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 تحرك عاجل
 يوًما  1403منذ  اختفاء أب لثالثة أبناء

 لالختفاء تعرضوقد  ، وهو أٌب لثالثة أبناء،عاماً  55من العمر يبلغ اليوم علي محمد مصطفى 
مصيره أو مكان وجوده، حتى  بشأن معلوماتأي  منذ ما يقرب من أربعة أعواٍم، وال تعلم أسرته ري قسال

قتيد من منزل أسرته ا، حينما 2013يوليو/تموز  2، في المفقودينفي عداد  ؛ حيث صار،اآلن
   بدمشق.

في منز  متواجًدا ، ياف بريف حماةتعود أصوله إلى مص الذي معما األرجل  ،علي محمد مصطفىكان 
حينما امعتقلته قوات الحكومة السورية. وفي صباح ذلك اليوم،  ،2013يوليو/تموز  2أسرته بدمشق، في 

قامت بمداهمة المنز ،  ، لدى وصولها المنز ، بأن قوات الحكومة السوريةزوجة معلي  أخبر الجيران 
زوجها في حوالي السامعة العاشرة صباًحا. ومنذ  واألوراق داخله، وامعتقا  المالبستحطيم أثاثه، وتمزيق بو 

بشأن  ، معلى الرغم من طلباتهم المستمرة والعديدة،أي معلومة مؤكدة تتلق أسرة معلي  ذلك الحين، لم 
 مجهولي ن. نال يزاال نلذي  لمصيره أو مكان وجوده ا

، بعد محاولته 2006امعتقلته قوات الحكومة السورية في ؛ فمن قبلواحُتجز معلي محمد مصطفى مرتين 
، شارك معلي في 2011حينما بدأت االحتجاجات في سوريا في كذلك، لفض نزاٍع محلي ببلدته. و 

لتقديم المسامعدة للنازحين داخلًيا الذين فروا من أتون العنف تظاهرات سلمية، وفي لجنة محلية ُأنشئت 
 ونصف. ، لمدة شهرٍ 2011بحماة؛ واحُتجز جراء ذلك في أغسطس/آب 

؛ ونقاسي جراء كان ميًتا أم حًيا إنبما يلي: "ال نعلم  الدولية منظمة العفو أحد أفراد األسرة القريبين وأخبر
 بيننا". 56بعامه الـ . كل ما نتمناه هو أن يحتفل معلي  ًياذلك معذاًبا يوم

 : ، على أن تتضمن ما يليبلغة بلدكمأو  ليزيةجإلناب بالعربية أو ُيرجى كتابة مناشداتكم فوًرا



 

 

  مصير معلي محمد مصطفى ومكان حث السلطات السورية معلى أن تكشف معلى الفور معن
 وجوده؛

  بارتكاب ُجرم ُمعترف به، بما يتماشى  ُيتهمدمعوة السلطات إلى أن ُتفرج معنه معلى الفور، ما لم
  المعايير الدولية؛مع القانون الدولي و 

  حث السلطات معلى أن تضمن، إلى أن يحين اإلفراج معنه، حمايته من التعرض للتعذيب وغيره
تاحة الفرصة له لالتصا  بأسرته ومحاميه، وتوفير أي معالٍج السيئة من ضروب المعاملة ، وا 
 طبي تتطلبه حالته.

 إلى الجهات التالية: 2017 حزيران/نيويو  16ُيرجى إرسال المناشدات قبل 

 ممثل سوريا الدائم لدى األمم المتحدة
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Bashar Ja’afari, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  
820 Second Avenue, 15th Floor  

New York, NY 10017, USA 
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 )ُيرجى مواصلة المحاولة(  3410 332 11 963+فاكس: 
إلكترونية إلى رسالة )في حالة معدم استقبا  رسالة الفاكس، ُيرجى تضمين الرسالة إلى الرئيس في 

 السفير، طالبين تحويلها إليه(
 وُيرجى إرسال نسٍخ إلى:

 الدفاعوزير 
 العماد فهد جاسم الفريج معالي الوزير/

 )ُيرجى مواصلة المحاولة( 7842 223 11 963+فاكس: 
 )ُيرجى مواصلة المحاولة( 2460 666 11 963+

إلى رسالة إلكترونية في  وزير الدفاع)في حالة معدم استقبا  رسالة الفاكس، ُيرجى تضمين الرسالة إلى 
 السفير، طالبين تحويلها إليه(

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

ضحايا لالختفاء قعوا من األشخاص في سوريا دون أثر؛ حيث ُيحتمل أنهم و اختفى معشرات اآلالف 
ولين بالحكومة أو وكالء ؤ القسري؛ والذي يعني امعتقا  شخٍص ما أو احتجازه أو اختطافه معلى إيدي مس

الشخص يجري احتجازه أو يخفون يتصرفون باسم الدولة؛ ثم ُينكر المسؤولون الحكوميون فيما بعد أن 
ون في سوريا معن العالم الخارجي، ما يضعه خارج نطاق حماية القانون. وُيعز  المحتجز ممكان وجوده، 

صبح يوُيحشرون في زنازين سرية مكتظة، حيث يصير التعذيب مسألة روتينية، وتتفشى األمراض، و 
أمًرا معتاًدا. وُيجبر أهالي المحتجزين معلى العيش في حالة من اليأس، بينما ال يجدون أمامهم  الموت

منظمة العفو الدولية  أجرتها أحبائهم. وتظهر أبحاثسوى قلة من الطرق اآلمنة، إن ُوجدت، للعثور معلى 
، ارُتكبت كجزء من هجوم منظم 2011الحكومة السورية، منذ  بها مليات االختفاء القسري التي تقومأن مع

 واسع النطاق ضد السكان المدنيين، ومن ثم، فإنها ترقى إلى أن تكون جرائم ضد اإلنسانية.و وممنهج 

 

 معلي محمد مصطفىاالسم: 

 ذكرالنوع: 
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