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 MDE 24/004/2008رقم الوثيقة :             للتداول العاموثيقة 
 

 2008 يناير/كانون الثاني 18        
 
 التعذيب أو سوء المعاملة إعادة قسرية/بواعث قلق بشأن UA 18/08عاجل التحرك ال
 

 عاماً، مواطن تونسي 25صفوان بن عبد الواحد عموري، العمر  سورية/تونس 
 

صفوان عموري معرض خلطر اإلعادة القسرية الوشيكة إىل تونس حيث خيشى من إمكانية اعتقاله  املواطن التونسي
وهو حمتجز حالياً يف مرفق اعتقال يف العاصمة  .ضده لتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملةتعريضه لبصورة تعسفية و 

قد  2007معه يف يوليو/متوز الن . وكان تونسيان آخران معتقمالسورية دمشق، حيث حيتجز األشخاص قبل ترحيله
 هما أي أخبار عنهما منذ احلني.يتناير/كانون الثاين ومل تتلق عائلي 15ا إىل تونس يف أُعيد

 
، ورد أن صفوان عموري غادر تونس للدراسة يف سورية وللهروب من املضايقة اليت متارسها 2004مايو/أيار  4ويف 

يد إىل مركز الشرطة وطُلبوا منه التوقيع على التزام حبلق حليته. ويُنظر يف السلطات التونسية. ويف عدة مناسبات، اقت
وحبسب ما ورد ذهب أفراد  مغادرته تونس،والء لإلسالم الراديكايل. وعقب ال بأنه مؤشر على نس إىل إرخاء اللحيةتو 

 سورية. األمن التونسي إىل منـزل والدته عدة مرات واستجوبوها حول مكان وجوده وماذا يدرس يف
 

يف احلي الذي سورية، ألقت الشرطة القبض على ثالثة شبان  إىل وبعد مضي أسبوعني على وصول صفوان عموري
تونس العاصمة واُُتموا حبيازة أقراص مدجمة حتتوي على كتب وأفالم اعتربوها جهادية. وخالل االستجواب، يعيش فيه ب

ديسمرب/كانون  11يف ُحكم املدجمة. وعلى هذا األساس، ورد أن أحدهم قال إن صفوان عموري أعطاه األقراص 
النتساب إىل منظمة لديها صالت الدعوة لسنوات بسبب " 10، على الرجال الثالثة بالسجن ملدة 2005األول 

بسبب "الدعاية ملنظمة إرهابية وأعضائها وأنشطتها". واحلكم الصادر على صفوان عموري الذي صدر و  "باإلرهابيني
 ل قائماً. وأُفرج عن الرجال الثالثة عقب قضائهم سنتني ونصف السنة يف السجن.غياباً يظ

 
كان صفوان عموري يدرس يف سورية يف معهد الفتح اإلسالمي، وهو مركز للدراسات   2007-2006ويف العام 

ل ، قُبض عليه يف دمشق مع شخصني تونسيني آخرين. وخال2007يونيو/حزيران  31اإلسالمية يف دمشق. ويف 
االستجواب، اُتمته الشرطة السورية باالنتساب إىل عضوية مجاعة لإلطاحة باحلكومة التونسية. وقد اعُتقل واسُتجوب 

 تعرض للتعذيب كما ورد.خمتلف مراكز الشرطة يف سورية و يف 
 

 خلفية 
التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة على  ممارسة حول عديدة أنباء، تلقت منظمة العفو الدولية على مر السنني

أمن الدولة يف وزارة الداخلية بتونس العاصمة. ويف مجيع  ونسية، ومن ضمنهم موظفون يف دائرةيد قوات األمن الت
 احلاالت مل ُُتَر أية حتقيقات يف مزاعم التعذيب ومل يُقدَّم اجلناة إىل العدالة.
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، أُعيد تسعة تونسيني قسراً إىل تونس يف مصر. وقد اعُتقلوا مجيعهم 2007 وبني يناير/كانون الثاين ومارس/آذار
نني منهم مها أمين حقريي وآدم مبعزل عن العامل اخلارجي عدة أيام واسُتجوبوا قبل اإلفراج عنهم. وُتري حماكمة اث

سوء املعاملة قيد  وأ . وزعم عدد منهم أهنم تعرضوا للتعذيب2003مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب للعام بوقديدة، 
ُقبض عليه واعُتقل مبعزل عن ن فرنسا فقسراً إىل تونس م ، أُعيد حسني طرخاين2007االعتقال. ويف يونيو/حزيران 

للحراسة النظرية الذي جييزه القانون  ،العامل اخلارجي عقب وصوله ملدة تسعة أيام وهي تتجاوز حد الستة أيام
 خالل اعتقاله يف وزارة الداخلية.التونسي. وزعم أنه تعرض للتعذيب 

 
أو الفرنسية أو  العربية يرجى إرسال مناشدات بحيث تصل بأسرع وقت ممكن باللغة التحرك الموصى به :

 :اإلنجليزية
يتعرض خلطر التعذيب وغريه من سحلث السلطات السورية على عدم إبعاد صفوان عموري إىل تونس ألنه  -

 ضروب سوء املعاملة؛
طات بأهنا كطرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لتذكري السل -

 ملزمة بعدم إبعاد أي شخص إىل بلد ميكن أن يتعرض فيه خلطر التعذيب؛
للدعوة إىل تقدمي تأكيدات بأنه يُعامل معاملة إنسانية يف االعتقال ولن يتعرض ملزيد من التعذيب أو سوء  -

 ة؛املعامل
 عالج طيب قد حيتاجه. أي حلث السلطات على السماح له فوراً مبقابلة أقربائه وحماميه واحلصول على -

 
 وترسل المناشدات إلى :

 الرئيس
 فخامة الرئيس بشار األسد

 قصر الرئاسة
 أبو رمانة، شارع الرشيد

 دمشق، اجلمهورية العربية السورية
 3410 332 11 963 +فاكس : 

 فخامتكم طريقة المخاطبة :
 

 وزير الداخلية
 معايل اللواء بسام عبد اجمليد 

 وزير الداخلية
 شارع عبد الرمحن شاهبندر

 دمشق، اجلمهورية العربية السورية
 2223428 11 963 +فاكس : 

 كممعاليطريقة المخاطبة : 
 

 املعتمدين يف بلدكم املمثلني الدبلوماسيني لسورية وترسل نسخ إلى :
 

من موقع منظمة العفو الدولية، 1٨ كانون الثاني ٢٠٠٨
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