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بـــــيــــان

علمت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إن السيدات املتواجدات يف قسم اإليداع بسجن عدرا املركزي يف العاصمة دمشق قد قررن  
اليوم 1/ متوز/ 2013 البدء بإضراب مجاعي مفتوح عن الطعام كنوع من االحتجاج السلمي على إيداعهن لفترات طويلة يف قسم 

اإليداع بالسجن املذكور بانتظار استدعائهن للمحاكم املختصة! 
وقد بعثت السجينات لرئيس النيابة العامة يف حمكمة اإلرهاب رسالة تفيد بضرورة البت بأمرهن خاصة وأن أوضاع بعضهن حرجة 

فبينهن مريضاتُ وحىت حوامل يف ظروف صحية سيئة للغاية!

نص الرسالة: 
إىل رئيس النيابة العامة يف حمكمة قضايا اإلرهاب...

نعلمكم أنه مت إرسال كتب عدة حلضرتكم خبصوص االستفسار عن وضعنا يف قسم اإليداع يف سجن النساء يف عدرا، ومل يتم الرد 
عليها، وعند سؤالنا إدارة السجن عن وضعنا الغامض وعدم استدعائنا للمحاكم، كان الرد دائمًا أنه ال عالقة إلدارة السجن بوضعنا، 
وأنكم املسؤولون الوحيدون عن وضعنا هذا، وتواجدنا الطويل باإليداع، وأنتم الوحيدون الذين ميكنكم حل مشكلتنا، وخاصة أنه 
لدينا الكثري من كبريات السن واملرضى واحلوامل واألمهات وطالبات اجلامعة واملوظفات، وحيث أن أعداد النزيالت يزداد يومًا بعد 
يوم، ومل يبق إال بضعة أيام على قدوم شهر رمضان. وبناء عليه فإن النزيالت يف قسم اإليداع يف سجن عدرا للنساء قد قررن القيام 
بإضراب سلمي عن الطعام اعتبارًا من يوم اإلثنني 1/ متوز/ 2013حىت يتم النظر بوضعهن واإلسراع باستدعائهن إىل احملاكم املختصة، 
علمًا أن العديد منهن قد جتاوزت مدة إيداعهن أربعة إىل ستة أشهر، كما نلفت انتباهكم إىل أن كثريًا من النزيالت ال تستطعن التواصل 
مع أهلهن واالطمئنان عليهم، حيث أننا ممنوعون من االتصال وغالبيتنا ال يستطيع أهلهن اجمليء للزيارة بسبب سوء األوضاع الراهنة 

على الطريق، وهذا يزيد من معاناهتن. نرجو الرد علينا واضحًا وسريعًا ولكم جزيل الشكر.
النزيالت السياسيات في سجن عدرا.. قسم اإليداع

إننا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان نعرب عن ختوفنا على مصري أولئك النسوة، خاصة أن بينهن سيدات تزيد أعمارهن عن اخلمسني 
عامًا كذلك هناك سبع سيدات يُعانني أمراض خطرية وحباجة إىل دواء بشكل يومي ومتواصل.  

وكانت الشبكة السورية قد حصلت بتاريخ 13/آذار/ 2013 على معلومات تفيد بأن السيدات يف املهجع املذكور قد جربن القيام بإضراب 
مماثل وجوهبن بقسوة شديدة ومت ضرهبن بالعصي الكهربائية واهلراوات، وقاموا باستجواهبن والتحقيق معهن ملعرفة احملرض الرئيس عليه، 
وكانت السيدة ) م . ا ( من حمافظة محص وعمرها 49 عامًا، والسيدة )ح . ا ( وعمرها 50 عامًا قد تعرضتا ألكرب أذى بسبب تلقيهن 

ضربات مباشرة على الرأس من قبل آمري السجن.  
ويُعد االعتداء على السجناء بسبب إبدائهن آلرائهن، واعتراضهن على األوضاع السيئة داخل السجن، انتهاكًا صرحيًا حلقوق السجناء 
املنصوص عليها يف املبادئ األساسية لألمم املتحدة ملعاملة السجناء، فقد نص البند اخلامس منها على حق السجناء يف التمتع باحلقوق 
املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  يف  املبينة  احلقوق  كذا  اإلنسان،  العاملي حلقوق  اإلعالن  يف  عليها  املنصوص  األساسية  واحلريات 

والسياسية، وبروتوكوله االختياري، واحلكومة السورية طرف يف هذا امليثاق وقد أخّلت به يف طريقة تعاملها مع هؤالء السجينات.
إننا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ندعو احلكومة السورية والنائب العام إىل االستجابة لطلب السجينات، وحنملهما مسؤولية أي أذى 
يصيبهن، كما ندعو منظمة الصليب األمحرالدولية  لتحمل مسؤولياهتا مبراقبة السجون والقيام بزيارة فورية وعاجلة لسجن عدرا لالطالع على 

سري األحداث هناك وتأمني رعاية طبية فورية للسجينات يف حال تسبب هلن اإلضراب بأدىن أذى جسدي.

اإلثنين 1 / تموز / 2013

المعتقالت النساء في سجن عدرا يبدأن إضراباً مفتوحاً عن الطعام
 وتخوف لدى الشبكة السورية لحقوق اإلنسان على مصيرهن


