
info@sn4hr.org www.sn4hr.org

بـــــيــــان

االسم: عبري ونس 
تولد: 1977
األب: عادل

األم: رحيمة مائسة مدرس

يف يوم الثالثاء املوافق لـ 18/ حزيران/ 2013 أقدمت دورية تابعة لقوات األمن السورية على اقتحام منزل املدافعة عن 
حقوق اإلنسان وعضوة الشبكة السورية حلقوق اإلنسان الناشطة عبري ونس، دون توجيه أي اهتام أو إنذار مسبق، ولدى 

الشبكة معلومات شبه مؤكدة بأهنا موجودة حاليًا يف فرع األمن السياسي حبلب.

توثق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يوميًا أكثر من 5 حاالت لوفاة حتت التعذيب، بينها حاالت وفاة لنشطاء، ومل تفرق 
القوات احلكومية )قوات اجليش واألمن، وامليليشيات احمللية، وامليليشيات الشيعية األجنبية( بني ناشط حقوقي أو إعالمي، وبني 
مقاتل، كمامل تراعي النساء، فنحن لدينا 26 حالة لفتيات قضوا حتت التعذيب، وكان آخرها الناشطة مروة محدو خليل، 

21 عامًا، من حمافظة حلب وهي طالبة جامعية يف كلية الشريعة.
من هذا املنطلق فإننا نتخوف أشد التخوف على مصري املدافعة عن حقوق اإلنسان الزميلة عبري ونس، اليت قد تتعرض لعمليات 
تعذيب هبدف كشف شبكة النشطاء اليت تتعامل معهم، وهبدف إرسال رسائل هتديد للشبكة السورية حلقوق اإلنسان عرب 

اعتقال أعضائها أو أقربائهم؛ كي تتوقف هنائيًا عن عملها.
يذكر أن أي منظمة أو جهة حكومية كانت أم غري حكومية مل تقم باملطالبة باإلفراج عن عبري، وتؤكد الشبكة على الدعوة 
إىل اإلفراج فورًا عن عبري، واختاد التدابري الضرورية لضمان سالمتها البدنية والنفسية مادامت حمتجزة؛ وزيادة الضغط على 
عن حقوق  املدافعني  على  اهلجمات  تصاعد  وكذلك  اجلارية،  اليومية  اإلنسان  انتهاكات حقوق  لوقف  السورية  احلكومة 

اإلنسان.
وتدعو الشبكة السورية حلقوق اإلنسان احلكومة السورية إىل االهتمام اخلاص باحلقوق واحلريات األساسية املكفولة يف إعالن 
األمم املتحدة املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

املعترف هبا دوليًا، ال سيما املادة 5، الفقرة )ب( اليت تنص على أنه:
على  مع غريه،  وباالشتراك  مبفرده  احلق،  لكل شخص  يكون  األساسية،  واحلريات  اإلنسان  تعزيز ومحاية حقوق  »لغرض 

الصعيدين الوطين والدويل، يف: تشكيل منظمات غري حكومية أو رابطات أو مجاعات واالنضمام إليها واالشتراك فيها«.
والفقرة 2 من املادة 12 اليت تنص على:

»تتخذ الدولة مجيع التدابري الالزمة اليت تكفل لكل شخص محاية السلطات املختصة له، مبفرده وباالشتراك مع غريه، من أي 
عنف، أو هتديد، أو انتقام، أو متييز ضار فعاًل أو قانونًا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة ملمارسته أو ممارستها 

املشروعة للحقوق املشار إليها يف هذا اإلعالن«.

اعتقال عضوة الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في حلب 


