تحرك عاجل
اختفاء أحد الطلبة المتطوعين منذ اعتقاله
تعرض الطالب صالح الدين الطباع الذي يعمل متطوعا مع الهالل األحمر لإلخفاء القسري على أيدي السلطات
السورية .وأُلقي القبض عليه بتاريخ  5سبتمبر /أيلول  2014عند الحدود السورية اللبنانية .ويواجه الطباع خطر
التعرض للتعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة.
تم اعتراض سبيل طريق صالح الدين الطباع على الجانب السوري من الحدود وهو في طريقه إلى لبنان بعد أن غادر منزله الكائن
في العاصمة السورية دمشق .وأخبر أحد أقاربه المقيم في الخارج منظمة العفو الدولية أن ضباط الحدود قالوا لصالح الدين أنه توجد
مذكرة توقيف بحقه صادرة عن الفرع  227التابع لالستخبارات العسكرية.
ونُقل الطباع إلى فرع االستخبارات العسكرية في اليوم التالي وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين .ويُذكر أن ممارسات التعذيب وغير ذلك
من الضروب سوء المعاملة تنتشر على نطاق واسع في المنشآت التي يديرها الفرع وغيره من األجهزة األمنية واالستخباراتية في
سورية.
وتوجهت عائلته إلى االستخبارات العسكرية وغيرها من األجهزة األمنية والسلطات القضائية في محاولة للحصول على معلومات بشأن
مكان تواجده وسبب إلقاء القبض عليه دون أن تصيب النجاح في مساعيها تلك حتى اآلن .ويدرس صالح الدين الطباع تخصص فني
تركيب أسنان وقدم المساعدة للمحتاجين كمتطوع مع الهالل األحمر العربي السوري .وبحسب ما أفاد به أحد أقاربه ،فليس لصالح
الدين أي نشاط سياسي.
يُرجى كتابة مناشداتكم فورا بالعربية أو اإلنكليزية أو بلغتكم الخاصة على أن تتضمن ما يلي:
 اإلهابة بالسلطات السورية كي تفصح عن مكان تواجد صالح الدين الطباع وما حل به والسماح له باالتصال فورا بعائلته ومحاميه والحصول
على أي رعاية طبية يحتاج إليها وضمان حمايته من التعرض للتعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة؛
 ومطالبة السلطات بتبيان الوضع القانوني لصالح الدين الطباع واإلفراج عنه إذا لم يُصار إلى اتهامه بارتكاب جرائم معترف بتوصيفها دوليا
ومحاكمته وفق المعايير الدولية المرعية على صعيد المحاكمات العادلة.

يُرجى إرسال المناشدات قبل  27يناير /كانون الثاني  2015إلى:
مندوب سوريا الدائم لدى األمم المتحدة
الدكتور بشار الجعفري،
السفير فوق العادة والوزير المفوض
His Excellency Bashar Ja’afari,
Ph.D., Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary, 820 Second
Avenue, 15th Floor, New York,
;NY 10017, Fax: +1212 983 4439
E-mail: exesec.syria@gmail.com

الرئيس
بشار األسد
فاكس3410 332 11 963+ :
(يُرجى تكرار المحاولة)
(وإذا تعذَّر االتصال بالفاكس ،يرجى إدراج
رسالتك إلى الرئيس ضمن رسالتك الموجهة
عبر البريد اإللتروني إلى السفير ،طالب ًا منه
توصيلها إليه).
المخاطبة :سيادة الرئيس

وزير الدفاع:
اللواء فهد جاسم الفريج
فاكس+963 11 223 7842 :
+963 11 666 2460
(يُرجى تكرار المحاولة)
(وإذا تعذَّر االتصال بالفاكس ،يرجى إدراج
رسالتك إلى الوزير ضمن رسالتك الموجهة
عبر البريد اإللتروني إلى السفير ،طالب ًا منه
توصيلها إليه)

المخاطبة :سعادة السفير
يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين السوريين المعتمدين في بلدكم .ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية
المحلية أدناه:
االسم

العنوان 1

العنوان 2

العنوان 3
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عنوان البريد اإللكتروني المخاطبة:

.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنف ًا ،فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

تحرك عاجل
اختفاء أحد الطلبة المتطوعين منذ اعتقاله
معلومات إضافية
إللقاء نظرة على االنتشار واسع النطاق للتعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة في مراكز الحجز السورية ،انظر التقرير المعنون "لقد أردت
أن أموت :الناجون من ضحايا التعذيب في سورية يتحدثون عن محنتهم"
( .) http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/enوأُبلغ عن وفاة اآلالف في عهدة قوات األمن السورية
منذ بدء القالقل عام  .2011ولقد وثقت منظمة العفو الدولية ممارسات التعذيب تلك في تقريرها المعنون "الحجز المميت :الوفيات في الحجز في
ظل االحتجاجات الشعبية في سورية" ( .) http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/035/2011/enولمزيد من
المعلومات حول ظروف الحجز في بعض فروع أجهزة األمن السورية ،يُرجى الرجوع إلى التفاصيل الواردة في الحملة الحالية التي تشنها منظمة
العفو الدولية لمناهضة االختفاء القسري (.) https://campaigns.amnesty.org/campaigns/conflict-in-syria

االسم :صالح الدين الطباع
الجنس :ذكر
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