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تحـرك عاجـل

 اعتقال متطوع سوري فــ العمــل الطــبي بمعــزل عــن
العالم الخارجي

ــه التطــوعي مــع23ف  ــاء عمل   مايو/أيار ُقبض عل الطالب السوري صهيب حسن سويدان أثن
ــذ ــارجي من ًا بمعزل عن العالم الخ  طاقم السعاف التابع للصليب الحمر السوري، وظل ُمحتجز

ًا9ذلك الحي. وكان شقيقه عبدالله حسن سويدان قد ُقبض عليه ف    مايو/أيــار وظــل ُمحتجــز
ُيعرف مكان وجــود كل الرجليــ فــ الــوقت  بمعزل عن العالم الخارجي كذلك مذ ذلك اليوم. ول 

الحال.

 ،صهيب سويدانوذكر أشخاص محليون من ِصلت منظمة العفو الدولية أنه ُقبض عل طالب القتصاد 
ُأوقفت سيارة السككعاف الككتي كككان21البالغ من العمر  ًا، ف مدينة حمص الواقعة غرب سوريا عندما    عام

 يعمل فيها عند نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري. وقال هؤلء لنظمة العفو الدولية إن الجنككود الككذين
ُيبزوا أية أوراق بهذا الخصوص. اعتقلوه لم يعطوا أية أسباب لعتقاله، ولم 

ًا إنه شاهد صهيب سويدان ف حجز الخابرات العسكرية فكك ُأطلق ساحهم لحق  وقال أحد العتقلي ممن 
 حمص، وقال إنه بدا ف حالة نفسية غي حسنة. ويبدو أنه تم استجواب صهيب حول تهريب السككلحة فكك
 سيارة إسعاف. وقال أشخاص محليون من ِصلت النظمة إن أحد أقرباء صهيب سككويدان زاَره فكك فككرع

ُأبلغ بأن صهيب سويدان وشقيقه   ، الذي اختفى وهكو فكك طريقككه إلككعبدالله سويدانالخابرات، حيث 
ُيسككمح9دمشق ف    مايو/أيار، قد احُتجزا بتهم تتعلق بالحتجاجات وتحطيم الشككارات الضككوئية. ولككم 

لقريبهما بالتحدث مع أي منهما أو التصال به.

ًا عن أخبار الشقيقي منككذ ذلككك الحيكك، كمككا أن ُأبلغت منظمة العفو الدولية بأن العائلة لم تعرف شيئ  و
ًا غي معروف. ويعتقد الشككخاص الكذين اتصككلنا بهككم أن التهككم الوّجهككة إلكك كل  مكان اعتقالهما حالي
ًا منهما قد شارك ف أية مظاهرات ف الاضكك، ول  الرجلي ل تتسم بالصدقية، وقالوا إنهم ل يعلمون بأن أي

ُيعتقد أنهما قاما بتحطيم أية إشارات ضوئية.

ًا باللغة العربية أو النجليزية أو بلغتكم الخاصة تتضمن ما يل: يرجى كتابة مناشدات فور



 حث السلطات السورية عل الكشككف عككن أمككاكن وجككود الرجليكك، والسككماح لفككراد عائلتهمككا•
ًا، وتوفي الرعاية الطبية التي قد يكونان بحاجة إليها؛ ومحاميهما بزيارتهما فور

 حث السلطات السورية عل ضمان حماية الرجلي من التعرض للتعكذيب أو غيكه مكن ضكوب•
إساءة العاملة؛

 طلب توضيح بشأن الوضع القانوني لصهيب وعبدالله سككويدان، ودعككوة السككلطات إلكك إطلق•
ًا ًا ومحاكمتهمككا وفقكك  ساحهما إذا لم توّجه إليهم تهم بارتكاب جرائم جنائية معتف بها دوليكك

للمعايي الدولية للمحاكمات العادلة. 
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 يرجى إرسال نسخ منها إل المثلي الدبلوماسيي الروس والســوريي العتمــدين لــدى بلــدانكم
ًا، وإدخال العناوين الدبلوماسية الحلية عل النحو التال: غذا كان ذلك ممكن

الخاطبة     عنوان البيد اللكتوني    رقم الفاكس    3العنوان     2العنوان     1العنوان    السم

ترسل نسخ إل المثل الدائم للجمهورية العربية السورية ف المم التحدة عل العنوان التال:

 سعادة الدكتور بشار الجعفري

السفي فوق العادة والفوض مطلق الصلحية

His Excellency Bashar Ja’afari, Ph.D., Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, 820 Second Avenue, 15 th Floor, New York, NY 10017, Fax: 
+1212 983 4439; E-mail: exesec.syria@gmail.com  

 وإذا كنتم تعتزمون إرسال الناشدات بعد التاريخ الذكور أعله، يرجى التنسيق مع مكتككب فرعكككم قبككل
إرسالها.

تحـرك عاجـل

 اعتقال متطوع سوري ف العمل الطبي بمعزل عن العام
الخارجي



معلومات إضافية
ًا مع الصليب الحمر السوري، وهو جزء مككن الفدراليككة الدوليككة لجمعيككات  عمل صهيب سويدان متطوع

 ، كقائد لحدى فرق السعاف الولكك. كمككا أنككه يعمككل مككع لجنككة2011الصليب والهلل الحمر، منذ عام 
 الوارد البشية ف فرع حمص. وكان قد ُجرح مرتي ف السابق أثناء قيامة بعمله الطبي، الككرة الولكك فكك

ُأصيب ف عنقه بشظية قذيفة أطلقتها القوات الحكوميككة السككورية فكك حمككص، والككرة2011عام    عندما 
، عندما اختقت رصاصه فخذه أثناء تقديمه خدمة إسعاف أول.2012الثانية ف مطلع عام 

ًا، وهككو طككالب هندسككة معماريككة فكك السككنة27واختفى شقيقه عبدالله سويدان، البالغ من العمر    عامكك
 الخامسة، بينما كان ف طريقه إل دمشق، حيث ذهب لطباعكة أطروحكة التخكرج. وذككر أشكخاص مكن
 ِصلت منظمة العفو الدولية أن ظروف القبض عليه لم تتضح إل بعد أن سأل أحد أفككراد عككائلته شكككة
ُتقككل عنككد ًا أبلغككه بككأنه اع  الحافلت التي استخدمها ف رحلته عن مصيه ومكان وجوده. ويبدو أن أحككد

نقطة تفتيش بينما كان ف طريقه إل دمشق.

ّثقت انتهاكات حقوق النسان عل أيدي القوات الوالية للحكومككة ضككد   وكانت منظمة العفو الدولية قد و
ًا مصابي بجككروح  الشخاص الجرحى والعاملي الصحيي. وكان العديد من الضحايا قد عالجوا أشخاص
 بدون إبلغ السلطات عن ذلك بقصككد حمايككة الرضكك مككن العتقككال والتعككذيب الحتمككل. للمزيككد مككن
 العلومات، أنظر تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان: "الزمككة الصككحية: الحكومككة السككورية تسككتهدف

، عل الرابط:2012، أكتوبر/تشين الول MDE 24/059/2011 الجرحى والعاملي الصحيي"، رقم الوثيقة:

 http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/059/2011/en  

 وللمزيد من الطلع عل تفش للتعذيب وغيه من ضوب إساءة العاملة فكك مراكككز العتقككال السككورية،
 MDE أنظر التقرير: "أردُت ان أمككوت، النككاجون مككن التعككذيب فكك سككوريا يتكلمككون"، رقككم الوثيقككة:

  علكككككككككككككككك الرابككككككككككككككككط:2012، مككككككككككككككككارس/آذار 24/016/2012
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/en

ُيعتقد أنهم لقككوا حتفهككم فكك حجككز قككوات المككن1000وتلقت منظمة العفو الدولية أسماء نحو    شخص 
  وحده. وقد قامت2012 شخص منهم نحبهم ف عام 500السورية منذ بدء الضطرابات- حيث قض قرابة 

  ف تقريرها العنون بك: العتقال الميت:2012منظمة العفو الدولية بتوثيق هذه المارسة ف أغسطس/آب 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/en


MDE الوفيات ف الحجز ف خضم الحتجاجات الشعبية ف سوريا (رقم الوثيقة:   أنظككر )،24/035/2011 
الرابط:

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/035/2011/en

 وعل الرغم من أن الغلبية العظمى من انتهاكات حقككوق النسككان الككتي قككامت منظمككة العفككو الدوليككة
 بتوثيقها هي انتهاكات ارتكبتها القوات السلحة التابعة للدولة والليشيات الواليككة للحكومككة، والعروفككة

 باسم "الشبيحة"، فقد ارتكبت جماعات العارضة السلحة انتهاكات عديدة، من قبيل تعذيب وقتل أفككراد
 القوات السلحة وأفراد مليشيات "الشبيحة" الككذين يقعككون فكك السكك، بالضككافة إلكك اختطككاف وقتككل
ُيشككتبه بككأنهم كككذلك، أو احتجككاز الرهككائن بهككدف ُيعرف بأنهم يؤيدون الحكومة وقواتها أو   أشخاص 
 التفاوض بشأن تبادل السى. إن منظمة العفو الدولية تدين بدون تحفظ ارتكاب مثل تلككك النتهاكككات،
 وتدعو قيادات كافة جماعات العارضة السلحة ف سوريا إل العلن عن حظر ارتكاب مثل تلككك الفعككال،
ًا. أنظككر:  وبذل كل ما ف وسعها لضمان توقف قوى العارضة عككن ارتكككاب مثككل تلككك النتهاكككات فككور
 "سوريا: عمليات القتل اليداني وغيها من النتهاكككات علكك أيككدي جماعككات العارضككة السككلحة (رقككم

أنظر الرابط:. 2013 مارس/آذار MDE 24/008/2013)، 14الوثيقة: 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/008/2013/en/8d527c4e-2aff-4311-bad8-
d63dbc97c96a/mde240082013en.html

السماء: صهيب حسن سويدان وعبدالله حسن سويدان

 

2013 يونيو/حزيران 21  بتاريخ:                                        UA: 156/13 Index: MDE 24/033/2013رقم الوثيقة: 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/035/2011/en

