
 
 

 

 بيان صحفي

 صحفيون سوريون ومنظمات حقوقية تحصل على الحق بالوصول للترجمة العربية في محاكمة أنور رسالن

غة على ترجمة فورية باللحكم المحكمة الدستورية األلمانية في محاكمة جريمة التعذيب في سوريا: يحق للجمهور الحصول 

 العربية

 آب/أغسطس أنه يحق 18حكمت المحكمة الدستورية األلمانية في كارلسروه في  – 2020آب/أغسطس،  19برلين/كوبلنز، 

ي العالم األلمانية إلى العربية أثناء المحاكمة األولى فمن  الفورية ن بالعربية الوصول إلى الترجمةين الناطقيالمعتمد للصحفيين

ستورية قد تكون المحكمة الد. وبذلك، السورية حكومةال التي اقترفته تعذيبالبشأن  أمام المحكمة اإلقليمية العليا في كوبلنز

المركز السوري آب/أغسطس من قبل الصحفي السوري منصور العمري وممثل  13على التماس قضائي تم تقديمه في  وافقت

والمركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق  )أوبن سوسيتي( عدالةالمبادرة  وقد تم دعمهم من قبل .للعدالة والمساءلة

 .اإلنسان

سابقان اتهامات السوريان المسؤوالن ال. يواجه 2020أ في أبريل/نيسان  .ر وإياد .بمحاكمة الخطيب ضد أنور عرفبدأت ما ي

ناجياً  17. يدعم المركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان ، من ضمن تهم أخرىبارتكاب جرائم ضد اإلنسانية

ً الة أيضعدالالمركز. تمثل مبادرة  في سورياً من التعذيب في المحاكمة، سبعة منهم مدعين مشتركين ويمثلهم محامون شركاء  ا

 .ور السوريخمسة ناجين. المحاكمة ذات أهمية تاريخية ليس فقط للقضاء األلماني ولكن أيًضا للجمه

قال الصحفي والمشتكي السوري العمري: "هذه المحاكمة تشمل ممثلين عن الحكومة السورية ُزعم أنهم ارتكبوا جرائم ضد 

المدنيين السوريين". ال تزال حكومة األسد في السلطة وما زالت ترتكب هذه الجرائم. وهذا يجعل األمر أكثر أهمية أننا، 

محمد  أضاف ة، قادرون على متابعة المحاكمة مباشرة واإلبالغ عنها بلغتنا الوطنية".يحقوقكصحفيين سوريين ومنظمات 

ً  وزاً فالقرار هذا  ه قرار أولي فقط، يعدالعبد هللا، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة: "على الرغم من أن  مهما

 نز". كوبل محكمة ة إجراءاتللناجين السوريين وعائالتهم، ما يمنحهم فرصة حقيقية لمتابع

بما أن اللغة األلمانية هي لغة المحكمة الرسمية، فال يمكن لممثلي وسائل اإلعالم السورية متابعة معظم جلسات المحاكمة. 

للمتهمين، إال أن محكمة كوبلنز منعت حتى اآلن وصول الجمهور إلى هذه حرفية تحصل بالفعل  ترجمةأن على الرغم من 

 .الفوريةالترجمة 

األولي الصادر عن المحكمة  القرارستر الذي صاغ الشكوى مع المحامي بيورن إلبرلينج أن "يأوضح المحامي مايك إل

الدستورية يؤثر على اثنين من الحقوق األساسية للمدعين: الحق في المساواة في المعاملة وحرية الصحافة". وبموجب هذا 

متابعة هذه المحاكمة المهمة وتقديم تقارير عنها بالتفصيل. إنه نجاح كبير أن المحكمة  القرار، يمكن للصحفيين السوريين اآلن

 ي". الدستورية اعترفت بمدى أهمية الوصول المباشر إلى محاكمة الخطيب بالنسبة للجمهور السور

قادرة لاألطراف ل يسمحأن  : "ال يجباألوربي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان قال وولفجانج كاليك، األمين العام للمركز

الي، فإن . وبالتيبقوا على إطالععلى متابعة هذه اإلجراءات فحسب، يرغب العديد من السوريين في جميع أنحاء العالم في أن 

الوصول إلى الترجمة في المحكمة ضروري للصحفيين والناشطين الناطقين باللغة العربية. وبهذا القرار، يمكن للقضاء 

 ". يرسل إشارة مهمة للمحاكمات المستقبليةاأللماني أن 

 .هنايمكن العثور على مزيد من المعلومات حول محاكمة الخطيب 

 

لمزيد من المعلومات أو لتقديم مالحظات، يرجى التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على لمزيد من المعلومات 

info@syriaaccountability.org ول على للحص للمركز. اشترك في النشرة اإلخبارية تويترو  فايسبوك ومتابعتنا على

 .هنا، تحديثات حول عملنا
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