
2016مارس/آذار  17  

، أطلقوا سراحھ خرطبیل باسلفي الذكرى الرابعة العتقال  سوریا:  

 
 

التعبیر ،باسل خرطبیلفي الذكرى الرابعة العتقال منظمة  23قالت  مدافع عن حریة  ال ات و لبرمجی ّر ا إن على السلطات ، مطو
فورا.إلفراج عنھ وا وجوده الكشف عن مكان السوریة  

أشھر قبل نقلھ إلى  8، واحتجزتھ بمعزل عن العالم الخارجي 2012 مارس/آذار 15المخابرات العسكریة خرطبیل في  اعتقلت
 3الفترة للتعذیب وسوء المعاملة. بقي في عدرا حتى  تعرّض خالل تلك. 2012 كانون االول/في دیسمبر ،دمشقبسجن عدرا 

تمكّ 2015 /تشرین األولأكتوبر ا  ، وھناك ئذمنذ مجھوال ھزال مكانیإلى مكان مجھول. ال  سینُقِل ن من إبالغ عائلتھ أنھ، عندم
اوف جدیّ  .ة على حیاتھمخ  

قبل محكمة المیدان العسكریة في مقر الشرطة العسكریة في القابون ھناك مخاوف من أن یكون قد حكم علیھ باإلعدام من 
تھا استنادا إلى معلومات غیر مؤكدة، بدمشق ُجري . یةمن بعض المصادر المحلعائلتھ  تلقّ ھذه المحاكم سیئة السمعة مداوالت ت
.ال تستوفي المعاییر الدولیة الدنیا للمحاكمة العادلة ،مغلقة  

مجموعة العمل التابعة لألمم المتحدة  أعلنت. اعتقالھمنذ سراح خرطبیل من أجل إطالق ة حمالت یة عدجماعات حقوقأطلقت 
اعتقالھ انتھاك للعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،  أن، 2015 /نیسانأبریل 21 في باالحتجاز التعسفي ةالمعنی

.إلفراج عنھترفض السلطات السوریة سراحھ. ال تزال اودعت إلى إطالق   



أسس لنفسھ مسارا مھنیا بمجال البرمجیات . عاما 34بوین فلسطینیین یبلغ من العمر ألخرطبیل مھندس حاسوب سوري 
خبرتھ التقنیة للمساھمة في تعزیز حریة التعبیر والوصول إلى المعلومات  اعتقالھ،قبل خرطبیل،  ستخدما. والمواقع اإللكترونیة

الستخدامھ  2013"جائزة مؤشر الرقابة على حریة التعبیر الرقمیة"  منھامن الجوائز،  على عددحصل  عبر االنترنت.
مفكر عالمي لعام  100قائمتھا ألھم "فورین بولیسي" ضمن مجلة  وضعتھالتكنولوجیا لتعزیز حریة وانفتاح االنترنت. كما 

على سلمیة الثورة السوریة". الظروفرغم كل  إلصراره"، 2012  

ّر  الموقّ تُعب عتقد أن ذلك نتیجة مباشرة لعملھ المشروع وت، المستمر القسري ئھفاواخالتعسفي  ھاعتقال إزاءعة عن قلقھا المنظمات 
.في حریة التعبیر تعزیز وحمایة الحق فيوالسلمي   

:إلى في سوریاتدعو المنظمات السلطات   

1. ؛والسماح لھ بتوكیل محام من اختیاره ورؤیة عائلتھ الكشف عن مكان باسل خرطبیل فورا   
2. المعاملة؛التأكد من أنھ محمي من التعذیب وغیره من أشكال إساءة    
3. ؛دون قید أو شرطاالفراج عنھ فورا    
4. .سبب ممارستھم لحقوقھم المشروعة في حریة التعبیر وتكوین الجمعیاتباإلفراج عن جمیع المعتقلین في سوریا    

ّعون: الموق  

1. األورو  متوسطیة للحقوق-  
2. باكس من أجل السالم   
3. الجمعیة األردنیة للمصدر المفتوح   
4. الجمعیة العراقیة للدفاع عن حقوق الصحفیین   
5. الخدمة الدولیة لحقوق اإلنسان   
6. اإلعالم الدولي دعم   
7. رابطة االتصاالت التقدمیة   
8. سیفیكوس: التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنین   
9. الشبكة العراقیة لإلعالم المجتمعي   
10. الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان   
11. شبكة عمل المجتمع المدني الدولیة   
12. العفو الدولیة   
13. الفدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان   حمایة المدافعین عن حقوق اإلنسانفي إطار مرصد  -  
14. فرونت الین دیفندرز   
15. اإلنغلیزیةالقلم    
16. القلم الدولیة   
17. ال سالم من غیر عدالة   
18. مؤسسة الحدود اإللكترونیة   
19. مؤسسة سمیر قصیر   
20. مؤشر الرقابة   
21. المبادرة التونسیة لحریة التعبیر   
22. مراسلون بال حدود   
23. مرصد حقوق المحامین  كندا-  
24. سوریامركز توثیق االنتھاكات في    
25. مركز الخلیج لحقوق اإلنسان   
26. المركز السوري لإلعالم وحریة التعبیر   
27. مركز میترو للدفاع عن حقوق الصحفیین في كردستان العراق   



28. ھیفوس –المعھد اإلنساني للتعاون اإلنمائي    
29. منتدى الشقائق العربي لحقوق اإلنسان   
30. المنظمة العالمیة لمناھضة التعذیب   المدافعین عن حقوق اإلنسانفي إطار مرصد حمایة  -  
31. ھیومن رایتس ووتش   
32. الیوم التالي   


