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سوریا: نداء مشترك للمساعدة في اطالق سراح المدافعة عن حقوق اإلنسان رزان 
زیتونة وزمالؤھا في عید میالدھا  

 
2016أبریل/نیسان  29  

 

 
 

ابریل/نیسان، تحتفل جماعات حقوق اإلنسان في جمیع أنحاء العالم بمناسبة عید میالد المدافعة السوریة عن حقوق  29في 
 ،ناظم حمادي، سمیرة خلیل، وھو عید میالدھا الثالث الذي تقضیھ في األسر مع ثالثة من زمالئھا وھم رزان زیتونةاإلنسان 

. شاركونا الدعوة للمساعدة في االفراج عن المدافعین األربعة عن حقوق اإلنسان، الذین اختطفوا في وائل حمادةوزوجھا 
لھم.، وتوجیھ رسائل تضامن 2013دیسمبر/ كانون االول من العام   

 
" من قبل 4المدافعین االربعةعن حقوق اإلنسان والمعروفین باسم "دوما اختطاف تم، 2013دیسمبر/كانون األول  9في 

بمدینة دوما بریف دمشق". ولم ترد أي أخبار  سوریا في االنتھاكات توثیق مركزمجموعة من المسلحین الذین داھموا مكاتب 
المنطقة،  تلك  یطر على  لتي تس لمسلحة ا مجموعة ا انھم رھن احتجاز ال تقد  ُع اضیین،وی لم لنصف ا العامین وا یرھم في  عن مص

ا في ظل غیاب أي معلومات عنھا. ولكن عائلة رزان  قلقة على حالتھا الصحیة ووضعھ  
 

رنا  للمساعدة في لفت االنتباه إلى قضیتھم، "نحن على أمل أن نتمكن من تسلیط الضوء على اختفائھم مرة اخرى"، بحسب
أبریل/نیسان، تستضیف األسرة وقفة احتجاجیة في مبنى البرلمان في أوتاوا، كندا، برعایة  30، شقیقة رزان. في زیتونة

ا. اال ان االسرة تطلب أیضا ممن ال یستطیع الحضور نشر رسائل التضامن كند في الدولیة العفو منظمةقبل  مشتركة من
ل والصور، واألعمال الفنیة، أو أي شيء آخر قد یرفع الوعي بقضیتھم خالل األسبوع المقبل. لمزید من المعلومات حو

الوقفات االحتجاجیة، قم بزیارة صفحة الفیسبوك على الربط التالي:  
https://www.facebook.com/events/624548577704940/  

 
ط التالي:یمكنك المشاركة  بارسال رسالة أو صورة لنفسك مع صورة الحملة أعاله على الراب  

https://www.facebook.com/Celebrating-Razan-Zaitounehs-Birthday-1534775286818856/  
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عن حقوق اإلنسان، "لقد كرست رزان للمدافعین  2016ز إینال مارتنرزان ھي احد ثالثة من المرشحین النھائیین لجائزة 
حیاتھا للدفاع عن السجناء السیاسیین، توثیق جرائم ضد اإلنسانیة، ومساعدة اآلخرین للتحرر من الظلم."  

 
نة   آنا /http://www.rawinwar.org/content/view/153لحریة الفكر وجائزة 2011 ساخاروف جائزةمُنحت زیتو
لھا وھي المقدمة من قبل "الوصول إلى جمیع النساء في الحرب" من بین الجوائز األخرى التي منحت  2011 بولیتكوفسكایا

لعملھا في مجال حقوق اإلنسان.  
 

في فبرایر/شباط، رشح ائتالف من المنظمات غیر الحكومیة رزان لتكون سجین شھر فبرایر/شباط ضمن حملة "حریتھم ھي 
حقھم" وھي الحملة التي بدأتھا الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان ومؤسسة مھارات. لمزید من المعلومات انظر :  

http://www.gc4hr.org/news/view/1176  
 

، المدیر المشارك لمركز الخلیج لحقوق اإلنسان  بقولھ، "لقد عملت مع رزان لسنوات عدیدة. خالد إبراھیموحسب تصریح  
كان من السھل جدا لرزان ان تغادر سوریا وان تنعم بحیاة الترف في أي دولة غربیة من اختیارھا، إال أنھا قررت البقاء في 

آخر وھي للدفاع عن حقوق الناس في سوریا. " لالطالع على سوریا للقیام بھذه المھمة التي تتقنھا وتحبھا اكثر من أي شيء 
البیان المشترك األخیر الذي وقعھ مركز الخلیج لحقوق االنسان وجماعات حقوقیة أخرى، انظر: 

http://www.gc4hr.org/news/view/1141  
 

"، یقول 2001ین البارزین واالكثر فعالیة في الدفاع عن السجناء السیاسیین في سوریا منذ عام "لقد كانت رزان أحد المحام
. لقد شغلت رزان منصب مدیر مركز توثیق اإلنتھاكات، الذي نشط في الرصد واإلبالغ ھیجيالكریم  رئیس الفیدرالیة الدولیة،

نسان أن اختطاف المدافعین األربعة عن حقوق اإلنسان كان عن إنتھاكات حقوق اإلنسان في سوریا. وتعتقد منظمات حقوق اإل
ات  التھدیدات والمضایق ٍ واسع من  ً من نمط مر جزأ تجازھم المست لمي في مجال حقوق اإلنسان. یشكل اح اشرة للعمل الس نتیجة مب

ضد المدافعین عن حقوق اإلنسان من قبل كل من القوات الحكومیة والجھات االخرى غیر الحكومیة.  
 

حالة وفاة أو  100،000ولیة " ال شيء، حتى في شھادتھا مع الفیدرالیة الد فیدیو شریطبیل اختطافھا، قالت رزان على و ق
الحصار القاسي، أو خیانة من المجتمع الدولي تستطیع ھزیمة إرادة الناس الذین لدیھم حلم واإلیمان بالمستقبل."  

 
ویدعم ھذه الحملة لعید میالد رزان زیتونة وزمالؤھا من قبل:  

منظمة العفو الدولیة في كندا  
یة جمعیة حقوق المرأة في التنم  

سیفیكوس  
الفیدرالیة الدولیة، في إطار مرصد حمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان  

فرونت الین دیفندرز  
مركز الخلیج لحقوق اإلنسان   

ھیفوس  
معھد صحافة الحرب والسالم   

دعم اإلعالم الدولي   
الخدمة الدولیة لحقوق اإلنسان   

المحامین للمحامین  
مراقبة حقوق المحامین كندا   

مھاراتمؤسسة   
مؤسسة مارتن إینالز  
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نظرة للدراسات النسویة  
الشبكة السوریة لحقوق اإلنسان   

مركز انتھاكات الوثائق   
المنظمة العالمیة لمناھضة التعذیب ، في إطار مرصد حمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان  

 
 

y.b@scm.bz 
 
 


