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 عاجل تحرك
 حلب بشرق  اإلخالء عمليات أثناء مفقود رجل  

 16 في إسعاف، سيارة في األخيرة للمرة شوهد قد وكان مجهولين. كامل الهادي عبد وجود ومكان مصير يزال ال
 نقلت كانت التي القافلة السورية الحكومية القوات اعتراض إثر بجروح بتهإصا بعد ،2016 األول ديسمبر/كانون 

  حلب. شرق  من إخالءهم تم الذين األشخاص

 ،2016 األول ديسمبر/كانون  16 بتاريخ حلب، شرق  في المفقودين عداد في عامًا، 26 كامل، الهادي عبد أصبح
 ترضتهماع عندما القافلة، متن على برفقته الهادي عبد بأقار  أحد وكان حلب. شرق  من المدنيين إخالء عمليات أثناء

 ثم جوههم؛و  على مستلقين أرًضا، االنبطاح على وُأجبروا الشخصية، متعلقاتهم وصودرت .السورية الحكومية القوات
 اوفقً و  طائشة. برصاصات وآخرين الهادي عبد إصابة عنه نجم مما الهواء، في النار بإطالق الحكومية القوات شرعت

.م بمكان   المستشفيات أحد إلى ،كامل الهادي عبد فيهم بمن المصابين، إسعاف سيارة نقلت قريبه، قال لما  وقد جهول 
 وال ق،يتحق لم ذلك أن إال مجدًدا، لهم سيعود بأنه الهادي عبد أسرة اإلخالء عمليات يراقبون  الذين الوسطاء أحد طمأن

 مفقوًدا. الهادي عبد يزال

 موقع على ُنشر مجهول، موقع في مصّور فيديو مقطع في الهادي عبد ظهر ،2017 الثاني نون يناير/كا 5 في
 الفيديو في كامل الهادي عبد ويظهر أبخازية. ءأنبا وكالة وهي اإلخبارية، "آنا" وكالة قبل من (الرابط انظر) "يوتيوب"

 أنها زعم قدو  السوري(، المدني الدفاع باسم أيضاً  )والمعروف البيضاء" "الخوذ فريق في كمتطوع بالعمل يعترف وهو
 "الخوذ يقبفر  يربطه دليل أي يوجد وال بالقوة، انتزع قد اعترافه أن الهادي عبد عائلة وتعتقد مزّيفة. غوث منظمة

 بهم. تربطه أخرى  عناصر أي أو الرسمي زّيهم بحوزته، يكن ولم يرتدي، يكن لم اذ لبيضاء"؛ا

 :يلي ما تتضمن أن على األصلية، بلغاتكم أو اإلنكليزية أو بالعربية فوًرا مناشداتكم كتابة ُيرجى

 كاملومكان وجود عبد الهادي  الكشف الفوري لمصيرحث السلطات السورية على  -
مع  ياً تماشله بارتكاب جريمة معترف بها،  الى إطالق سراحه فورًا، إال في حال توجيه اتهامدعوة السلطات  -

 .القانون الدولي والمعايير الدولية

https://www.youtube.com/watch?v=90ACRoCzeL8&list=PLG_Py6mTH5ZB89Jifewyq9d9gSSAx46Hk&index=4


السيئة، في حال أطلق  وغيره من ضروب المعاملة التعرض للتعذيبحمايته من  ضمانحث السلطات على  -
، اج إليهيحتقد  مع عائلته والمحامين، وتوفير العالج الطبي الذيسراحه، باإلضافة إلى منحه حق التواصل 

 إلى حين اإلفراج عنه.

 التالية: الجهات إلى 2017 مارس/آذار 3 قبل المناشدات إرسال ُيرجى
 المتحدة األمم لدى الدائم سوريا ممثل

 جعفري  بشار السفير سعادة
 المفوض والوزير العادة فوق  السفير

Ja’afari, Bashar 
Plenipotentiary and Extraordinary Ambassador 

 Floor 15th Avenue, Second 820 

USA 10017, NY York, New 
 12129834439+ الفاكس: رقم

 syria.pr@outlook.com اإللكتروني: البريد

 
  الرئيس
 األسد بشار الرئيس فخامة

 بالمحاولة( االستمرار )يرجى 963 11 332 3410+ فاكس:
 له( إحالتها منه واطلبوا السفير، الى الموجه اإللكتروني البريد في ارفاقها يرجى بالفاكس، الرسالة وصول عدم حال )في

 الرئيس سيادة المخاطبة: طريقة

 
 إلى: نسخ   إرسال وُيرجى

 الدفاع وزير
 الدفاع وزير

  الفريج جاسم فهد العماد
 بالمحاولة( االستمرار )يرجى 639 11 223 7842+ فاكس:
 بالمحاولة( االستمرار )يرجى963+ 11 666 2460

 له( إحالتها منه واطلبوا السفير، الى الموجه اإللكتروني البريد في ارفاقها يرجى بالفاكس، الرسالة وصول عدم حال )في
 الوزير معالي المخاطبة: طريقة

 

mailto:syria.pr@outlook.com


  بلدك. لدى المعتمدين الدبلوماسيين الممثلين إلى المناشدات من نسخ إرسال ُيرجى كما
 المحدد. الموعد بعد المناشدات إرسال حالة في بلدك، في المنظمة فرع أو الدولية، األمانة مراجعة وُيرجى

 
 
 

  



 عاجل تحرك
 حلب بشرق  اإلخالء عمليات أثناء مفقود رجل  

 إضافية معلومات
 إلى اإلنسانية المساعدات دخول دون  حال مما ،2016 يوليو/تموز في حلب شرق  بحصار السورية الحكومة قامت

 الحكومة قوات أحرزت ،2016 األول ديسمبر/كانون  وفي .البرية والهجمات الجوية للغارات المدنيين وعرًّض المدينة،
 في وريةالس الحكومة الدولية العفو منظمة دعت وقد النزوح. على المدنيين آالف أرغم مما حلب، شرق  في سريًعا تقدًما

 بالنظر لكوذ حلب، بشرق  المدنيين ضد انتقامية هجمات شن عن التوقف إلى 2016 الثاني نوفمبر/تشرين 28
 األول ديسمبر/كانون  13 في المتحدة" "األمم وأشارت القسري. واالختفاء التعسفي االعتقال حاالت من الطويل لتاريخها
 تهديد تحت أو منازلهم داخل إما القضاء نطاق خارج المدنيين عشرات أأعدمت قد الحكومة قوات أن إلى 2016
 والجماعات السورية الحكومة بين اتفاق   إلى ُتوِصل ،2016 األول ن ديسمبر/كانو  منتصف وبحلول الطرق. في السالح

 األول ديسمبر/كانون  19 وفي المدينة. بإخالء والسيارات الحافالت من لقوافل سمح للدولة، التابعة غير المسلحة
 شرق  في ميدانيين مراقبين نشر إلى يدعو الذي 2328 رقم القرار المتحدة" للـ"أمم التابع األمن" "مجلس تبنى ،2016
       اإلخالء. عمليات لمراقبة حلب،

 
 كامل الهادي عبد االسم:

 ذكر :النوع
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https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/11/syria-civilians-in-eastern-aleppo-city-fear-revenge-attacks/
https://www.un.org/press/en/2016/sc12637.doc.htm

