو المئرر أو ت در المنكمة نكمها يوو األربعاء الئادو .وحو ُيناكو بتهمت "إيعاف الشعور
الئددوم " و"نشددر ألبددار كا بددة دال د سددوريا مددو شددننها أو تُددوحو نفسددية األمددة"و وحمددا مددو الددتهو

المبهمة والفيفاية و"غير المندددة" التد كثيد اًر مدا اسدتلدمتها السد طات السدورية لسد و منتئدديو
س مييوو بما ف

لك مو ينادوو بم يد مو انتراو نئون اجنساو.

وضدد كداو نشداط َّ
مهندد النسدن كمددافن ادو نئدون اجنسداو مويدن تئددير ا دى المسدتوم العددالم و
دائ ة مدارتو إيندال الئ،يمدةو

وحناك ض ن دول واسن النطان بشنو مننته .وضد ُمنل الشهر الماي
وح د ال ددائ ة الرئيسددية ف د نركددة نئددون اجنسدداو ا ددى المسددتوم الدددول  .وف د نيثيددات مددنل ح د ه

ال ددائ ة الرفيعددة َّ
لمهنددد النسددن و و ددفه رئدديس ال نددة الملت ددة بمددنل ال ددائ ة بنندده ر د "يتن ددى
بش ااة فريدة"و نيث تعرض "لالاتئا التعسف ف ظروف غير مئبولة بسب

الئانوو واو النن ف إنشاء منظمة لنئون اجنساو".

دفااه او سيادة

وضد ضُبض ا ى َّ
مهندد النسدن فد  28يوليو/تمدو 2009و واتهمده مسدلولو أمدو الدولدة بننده نشدر
"بطريئدة مسديئة" مع ومددات ادو مناكمدة بعددض منتئددي النكومددة وغيدرحو أمداو منكمددة أمدو الدولددة

الع ياو الت ال تتماشى اج راءات المتبعة فيها من المعدايير الدوليدة ل مناكمدة العادلدةو وبننده نشدر
تئددارير اددو األويددا السدديئة فد السد وو السددورية واددو وفدداة شددلج أثندداء االنت ددا و مددو دراء

التع د ي أو غي دره مددو ددنوف المعام ددة السدديئةو ا ددى مددا يبدددو .كمددا ُيددتهو َّ
مهنددد النسددن ب د دارة
"المنظمة السورية لنئون اجنساو" (سواسية) دوو الن و ا ى ترليج ضانون ب لك.
ومن د الئددبض ا ددى َّ
مهنددد النسددن و وبددالرغو مددو ادددو إدانتدده نتددى اموو اتل د ت نئابددة المندداميو

السورييو إ راءات تنديبية يدهو وشطبت اسمه مو س الت المناميوو مما يعن فع ياً منعده مدو

اء اسددتثنائياً ددائ اًرو تددرم منظمددة العفددو الدوليددة أندده ينب د أو
م اولددة مهنددة المنامدداةُ .
ويعددد حد ا إ در ً
ُي ى فو اًر.
وي د كر أو "إاددالو نمايددة المدددافعيو اددو نئددون اجنسدداو"و ال د ي ااتمدتدده ال معيددة العامددة ل مددو
ُ
المتندة فد اداو 1998و ُيئدر بنحميدة الددور الد ي يدنهض بده المددافعوو ادو نئدون اجنسداوو مدو

َّ
مهنددد النسددن و ويددداو سد طات الدددو إلددى الدددفا اددو حد ا الدددور وتع يد ه .وباجيددافة إلددى
أمثددا
ل ددكو ت ددنج "المب دداد األساس ددية بش ددنو دور المن دداميو"و التد د ااتم دددتها األم ددو المتن دددة فد د ا دداو

1990و ا ى يرورة أو تكف النكومات ل مناميو "الئدرة ا ى أداء مين وظائفهو المهنية بدوو
تلوي د ددف أو إااض د ددة أو مي د ددايئة أو ت د دددل غي د ددر الئ د ددن"و وكد د د لك "ا د دددو تعريي د ددهوو وال التهدي د ددد
بتعرييهوو ل مالنئة الئانونية أو العئوبات اجدارية أو االضت ادية أو غيرحداو نتي دة ضيدامهو بعمد

يتفن من وا بات ومعايير آدا

المهنة المعترف بها".

وبالرغو مو لكو فد و المنداميو وغيدرحو مدو المددافعيو ادو نئدون اجنسداو فد سدوريا يتعريدوو

ا ددى الدددواو للطددر الئددبض ا دديهو ول يددر لددك مددو

ددنوف الميددايئة .ومددو ح دلالءو ا ددى سددبي

المثا و منام نئون اجنساو أنور البند و الد ي كداو يدرأس مركد اً لنئدون اجنسداو أُنشد بتمويد

مددو االتندداد األوروب د وأغ ئتدده الس د طات بعددد وضددت ض ددير مددو افتتاندده ف د مددارس/آ ار 2006و

ونكدو ا يده بعدد مناكمدة دائرة بالسد و لمددة لمدس
نيث ضُبض ا يه فد  17مايو/أيدار 2006و ُ
سنوات بتهمة "نشر أنباء كا بة ت نن ير اًر بالدولة".
وحناك أيياً المنام حيثو الماللو البالغ مو العمر  78ااماًو وال ي كاو يرأس مدو ضبد " معيدة

نئ ددون اجنس دداو فد د س ددوريا"و التد د ل ددو تمننه ددا السد د طات ترلي د داًو ش ددننها فد د

ل ددك ش ددنو مي ددن

المنظمددات المسددتئ ة المعنيددة بنئددون اجنسدداو ف د سددوريا .فئددد ضُددبض ا يدده ف د  14أكتوبر/تش دريو
األو 2009و وحو ُينداكو ناليداً أمداو منكمدة اسدكريةو نيدث يوا ده اددة تهدو مدو بينهدا التهمتداو

المو هتدداو إلددى َّ
مهنددد النسددن وحمددا "إيددعاف الشددعور الئددوم " و"نشددر ألبددار كا بددة دالد سددوريا

مو شننها أو تُوحو نفسية األمة".

وتددرم منظمددة العفددو الدوليددة أيي داً أو أنددور البن د وحيددثو المددالل ُيعددداو مددو س د ناء ال درأيو وتكددرر
مناشدتها ل رئيس السوري مو أ اجفراج انهما فو اًر ودوو ضيد أو شرط.

