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سوریا: في الذكرى الرابعة العتقال باسل خرطبیل،
أطلقوا سراحھ

قالت 32 منظمة في الذكرى الرابعة العتقال باسلباسل خرطبيل،خرطبيل، مطّور البرمجيات واملدافع عن حرية التعبير، إن على السلطات السوريةالسورية
الكشف عن مكان وجوده واإلفراج عنه فورا.

 
اعتقلت املخابرات العسكرية خرطبيل
في 15 مارس/آذار 2012، واحتجزته

بمعزل عن العالم الخارجي 8 أشهر قبل
نقله إلى سجن عدرا بدمشق، في

ديسمبر/كانون االول 2012. تعرّض
خالل تلك الفترة للتعذيب وسوء املعاملة.

بقي في عدرا حتى 3 أكتوبر/تشرين
األول 2015، عندما تمّكن من إبالغ

عائلته أنه سينُِقل إلى مكان مجهول. ال
يزال مكانه مجهوال منذئذ، وهناك

مخاوف جديّة على حياته.
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هناك مخاوف من أن يكون قد حكم عليه باإلعدام من قبل محكمة امليدان العسكرية في مقر الشرطة العسكرية في القابون بدمشق،
استنادا إلى معلومات غير مؤكدة تلّقتها عائلته من بعض املصادر املحلية. تُجري هذه املحاكم سيئة السمعة مداوالت مغلقة، ال تستوفي

املعايير الدولية الدنيا للمحاكمة العادلة.

أطلقت جماعات حقوقية عدة حمالت من أجل إطالق سراح خرطبيل منذ اعتقاله. أعلنتأعلنت مجموعة العمل التابعة لألمم املتحدة املعنية
باالحتجاز التعسفي في 21 أبريل/نيسان 2015، أن اعتقاله انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، ودعت إلى

إطالق سراحه. ال تزال السلطات السورية ترفض اإلفراج عنه.

خرطبيل مهندس حاسوب سوري ألبوين فلسطينيني يبلغ من العمر 34 عاما. أسس لنفسه مسارا مهنيا بمجال البرمجيات واملواقع
اإللكترونية. استخدم خرطبيل، قبل اعتقاله، خبرته التقنية للمساهمة في تعزيز حرية التعبير والوصول إلى املعلومات عبر االنترنت.

حصل على عدد من الجوائز، منها "جائزة مؤشر الرقابة على حرية التعبير الرقمية" 2013 الستخدامه التكنولوجيا لتعزيز حرية وانفتاح
االنترنت. كما وضعته مجلة "فورين بوليسي" ضمن قائمتها ألهم 100 مفكر عاملي لعام 2012، "إلصراره رغم كل الظروف على سلمية

الثورة السورية".

ُتعبّر املنظمات املوّقعة عن قلقها إزاء اعتقاله التعسفي واخفائه القسري املستمر، وتعتقد أن ذلك نتيجة مباشرة لعمله املشروع والسلمي
في تعزيز وحماية الحق في حرية التعبير.

تدعوتدعو املنظماتاملنظمات السلطاتالسلطات فيفي سورياسوريا إلىإلى:

الكشف عن مكان باسل خرطبيل فورا والسماح له بتوكيل محام من اختياره ورؤية عائلته؛  .1

التأكد من أنه محمي من التعذيب وغيره من أشكال إساءة املعاملة؛  .2

االفراج عنه فورا دون قيد أو شرط؛  .3

اإلفراج عن جميع املعتقلني في سوريا بسبب ممارستهم لحقوقهم املشروعة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.  .4

عون: عوناملوقّ املوقّ

األورو-متوسطية للحقوق  .1

باكس من أجل السالم  .2

الجمعية األردنية للمصدر املفتوح  .3

الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيني  .4

الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان  .5

wهيومن رايت�ش وات�ش، ١٧ اآذار ٢٠١٦، يتبع
w

w
.za

kir
at

ou
na

.o
rg



8/8/16, 10:10 AMHuman Rights Watch | سوريا: في الذكرى الرابعة العتقال باسل خرطبيل، أطلقوا سراحه

Page 3 of 5https://www.hrw.org/ar/news/2016/03/17/287730

دعم اإلعالم الدولي  .6

رابطة االتصاالت التقدمية  .7

سيفيكوس: التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني  .8
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الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان  .10

شبكة عمل املجتمع املدني الدولية  .11

العفو الدولية  .12

الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان - في إطار مرصد حماية املدافعني عن حقوق اإلنسان  .13

فرونت الين ديفندرز  .14

القلم اإلنغليزية  .15
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مرصد حقوق املحامني-كندا  .23
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بيان صحفي | أغسطس 5, 2016 

ین انتقدا السلطة القضائیة في ُعمان اعتقال صحفّیَ

بيان صحفي | أغسطس 5, 2016 

على الوالیات المتحدة نقل 70 ألف سوري محاصرین عند حدود األردن

املعهد اإلنساني للتعاون اإلنمائي – هيفوس  .28

منتدى الشقائق العربي لحقوق اإلنسان  .29

املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب - في إطار مرصد حماية املدافعني عن حقوق اإلنسان  .30

هيومن رايتس ووتش  .31

اليوم التالي  .32

Region / Country الشرق األوسط وشمال أفریقیا, سوریا

لمزید من المحتوى

التقاریر
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