
    

  

 

    

 

  



1 | P a g e  

 

 مقدمة
أردوغان، اعتقلت السلللللللللللللواح الترايال وانتاألح اك أل با ازاراة زملللللللللللل ا   ائ ال، با   الرئيس التركي رجب طيب في عهد

بين بعارضلين مللييين، ونلء اي مليامليين، ونلء اي غير مليامليين باارت، رحيا ا  انتاا  رع له  رءرد نع يرء  عا أرايء  أو 

للتعذيب وغيره با   -رشلللللللللللللك  رواي  -ن الترايال ويتعرض ءؤ ي جييعا في برااأل ا نتاا  والسلللللللللللللءو انتقادء  للرئيس والحكوبال. 

والت  أصلللل نت با ازبور ااعتادت في ارايا، ب   فاا  الت ك  التولعاح، في ظ  نااح الحل  القي ي ، شللللكاع ااعابلال الونشلللليالأ

ياعي عا بقيادت أردوغان، الذي ألسللللل  عأنيال أنت لا اشفذه شللللل قال و  رنيال بي تقديت وبعارضللللليت، ولد أمللللل ر ا ضلللللوهاد الء

.  ي ذ ذلك التاريخ لابت  2016يوليو  15شللللنا ب اي عته ااااباح بل قال ب ذ بناولال ا نقأ  في  50.000نللللءا با يأليد عا 

الحكوبال بتاديد لانون الووارئ ثأث براح، وأصللللللللللللدرح لانون ابرءا  والت  بيوجآلا  اعتقلت اك أل با ا اراة با اادنيين 

اياح الولائيال لحيايال ارحتاأليا ضللد مللوي ااعابلال والتعذيب، بابضللا ال  له  طالال  ترت السللءا، والعسلللريين. ايا أ الت ابجر 

   أ عا أفاا عيلت عته اقليا نقوق السء اي في  جراي بناايال عادلال بث  نق السء اي في اواي  ارحابين.

الرئيس التركي ضلد ااعارضلين، نااح ا وعته با ي دو   اوجد  رصلال نقيقيال لل   جيا  السلياملاح القيعيال الت  ييارمله

،  خأع شلللللللهري بايو  با ل   الدوع اللبرى الت  ادعي نيايال نقوق ابنسلللللللانؤ رسلللللللوب السلللللللكوح الت  لد ياللللللل   له ند التواط 

، لابت الحكوبال الترايال بيايوعال با ا عتقا ح ضللللد ااواط ين ا اراة بدنيين وعسلللللريين بضايال ا ن للللياح  له 2020ويونيو 

النلدبلال، ايلا للابلت بيايوعلال با ا عتقلا ح االاه علدد با الالللللللللللللحلا يين وال وا  ونكلاح الو يلاح بضايلال ابرءلا  و ثلارت   نرالال

الرأي العاح، وهي اا  جاءألت في ارايا لك  با يعارض ملللياملللاح الحأل  الحاا  أو يقوح برصلللد و الللق انضااكاح نقوق ابنسلللان  

 في ارايا.  

أن الحكوبال الترايال ل  ا ضاك بواد الدملللللللللللتور التركي ولوانين العقوحاح الت  اارح ا عتقاع التعسللللللللللل ي والتعذيب وملللللللللللوي  

 فرلت رشللللك  صللللارو التباباااا الدوليال بيواثيق وعهود نقوق ابنسللللان، 
ش
واذلك التوصللللياح الت  ااعابلال  نسللللب، وللأاا أي للللا

دبت لها فأع ف لللللللللوق بلن نقوق ا نسلللللللللان في 
ُ
ارايا للتقيي  وااتارعال لليرت الثالثال با ل   بالس نقوق ا نسلللللللللان التار   ل

، نيث لدح أع لللللاي ارءلس أا ر با  2020ي اير  28لألب  ااتندت، في  طار با يعرأل رعيليال ا ملللللتعراض الدوري الشلللللاب ، في  

 يب وا فت اي القسري.  اوصيال اوالب السلواح الترايال باب راج عا ااعتقلين والتنقيق في جرائ  التعذ 16

ضللللللللللللين السللللللللللللياملللللللللللليين رسللللللللللللب التع ير عا أرايء  أو  ر ولذلك ياب عته السلللللللللللللواح الترايال ا  راج عا ك  ااعتقلين وااعا

انتقللادء  لكحكوبللال، واللذلللك  جراي انقيق عللاجلل  دون اللشفير في ولللاء  التعللذيللب وابمللللللللللللللايت، لحار ءللذه اايللارمللللللللللللللاح ار ح للال  

 ع  باا الء ات.والشنيعال وب   الحاانال الت  ي 
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 حبس الصحفيين واإلعالميين 
يونيو  8، اعتقللت السللللللللللللللولاح الترايلال علدد ا ير با العلابلين في ارءلاع ابعأبي،   ي 2020فأع شلللللللللللللهري بلايو ويونيو 

بديرت أف ار ل ات أوضللللت ني في بضايال اللشللللن عا بعلوباح عسلللللريال اخا التدف    ميسرررلديز ي اعتقلت الاللللح يال ااعارضللللال 

الت  اقوح بالا الحكوبلال الترايلال في ليويلا و  ييلا اعت لارءلا أملللللللللللللرار  ضالاكلاح العسللللللللللللللري التركي في ليويلا، واخا ءلذه ااعلوبلاح ا ن

با ادف  في مللليادت الدوع ازفرى، وحالسلللياق   ،عسللللريال  ذ ينق للشلللعب التركي بعر ال با اقوح باا نكوبتت فارج ندود الوطا

العلابلال الترايلال وجهلت اايلال التاسلللللللللللللس  ،الءلدير بلاللذار أن ال يلابلال 1ب  س الق للللللللللللليلال إسرررررررررررر ر   ر د   ر  ا  اعتقلاع الالللللللللللللح ي 

با لانون العقوحاح التركي، ول  يعرأل اايال بنددت للالللللللللللللحافي  328العسللللللللللللللري والسللللللللللللليااللللللللللللل    لي  بيسلللللللللللللر يلديأل بيوجب ااادت 

 .2 مياعي  دوكاع

وذلك     رفدأصررر  لابت أجهألت ازبا الترايال باعتقاع برامللل  جريدت  ان عا وكالال صلللوح أبريكا  2020يونيو  17في و

رعد لياح ازفير بتغويتت اسيرت نأل  الشعو  الدييقراطي نيث التقط عدت صور لكحواجأل ازب يال أباح بلديال  ان ا   نراال  

، وحالسللياق لررح الحكوبال الترايال ضلل  يللحافي 3نأل  الشللعو  الدييقراطي با ا عتراض عته ملليامللاح الحأل  الحاا  التركي

نيث ا   صدار بذارت ض ط و ن ار   2020بايو  2ها  ا متخ اراح في ليويا في آفر  له ل يال نشر أف ار عا بقت  ض اط ج

ني في ويللحي ال ي   نشللا    تيللحا يين با بول  أوضلل  3في الق لليال الت  يناا   ااا  إركدأج ريللكااب جريدت بيرجون  ااعارضللال 

في دافل   ط  عته ا عتلداي عته نريلال الالللللللللللللحلا لال   أن ازفير يقي  في االانيلا رعيلد عا ارايلا وللا بلذاارت ا عتقلاع هي دليل  للا

 .4ارايا وفارج

وفه ءذا ابطار لاح بالس الالللللللللحا ال وابعأناح التار  لهيتال ا االللللللللا ح برئاملللللللللال الءيهوريال الترايال ب رض عقوحال عته 

 عا املللللللللل يأي ر 
ش
ئيس ءيتال ا االلللللللللا ح  جريدت جيهوريت الترايال وبولعها ابللتروني بي   ابعأناح عأاا وذلك رعد نشللللللللللرءا فبرا

برئامللللللال الءيهوريال الترايال  خر الديا ألتون عته لوعال أرض بشراه أنياي بنا اال  مللللللو  وع، وهي لوعال أرض اارعال لألولاأل  

الترايال في واند با أراه أنياي بدي ال  مللللللو  وع بامللللللتغأع ن وذه وب الللللل ت ودعتبر ءذا ازبر اعتداي عته نريال الاللللللحا ال الت  

 .5 2020 بايو 22ال ساد ااي هج في ارايا وذلك يوح  اناوع اشن عيلياح

وذلك عته فل يال نديثت  ه    دجولسرررررررررررر  ا   صلللللللللللللدار لرار باعتقاع رئيس انرير بالال ريد الترايال  2020بايو  17وفه 

ت الشلللللرطال  ألق 2020بايو  23، وفه 6عا انضااكاح نقوق ابنسلللللان في ارايا ولاح بهعأن ءذا ازبر عبر صللللل نتت عته بول  اواير

 
  https://bit.ly/2ByUosT،  2020الصحفيون األتراك ينتفضون ضد أردوغان الصحافة ليست جريمة، تركيا اآلن ، يونيو  1
  https://bit.ly/3hSHXc3،  2020أردوغان يواجه انتفاضة جديدة ضد سياسة االعتقاالت التعسفية بحق الصحفيين، تركيا اآلن ، يونيو  2
   https://bit.ly/31cqnKa،  2020السلطات التركية تعتقل مراسل صوت أمريكا، الشروق، يونيو  3
  https://bit.ly/2AWQhXG،  2020بارية، مايو نظام أردوغان يضم صحفيا جديدا لقضية كشف مقتل ضابط استخبارات بليبيا، العين اإلخ 4
   https://bit.ly/318xJyq،  2020الرئاسة التركية تُعاقب صحيفة جمهوريت بعد كشفها فساد أقرب رجال أردوغان، تركيا اآلن ، مايو  5
6Hakan Gülseven  .Twitter.May 17 .https://bit.ly/2V41618    

https://bit.ly/2ByUosT
https://bit.ly/3hSHXc3
https://bit.ly/31cqnKa
https://bit.ly/2AWQhXG
https://bit.ly/318xJyq
https://bit.ly/2V41618


3 | P a g e  

 

، وفه 7بضايال  رمللللاع بسللللاعداح باليال  له صللللديقت ااعتق  في نللللءون ارايا ر جه تد  غل دالترايال الق ض عته الاللللح ي التركي 

بالتاللللديق عته أنكاح بالسللللءا   2020بايو  13 طار ءذه ا نضااكاح ااي هءال ضللللد الاللللحا ين لابت ارحليال العليا الترايال في  

ا  17صادرت بنق   .  8وبعا  ءؤ ي الاحا يين با جريدت ارايا  بانحراال الندبال يواجهون اايال ا نتياي ليح يش

 اعتقال عسكريين وموظفي الحكومة
فأع ال ترت الت  يغوااا التقرير اعتقلت السللللللللللواح الترايال عدد با العسللللللللللريين وبوظ ي الحكوبال رسلللللللللوب بعارضلللللللللضا   

شناا بعايه  ض اط با راب   118لعاح في  مو  وع لرار اعتقاع بنق أصدر بلتب اادعي ا 2020يونيو  3 ي  لكحكوبال، 

ولا الت  صللللللل  ضاا السللللللللواح ا اييا  رءابيا، وذلك عته فل يال جبختل ال بالءيش وبا لواح ازبا لأشللللللل  اه في صللللللللضا  بنراال 

ي ازبر عته ند  ع  االللللللريناح أشلللللللناا بنتاأليا ملللللللابقا وانليأح لليكاااح الهاا يال بين ءؤ ي ازشلللللللناا اثوت اورطه  ف

با لواح الدرة والندبال اادنيال وشيلت أوابر ا عتقاع   76و ضابط جيش 24بيان اادعي العاح، الءدير بالذار أن با بيأا   

أ رادا با القواح البريال والءويال وال نريال، بابضلللللللللا ال  له عقيد وثأثال ع اصلللللللللر برا ال بأ ح، واقوح الحكوبال الترايال باملللللللللتيرار  

رجاع ازبا وااوظ ين بالحكوبال ااعترضلللين عتي ملللياملللاح الحأل  الحاا  بضايال ا ن لللياح  لي نراال الندبال اعتقاع و بتاللل يال 

 .  9 لي أن ءذا ازبر   يوجد عليت أدلال نقيقيال البي يا نشير الحقيق

أملللقط البراان ع لللويضا ، باعتقاع ثأثال نوا  بعارضلللين رعدبا  2020يونيو  5وفه ءذا ابطار لابت الحكوبال الترايال في  

با نأل  الشلللللعو    ل لىدغوف د موسررررررسدف رلدأ غز ر دبا نأل  الشلللللعب الءيهوري وال ائ ين  أنيسدبلبلدأ غزو وءيا ال ائب

سلللللللليامللللللللاح  ليشني ءذا عته فل يال انتقاد ءؤ ي ال وا   ،الدييولراطي وهي أنألا  بعارضللللللللال لسلللللللليامللللللللاح الحأل  الحاا  في ارايا

، وفه ملللياق بتاللل  ا  الق ض عته ك  با عيدت أغدير 10براان بيا أدي  لي  الللله  واعتقاله   ييا رعدالرئيس التركي داف  ال

ب   ن  ر ددونائب رئيس ال لديال   بلي   ده زي دإسرررررررررررر  با نأل  الشلللللللللللللعو  الدييقراطي ااعارض وعيدت مللللللللللللليرح  ي سررررررررررررلد  ول

وذلك عته فل يال ا ن لللللللللللياح  لي نراال   ،رسرررررررررر ز   رمضرررررررررر  دسرررررررررر وعيدت ب وقال بايكان   ب ر  دأ جو دوعيدت كوراا ن   توره  

الندبال ويشني ءذا ازبر في ظ  ملللللليامللللللاح الحكوبال الترايال في املللللل  داع رضمللللللاي ال لديال ااعارضللللللين لسلللللليامللللللاح الحكوبال ونعين 

لابت الشللللللللرطال باعتقاع رئيعلللللللل   بقاطعال باايان عا نأل  الشللللللللعو    2020بايو  30، وفه 11أفريا بواليين لكحكوبال بدع بأا 

 .12بضايال ا ن ياح لحراال الندبال ف ط ةدألب  د مصط ىد وبزوالدييقراطي 

 
  https://bit.ly/3dkSOZ7 ، 2020مايو  اآلن، تركيا تعتقل صحفًيا بتهمة تقديم مساعدات مالية إلى صديقه بالسجن، تركيا  7
  https://bit.ly/3hTsRD8 ، 2020فعة أوروبية، العين اإلخبارية، مايو صحفيا وص 17تركيا تتوغل في قمع الحريات حبس  8
   https://bit.ly/3dnVXao،  2020يونيو  األوسط، تركيا حملة اعتقاالت جديدة لعسكريين بدعوى االنتماء إلى حركة غولن، الشرق  9

  https://bit.ly/3eqOCbl،  2020نواب معارضين بعد إسقاط عضويتهم، العربية نت ، يونيو  3تركيا اعتقال  10
   https://bit.ly/3etI2Ry،  2020لكردستاني اإلرهابي، الشروق ، مايو تركيا اعتقال رؤساء بلديات لصلتهم المزعومة بحزب العمال ا 11
   2Khttps://bit.ly/3hNcA،  2020الشرطة التركية تعتقل رئيسي بلدية باتمان عن حزب الشعوب الديمقراطي، تركيا اآلن ، مايو  12

https://bit.ly/3dkSOZ7
https://bit.ly/3hTsRD8
https://bit.ly/3dnVXao
https://bit.ly/3eqOCbl
https://bit.ly/3etI2Ry
https://bit.ly/3hNcA2K
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 حبس السياسيين ونشطاء الرأي 
اعتقلت أجهألت ازبا   2020يونيو  3السلللللللللللللواح الترايال،   ي  لي ل  يسللللللللللللل  نشللللللللللللواي الرأي عته بوال  ال يسلللللللللللل وة با 

 با نشلللللواي الرأي با بين ااشلللللاراين  21الترايال 
ش
بقت  بنياي ذارى  2020يونيو  3في بااءرت فرجت في  ملللللو  وع في شلللللنالللللا

نديقال جيبي  ملللللللل واح ااعرو ال بانتااجاح 7الت  فرجت في أنناي ال أد ل    ،شللللللللا  فأع ا نتااجاح اا اء للللللللال لكحكوبال

شللللللنا مللللللياالللللل   با ب وقال ديار بلر بواليين لألاراد بأا  ال ائب السللللللابق   18بي يا لابت الشللللللرطال الترايال باعتقاع  ،13بارة

مح ر دوالألعييلان ااشلللللللللللللاركلان السلللللللللللللابقلان لحأل  اا لاطق اللدييقراطيلال ااوالي لألاراد  أي دأ ر تدأتر لحأل  الشلللللللللللللعلب اللدييقراطي 

ل يال الضايال ااعروأل لك  ااعارضلللللللين الذيا يدا عوا عا ازللياح في ارايا وينتقدوا ملللللللياملللللللاح  وشلللللللقيقتت وذلك عته ف أرسررررررر  

 .202014بايو  24الحأل  الحاا  ا ن ياح لحراال الندبال وذلك في 

بلاعتقلاع الرئيس ااشلللللللللللللارة لحأل  للشلللللللللللللعو  اللدييقراطي في  2020يونيو  11وفه ءلذا ابطلار للابلت الشلللللللللللللرطلال الترايلال في 

بسللللتولين   5ا  لق ض عته  2020يونيو  7، وفه 15وشللللقيقت ج تين بألع  ا نتياي  له جهاح  رءابيال حسرررر د رررر  ر ب وقال رشلللليري 

أفريا با أنألا  الشلللللللللللللعو  اللللدييقراطي والسلللللللللللللأح واللللدييقراطيلللال ااواليلللال لألاراد والت  االللاج  انضالللاكلللاح نقوق  3وبأنقلللال 

ا بللهملللللللللللللو  وع في انتاللاج  29الحكوبللال الترايللال اعتقلللت  2020يونيو  5في و، 16ابنسللللللللللللللان الت  اقوح باللا الحكوبللال الترايللال بواط للش

اعتقلت الشللللللللللللرطال الترايال ع للللللللللللو نأل  الشللللللللللللعب الءيهوري  2020بايو  2وفه  ،17للت للللللللللللابا ضللللللللللللد بقت  جورج  لويد بشبريكا

أردوغان وبعض في بدي ال باي أوغلو بينا اال  ملو  وع  بضايال  ءانال رئيس الءيهوريال رجب طيب  إسر     دك ط  ااعارض 

 .18لياداح الدولال عته نساباات بيوال  التواص  ا جتياعي

ا با لياداح ااناد نقاباح العياع التقدبيال با بيأا  رئيسلللللللال   15وحابطار ذاات لابت الشلللللللرطال الترايال باعتقاع  شلللللللنالللللللش

 ون لت اي  بسللللللللللليرت ننو بيدان عته فل يال  ض ااي  ااديريا التارعين لأاناد الذيا كانوا يرا أر  دتشررررررررررل سدأ غزوا اناد 

وءو ازبر الذي يؤاد لياح الحكوبال الترايال بامللتيرار بيهاجيال ااسلليراح السلللييال واعتقاع أع للاياا والت   ،اقسللي  بهمللو  وع 

ع للوت ارءلس ال لدي   ي د  يورج بايو لابت لواح الشللرطال الترايال باعتقاع  27وفه  ،19في ازغلب اكون لها بوالب بشللروعال

للابلت   2020بلايو  9، وفي 20يرجلب طيلب أردوغلان عته ومللللللللللللللائل  التواصلللللللللللللل  ا جتيلاع  الءيهوريلالارابلاغأر بضايلال  ءلانلال رئيس في كل 

 
 تركيا حملة اعتقاالت جديدة لعسكريين بدعوى االنتماء إلى حركة غولن مرجع سابق ذكر  13
   https://bit.ly/3eoqjLrسياسيا تركيا بتهمة االنتماء لمنظمة إرهابية، الشروق ،  18اعتقال  14
  https://bit.ly/2V2eYJh 2020الشرطة التركية تعتقل نائبين بارزين من حزب الشعوب الديمقراطي، تركيا اآلن ، يونيو  15
  https://bit.ly/2YnSsN3،  2020ومصادرة كتب وهواتف، تركيا اآلن ، يونيو  3مسؤولين بـالشعوب الديمقراطي ومالحقة  5القبض على  16
   https://bit.ly/3dqpWyo،  2020مواطنًا بإسطنبول في احتجاج ضد مقتل جورج فلويد بأمريكا، تركيا اآلن، يونيو  29تركيا تعتقل  17
  https://bit.ly/2V7Br7T،  2020وغان، تركيا اآلن ، مايو اعتقال عضو بـالشعب التركي بتهمة إهانة أرد 18
191Mayıs: Taksim'e yürümek .DİSK  .https://bit.ly/2Yo4eXF  
   https://bit.ly/3hTLpDi 2020آلن ، مايو اعتقال نائبة الشعب الجمهوري بإزمير بتهمة إهانة أردوغان، تركيا ا 20

https://bit.ly/3eoqjLr
https://bit.ly/2V2eYJh
https://bit.ly/2YnSsN3
https://bit.ly/3dqpWyo
https://bit.ly/2V7Br7T
https://bit.ly/2Yo4eXF
https://bit.ly/3hTLpDi


5 | P a g e  

 

أث لاي ااشللللللللللللللارالال في ج لا ت ضللللللللللللللد و لاالت عته فل يلال   إبل ه مدجو تشرررررررررررر ر يتلار الرانل  ءالحكوبلال الترايلال بلاعتقلاع واللد علا أل ال

 . 21 ات اب تالت  لاح بت انتااجا عته و  ابضرا  عا الوعاح

 حمالت اعتقال ضد المواطنين 
 فأع نيأح  16اعتقلت السللللللللللللواح الترايال  2020يونيو  14في 

ش
بيدي ت  أضللللللللللل ال   ااواط ين شللللللللللل ضاا عته ب ا ع شلللللللللللنالللللللللللا

وأع لللللللللللاي     نع تديز     نورد ل ي دق ن مير   ينتشررررررررررلدبو توأرضلللللللللللوح با بيأا  بسلللللللللللتولون بنأل  الشلللللللللللعو  الدييقراطي وء  

، 2020يونيو  8في و ،22 مصررط ىدجو د صرر  دتشرر ز  مح و دتشرر ي د   بيالس بلديال لاراياي ا   اللله  با عيله  وء  

أشلللناا با لريال ارا لي يايأ التارعال رحا اال بورصلللال رسلللوب انتااجه  ضلللد  نشلللاي شلللراال برا ق   9لابت الشلللرطال باعتقاع 

يونيو  5، وفه 23ثلار ملللللللللللللل يلال عته الحلاللال الالللللللللللللحيلال لليواط ين بالذه اا وقلال وذللكنعلديا ون لايلاح بلاا وقلال والت  للد يكون لهلا آ

ا ولدياا رضللللللللللللليعال رعير 28لابت الشلللللللللللللرطال الترايال باعتقاع رحال بابع ادعه بيرجان أردح ا ل  با العير  2020 أشلللللللللللللهر عته  6عابش

 .  24فل يال ا ن ياح  لي نراال الندبال

 جئ  يراني في ارايلا رعلد نعليقلت عته شلللللللللللللر لال بابللت   مح ر درارررررررررررر ق ض عته الحكوبلال الترايلال ال القلت 2020بلايو  19وفه 

بنشلللللل ال رملللللل  علااا عل  بريوانيا فأع يوح الشلللللل ا  والرياضللللللال في ارايا والذي با اا ترض أن يت  فألت نعليق أعأح لترايا في 

عته فل يال ا ن لللللللياح لحراال الندبال دون وجود مللللللل د وا لللللللق   2020يونيو  19في  إيز مدأ يونزو، بي يا ا  اعتقاع 25الشلللللللر اح

 . 26ودلي  عته ازبر

 الخاتمة والتوصيات
يللللحا يين  6اعتقاع  يتاللللق ،والنشللللواي السللللياملللليين في ارايا والعسلللللريين ب اي عته با ملللل ق با اعتقا ح ضللللد اادنيين

با نكلاح  5و ،شلللللللللللللنا عسللللللللللللللري  118 ،شلللللللللللللنا بلدني بضا  بختل لال 28بي يلا ا  اعتقلاع  ،أفريا 17والتالللللللللللللديق عته أنكلاح 

جانب العديد با السليامليين ااعارضلين  نضااكاح نقوق ابنسلان الت  اقوح   له ،نوا  بعارضلين 3و ،الو ياح التارعين لألاراد

 يتي: ، وعليت اوص   بؤمسال باعت للسأح والت ييال ونقوق ابنسان الحكوبال الترايال بياباا الحكوبال الترايال

 
   https://bit.ly/3enI9hq،  2020مايو  9تركيا تفرق بالقوة جنازة موسيقي معارض وتعتقل والده، ميدل إيست أونالين،  21
  https://bit.ly/2CqxOTL،  2020يونيو  14بأضنة وأرضوم صباح اليوم، تركيا اآلن ، 16الشرطة التركية تعتقل  22
  https://bit.ly/3hQoJUD 2020من قرية تركية بسبب احتجاجهم ضد إنشاء شركة تعدين ونفايات، تركيا اآلن ، يونيو  9اعتقال  23
  https://bit.ly/3do3LsW 2020بالصور اعتقال سيدة تركية ورضيعتها بعد عام ونصف من حبس زوجها بسجون أردوغان، تركيا اآلن ، يونيو  24
  https://bit.ly/3dsF7Hs 2020سيا اليوم ، يونيو تركيا اعتقال إيراني بسبب منشفة على الشرفة، أخبار رو 25
26old baby arrested in southeastern city of Diyarbakır-day-Woman with 11 .Stockholmcf .June, 2020https://bit.ly/2APG7bB     

https://bit.ly/3enI9hq
https://bit.ly/2CqxOTL
https://bit.ly/3hQoJUD
https://bit.ly/3do3LsW
https://bit.ly/3dsF7Hs
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  التولن عا السلللللياملللللاح القيعيال وا عتقا ح التعسللللل يال ضلللللد ااواط ين ا اراة، وا  راج عا جيي  ااعتقلين

بعال ال ااسلللتولين عا  صلللدار وااعارضلللين السللليامللليين رسلللوب ارايء  أو انتقادء  لكحكوبال ورئيس الءيهوريال، و 

 أوابر ا عتقاع له . 

  ارنتل ال الت  ندثت فأع شللهري بايو ويونيو التعسلل يال اوضللي  جيي  نتائا التنقيقاح في عيلياح ا عتقا ح

 .  2020با العاح 

    عدح بأنقال السللللياملللليين ونشللللواي الرأي بضا  جاءألت لها عألال بابرءا  با أج  بعارضللللضا  لسلللليامللللاح الحأل

 لحاا  التركي.  ا

 اا تخ ين و عاداا   لي ب اصلللآلا  زن الق ض علاا  رسلللوب انتقاد ملللياملللاح   احضلللرورت اب راج عا رضملللاي ال لدي

 الحكوبال وام  داله  رغيرء  يقوض با عيليال الدييقراطيال داف  ارايا.  

  

  

 


