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                   عاجل تحرك
 تم                              سوريا في السجناء مئات عن اإلفراج

 في فردي بشكل بعضهم سراح فاطلق سوريا، في االحتجاجات أثناء اعتقلوا قد كانوا السجناء مئات عن اآلن اإلفراج
 من الرغم وعلى. 2011 أيار/ مايو 31 في صدر" عام عفو"  بعد اآلخرون  سراح أطلق بينما الشهورالماضية

 حيث الخارجي، العالم عن بمعزل معتقلين األشخاص مئات وظل يومي، بشكل مستمرة مازالت االعتقاالت فإن ذلك،
   .السيئة المعاملة صنوف من وغيره التعذيب لخطر يتعرضون 

 85 ،شاقش عمر و عاما   79 ، عظيمال عبد حسن و اللبواني حسن محمد "عامال العفو"  قبل عنهم المفرج بين ومن
 تواريخ في جميعا   سراحهم أطلق الذين بريش، شاديو أيهم وابناه بريش محمود منهل و  خلف حاجي أحمدو عاما ،

 إيران إلى ترحيلهاب السورية السلطات قامت التي برفيز دوروثي إلى باإلضافة. أيار/ مايو 26 و 5 يومي بين مختلفة
 .أيار/ مايو 18 في احتجازها اإليرانية السلطات أنهت ثم نيسان/ أبريل 29 في دمشق مطار في اعتقلتها أن بعد

. معتقلين كانوا عندما معاملتهم إساءة أو وآخرين اللبواني حسن محمد تعذيب عن تقارير الدولية العفو منظمة لقتوت
 من آخرون  معتقلون  له لماتعرض ماثل  م يبدو ما اعتقالها فترة عن الجزيرة قناة إلى برفيز دوروثي شهادة ووصفت

  http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/05/2011518184325620380.html. استجوابهم أثناء تعذيب

 .ال أم خليل عبدهللا أو فياض فراس عن اإلفراج تم قد كان إذا وليةالد العفو منظمة تعلم وال

 السياسي الناشط الخارجي، العالم عن بمعزل معتقلين مازالوا أنهم الدولية العفو منظمة تعلم الذين المحتجزين بين ومن
 أمس حمادة عبدالرحمن أخوه ُنقل وقد. دمشق في الجوية القوات أمن جهاز قبل من معتقل أنه يبدو الذي حمادة وائل
 االطلع الرجا. الخارجي العالم عن بمعزل معتقل   يعد ولم ،(عدرا بسجن أيضا المعروف)  المركزي  دمشق سجن إلى

 .وملحقاته   UA 149/11 Index: MDE 24/023/2011 Syria  على

 قبل ارتكبت معينة جرائم في سجنوا وأ أدينوا الذين عن" ا  عام ا  عفو "  أيار/ مايو 31 في األسد بشار الرئيس أعلن وقد
 جماعة في أعضاء بأنهم السلطات وصفتهم معتقلون  بينهم ومن السجناء، مئات سراح أطلق لذلك، ونتيجة. التاريخ هذا

 أشخاص تسعة عنهم الذين تم العفو بين ومن. أخرى " سياسية انتماءات"  ذوي  وسجناء المحظورة المسلمين اإلخوان
 .رأي سجناء الدولية العفو منظمة واعتبرتهم الماضية لسنواتا في السجن أودعوا

http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/05/2011518184325620380.html
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 جميع عن فوريا   إفراجا   يفرج بأن كامل ، تطبيقا  " العام العفو" يطبق أن السوري  الرئيس تناشد الدولية العفو منظمةو 
 .سلمية احتجاجات في مشاركتهم بسبب اعتقلوا الذين أولئك فيهم بمن الرأي، سجناء

 سوف لكننا عريضة، قطاعات إلى الممتد العاجل التحرك هذا نغلق سوف! مناشدات أرسل من لكل الشكر جزيل
 سياق في اإلنسانية، حقوقهم انتهاك خطر إلى يتعرضون  سوريين أشخاص حول عاجلة تحركات شن نواصل

 .الراهنة االضطرابات

 

   .UA 87/11 العاجل للتحرك الرابع التحديث هو هذا

  المعلومات من لمزيد
: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/013/2011/en, 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/014/2011/en, 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2011/en  
  enhttp://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/019/2011/ و
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