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ّةةّالسوريّ ةّاملدنيّ املنصّ 

ّيةبيانّتضامنّمعّعائالتّمنّأجلّالحرّ 

ّيةّ()باصّالحرّ 

املاض ي ية ( الذي انطلق يوم األربعاء ة مع حملة عائالت من أجل املعتقلين ) باص الحر  ة السوري  ة املدني  تتضامن املنص  

 
 
ختفعاء يعا عتقعا     اة البريطانيعة لنعدن  ت عع رععار   اكتعورر الاعاري   معن العا عمالواقعع يعا الحعاعي عمعر معن  معرين األ   أ

  ،سوريا بعد اليعوم
 
  معيكمعا أن الاعاص ي معل معع من 

 
 ،الحملعة معن عوائعل املعتقلعين  مةموععة   عور للمعتقلعين  اقستفعين قسعرا

ة معدن أ ر ريعة ت تضععن الالجاعين السعوريين العمععل ععع  حمعد رعععو  لتع  اليععي سعتقوعى عدع  عععد   سعي ا   الاعاص مععن خعال  رح

 
 
العععالو   سعععليو الضععوء ععععع  قضعععية املعتقلععين السعععوريين يعععا لععاون الن عععام السععوري  التنديعععد بمصعععائر ماععات اقستفعععين قسعععرا

 اسية  العسكرية الحا لة يا األرهر األخيرة .رات السيالتطو   نس ى يا ظل  القضايا السورية   اليي تكاع ت    التذكير بأهو  

عع  كمععا أننععا يعععا املنص 
 
عع ة املدنيعععة السععورية نتععابع ملععع   منععذ تأسععع   املنص 

 
 نعمعععل بمععكل عائعععو   ،ةاملعتقلععين  اقستفعععين قسععرا

   الحمعععععد معععععع املن معععععات 
 
ععععععع  منا عععععرة قضعععععية املعتقلعععععين  ع عععععالمل سعععععراحهو  الكمععععع  ععععععن مصعععععير اقستفعععععين  املفقعععععوعين قسعععععرا

  ال
 
 هياعات الحقوقيعة اقحل

 
املعتقلعين  اقستفعين  خعاري أي عمليعة سياسعية أ  تفا وعية   ا  ععراي  يعة  الد ليعة ععع  أن يكعون ملعع 

 عنهو بمكل  وري  
 
أل  معتقل عع  األقعل منعذ ارار  215ر عدعهو حسب الماكة السورية لحقومل ا نسان ب وادا د     الذي ق

  عععن المععاكة السععورية لحقععومل ا نسععان بعنععوان  )أيععن هععو ( للعععام  القسععري  ختفععاء ، كمععا أن اخععر تقريععر عععن ا  2011
 
 درأيضععا

 تنت ر عوائلهو الكم  عن مصيرهو . ،أل  شسص 85ر عدعهو ب وادا قد   2017

ععع  ن عععن يعععا املنص 
 
يعععة   نطالعععب ة املدنيعععة السعععورية نر عععع  عععوتنا معععع عوائعععل املعتقلعععين  املفقعععوعين  حملعععة بعععاص الحر   أخيعععرا

 ك بت ععععر  
 
عععع لد ليععععة للوقععععون مععععع معانععععاةيععععة  اسععععرلع للمن مععععات  الهياععععات اقحل ي مطععععالوهو  الضعععع و عععععع  املعتقلععععين  عععععوائلهو  تا  

 لل  الن ام  جميع األ ران السورية 
 
 . راي عن املعتقلين  كم  مصير اقستفين  املفقوعين قسرا

 

 املنصة املدنية السورية 


