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 عاجـل حتـرك

 حمتجزا   آخر يزال وال سوري معتقل سراح إطالق
 بعد أاير،/مايو 4 يف هعلي قُبض قد كان  دكان صاحب وهو احلموي، ايسني حممد سراح ُأطلق أيلول/سبتمرب 17 يف

 15 يف عليه قُبض قد كان  الذي السقا، األكرم عبد زميله أن بيد. اجلنائية احملكمة يف قاض قبل من ساحته تربئة
 .القسري االختفاء حد إىل تصل ظروف يف حمتجزا   يزال ال ،2011 متوز/يوليو

 

. عاما   65 عمره دكان صاحب وهو ،احلموي سنياي حممد على السورية اجلوية املخابرات أفراد قبض أاير/مايو 4 ففي
 وظل. 2011 عام مطلع يف سوراي يف االضطراابت بدء منذ احلموي ايسني حممد فيها يُعتقل اليت الثالثة املرة هي تلك وكانت
 .أيلول/سبتمرب 17 يف سراحه إطالق حىت القسري االختفاء حد إىل تصل ظروف يف حمتجزا  

 

 يف ابملزة اجلوية املخابرات فرع مقر يف اعتقاله، فرتة طوال احُتجز، احلموي ايسني حممد إن خلارجا يف يعيش له قريب وقال
 وإطفاء الكهرابئية، ابألسالك للضرب تعرَّض االستجواب وخالل. األقل على مرات ثالث استجوابه ومت مكتظة، زنزانة

 اجلنائية احملكمة أمام مُثل احلموي إن  الدولية العفو ملنظمة قريبه وقال. شاربيه إبحراق احملققون قام كما  صدره، يف السجائر
 .القضاة أحد قبل من ساحته تربئة متت أيلول/سبتمرب 17 ويف. دمشق ضواحي إحدى الزبداين، يف

 

 لهاعتقا منذ حمتجزا   ظل الذي ،السقا األكرم عبد زميله شاهد أيلول/سبتمرب 16 يف إنه قريبه إىل احلموي ايسني حممد وقال
 ولكن صداناي، سجن يف حمتجز أنه عائلته وتعتقد. العسكرية احملكمة ردهة يف القسري االختفاء حد إىل تصل ظروف يف

 أو ابعتقاله  السقا األكرم عبد عائلة تُبلغ مل السلطات أن كما.  وجوده ومكان القانوين وضعه تؤكد مل السورية السلطات
 .إليه املوجَّهه التهم



 

 :يلي ما تتضمن اخلاصة بلغتكم أو اإلجنليزية أو العربية ابللغة شداتمنا كتابة  يرجى

 15 منذ القسري االختفاء حد إىل تصل ظروف يف حمتجزا   يزال ال السقا األكرم عبد أن من القلق عن اإلعراب 
 ؛2011 متوز/يوليو

 املعاجلة على وابحلصول يارهاخت من حمام بتوكيل له والسماح بزايرته، لعائلته السماح على السورية السلطات حث 
 فورا ؛ الضرورية الطبية

 دوليا   هبا معرتف جنائية جرمية ارتكاب هتمة إليه توجَّه مل ما السقا، األكرم عبد سراح إطالق إىل السلطات دعوة 
 العادلة؛ للمحاكمات الدولية املعايري حترتم إلجراءات وفقا   وحماكمته عاجلة، بصورة

 تعرَّض احلموي ايسني حممد إن تقول اليت املزاعم يف وحمايد مستقل حتقيق إجراء إىل السورية السلطات دعوة 
 احلجز؛ يف وجوده أثناء املعاملة إساءة ضروب من غريه أو للتعذيب

 

 :إىل 2012 األول كانون/ديسمرب 21 قبل مناشدات إرسال يرجى

  الرئيس

  األسد بشار

 (احملاولة واصل)   3410 332 11 963+: فاكس

 (رسائل إرسال عدم يرجى املوثوقة؛ الوحيدة االتصال وسيلة هو الفاكس( )فاكس ُقل   -هاتف/فاكس خط)

 الرئيس سيادة: املخاطبة

 

 الدفاع وزير

 الفريج جاسم فهد العماد



  الدفاع وزارة

 ساحة األمويني

 دمشق

 السورية العربية اجلمهورية

 (احملاولة واصل)  7842 223 11 963+: فاكس

 (احملاولة واصل)  2460 666 11 963+  

 (رسائل إرسال عدم يرجى املوثوقة؛ الوحيدة االتصال وسيلة هو الفاكس( )فاكس ُقل   -هاتف/فاكس خط)

 الوزير معايل: املخاطبة

 

 اخلارجية الشؤون وزير

  املعلم وليد

 (احملاولة واصل)  3 625 214 11 963+ :فاكس

 (رسائل إرسال عدم يرجى املوثوقة؛ الوحيدة االتصال وسيلة هو الفاكس( )فاكس ُقل   -هاتف/فاكس خط)

  الوزير معايل: املخاطبة

 

 :اآليت النحو على بلدانكم لدى املعتمدين االحتادية لروسيا الدبلوماسني املمثلني إىل نسخ إرسال ويرجى

 اإللكرتوين العنوان   الفاكس رقم   العنوان   االسم

 :أدانه احمللية الدبلوماسية العناوين وإدخال بلدانكم، لدى املعتمدين الدبلوماسيني املمثلني إىل نسخ إرسال يرجى كما

 املخاطبة       اإللكرتوين الربيد عنوان      الفاكس رقم      3 العنوان      2 العنوان      1 العنوان     االسم



 . إرساهلا قبل فرعكم مكتب مع التنسيق يرجى أعاله، املذكور التاريخ بعد املناشدات إرسال تعتزمون كنتم  وإذا

 

 :الرابط أنظر. إضافية معلومات ،UA 292/11: رقم العاجل للتحرك الثالث التحديث هو هذا

http://amnesty.org/en/library/info/MDE24/046/2012/en  

 

 عاجـل حتـرك

 حمتجزا   آخر وظل   سوري، معتقل سراح إطالق

 إضافية معلومات

 مسلح نزاع إىل وحتوَّلت السياسي، اإلصالح إىل ودعت   2011 شباط/فرباير يف اندلعت اليت الشعبية االضطراابت تصاعدت
 انتهاكات الطرفان وارتكب. العنف حوادث يف حتفهم شخص 26,000 من أكثر لقي وقد. البالد أحناء شىت يف داخلي
 القوات ارتكبتها اليت االنتهاكات حجم أن من الرغم على اإلنسانية، ضد وجرائم حمتملة حرب جرائم منها اإلنسان، حلقوق

 .بكثري أكرب معها املتحالفة واملليشيات احلكومية

 

 سوراي يف األوضاع إحالة وإىل ،املدنيني ومحاية الدويل اإلنساين القانون احرتام إىل الطرفني كال  تدعو الدولية العفو منظمة إن
 إىل األسلحة إرسال على حظر فرض إىل تدعو املنظمة فإن ذلك، إىل وابإلضافة. الدولية اجلنائية للمحكمة العام املدعي إىل

 استخدام عدم لضمان الضرورية اآلليات إنشاء إىل ابألسلحة املعارضة تزويد تدرس اليت الدول تدعو كما  السورية، احلكومة
 السماح على السورية احلكومة املنظمة حتث كما.  احلرب جرائم أو اإلنسان حقوق انتهاكات الرتكاب إليها املرسلة ملوادا

 بدون البالد أحناء كافة  بدخول اإلنسانية، واملنظمات اإلنسان حلقوق الدولية املنظمات جانب إىل املستقلة، التحقيق للجنة
 .عوائق أو قيود أية

 

http://amnesty.org/en/library/info/MDE24/046/2012/en


 ايسني حممد وكان. رأي كسجني  سنوات أربع ملدة احُتجز الذي احلموي، هيثم والد هو احلموي ايسني دحمم أن ويُذكر
 إثر وذلك السجن، يف جنله وجود فرتة أثناء 2005 آب/وأغسطس متوز/يوليو يف السجن يف أسبوعني حنو أمضى قد احلموي
 ،2011 أاير/مايو 26 إىل 1 من الفرتة يف أخرى مرة اعُتقلو . سوراي يف الرأي سجناء عن للدفاع جلنة أنشأ مؤمتر يف مشاركته

 أحضرها اليت األدوية بتناول له ُيسمح مل احتجازه فرتة وخالل. ورد ما حبسب لإلصالح مؤيدة مظاهرة يف مشاركته بسبب
/ فرباير 25 يف حهسرا وأُطلق 2011 أيلول/سبتمرب 23 يف عليه قُبض مث. خمتلفا   دواء وأعطاه زاره السجن طبيب ولكن معه،

 .2012 شباط

 

 أمضى 2003 عام ويف. احلالية االنتفاضة اندالع قبل سابقا   عليه قُبض قد كان  إسالمي دين عامل فهو السقا األكرم عبد أما
 احلموي، هيثم ويتحدث. عسكرية حمكمة حبقه أصدرته الذي ابلسجن احلكم مدة هي سنوات، ثالث أصل من واحدة سنة
 االختفاءات عامل -الظالم يف يعيشون: بـ املعنون التقرير يف أقرابئه عن السقا األكرم عبد وصهر احلموي ايسني حممد جنل

 :الرابط أنظر. 2012 آب/ أغسطس 29 بتاريخ ،احلالك القسرية

28-08-2012-disappearances-enforced-world-murky-dark-http://www.amnesty.org/en/news/kept 

 

 تعرضوا ممن السقا، األكرم وعبد احلموي ايسني حممد مثل أشخاص حول التقارير من العديد الدولية العفو منظمة وتلقَّت
 من معظمهم على قُبض أنه ويُعتقد. مصائرهم حول معلومات أية لعائالهتم الدولة يف املسؤولون يقدم ومل القسري، لالختفاء

 هناك يزال ال بينما اخلارجي، العامل عن مبعزل السري احلجز يف أشهر قضاء بعد بعضهم سراح أُطلق وقد. األمن قوات قبل
 . املفقودين عداد يف آخرون

 

 االضطراابت، بدء منذ السورية األمن قوات حجز يف حتفهم لقوا أهنم يُعتقد ممن شخصا   650 حنو أمساء املنظمة تلقت كما
 يف املمارسة هذه بتوثيق الدولية العفو منظمة قامت وقد. وحده 2012 عام يف حتفهم منهم شخص 500 قرابة قضى حيث

 .سوراي يف الشعبية االحتجاجات خضم يف احلجز يف الوفيات: املميت االعتقال: بـ املعنون تقريرها يف 2012 آب/أغسطس
 . http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/035/2011/en:الرابط أنظر

 أنظر سوراي، يف  االعتقال مراكز يف املعاملة إساءة ضروب من وغريه التعذيب حول املعلومات من املزيد على ولالطالع
 :الرابط أنظر ،2012 آذار/ مارس ،يتكلمون سوراي يف التعذيب من الناجون:  أموت أن أردت... بـ املعنون تقريرال

http://www.amnesty.org/en/news/kept-dark-murky-world-enforced-disappearances-2012-08-28
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/035/2011/en


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

 وقعت اليت األماكن ملشاهدة www.eyesonsyria.org: املوقع عرب التفاعلية" سوراي على عني" خريطة إىل العودة يرجى
 .العدالة نشدان إىل اهلادفة الدولية العفو ملنظمة العاملية واألنشطة سوراي، يف اإلنسان حلقوق انتهاكات فيها

 ذكور/ السقا األكرم عبد وي،احلم ايسني حممد: األمساء
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