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السبت 30 نيسان 2016

أبريل/نيسان 2016
مجاعات  حتتفل  ابريل/نيسان،   29 يف 
حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل مبناسبة 
حقوق  عن  السورية  املدافعة  ميالد  عيد 
ميالدها  عيد  وهو  زيتونة،  رزان  اإلنسان 
الثالث الذي تقضيه يف األسر مع ثالثة من 
محادي،  انظم  خليل،  مسرية  وهم  زمالئها 
الدعوة  شاركوان  محادة.  وائل  وزوجها 
للمساعدة يف االفراج عن املدافعني األربعة 
يف  اختطفوا  الذين  اإلنسان،  حقوق  عن 
ديسمرب/ كانون االول من العام 2013، 

وتوجيه رسائل تضامن هلم.

يف 9 ديسمرب/كانون األول 2013، مت اختطاف املدافعني االربعةعن حقوق اإلنسان واملعروفني ابسم “دوما4” من قبل 
جمموعة من املسلحني الذين دامهوا مكاتب مركز توثيق االنتهاكات يف سوراي مبدينة دوما بريف دمشق”. ومل ترد أي أخبار 
عن مصريهم يف العامني والنصف املاضيني، ويُعتقد اهنم رهن احتجاز اجملموعة املسلحة اليت تسيطر على تلك املنطقة، ولكن 

عائلة رزان  قلقة على حالتها الصحية ووضعها يف ظل غياب أي معلومات عنها. 

للمساعدة يف لفت االنتباه إىل قضيتهم، “حنن على أمل أن نتمكن من تسليط الضوء على اختفائهم مرة اخرى”، حبسب 
الربملان يف أواتوا، كندا، برعاية  أبريل/نيسان، تستضيف األسرة وقفة احتجاجية يف مبىن  ران زيتونة، شقيقة رزان. يف 30 
التضامن  أيضا ممن ال يستطيع احلضور نشر رسائل  ان االسرة تطلب  اال  الدولية يف كندا.  العفو  قبل منظمة  مشرتكة من 
والصور، واألعمال الفنية، أو أي شيء آخر قد يرفع الوعي بقضيتهم خالل األسبوع املقبل. ملزيد من املعلومات حول الوقفات 

االحتجاجية، قم بزايرة صفحة الفيسبوك
 

ميكنك املشاركة  ابرسال رسالة أو صورة لنفسك مع صورة احلملة أعاله على الرابط
 

رزان هي احد ثالثة من املرشحني النهائيني جلائزة مارتن إينالز 2016 للمدافعني عن حقوق اإلنسان، “لقد كرست رزان 
حياهتا للدفاع عن السجناء السياسيني، توثيق جرائم ضد اإلنسانية، ومساعدة اآلخرين للتحرر من الظلم.”

ُمنحت زيتونة جائزة ساخاروف 2011 حلرية الفكر وجائزة آان بوليتكوفسكااي 2011 وهي املقدمة من قبل “الوصول إىل 
مجيع النساء يف احلرب” من بني اجلوائز األخرى اليت منحت هلا لعملها يف جمال حقوق اإلنسان.

سوراي: نداء مشرتك للمساعدة يف اطالق سراح املدافعة عن 
حقوق اإلنسان رزان زيتونة وزمالؤها يف عيد ميالدها

بيــــــــــان 
مشرتك

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ 2011 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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يف فرباير/شباط، رشح ائتالف من املنظمات غري احلكومية رزان لتكون سجني شهر فرباير/شباط ضمن محلة “حريتهم هي 
حقهم” وهي احلملة اليت بدأهتا الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان ومؤسسة مهارات. ملزيد من املعلومات.

 

وحسب تصريح خالد إبراهيم، املدير املشارك ملركز اخلليج حلقوق اإلنسان  بقوله، “لقد عملت مع رزان لسنوات عديدة. 
كان من السهل جدا لرزان ان تغادر سوراي وان تنعم حبياة الرتف يف أي دولة غربية من اختيارها، إال أهنا قررت البقاء يف سوراي 
للقيام هبذه املهمة اليت تتقنها وحتبها اكثر من أي شيء آخر وهي للدفاع عن حقوق الناس يف سوراي. “ لالطالع على البيان 

املشرتك األخري الذي وقعه مركز اخلليج حلقوق االنسان ومجاعات حقوقية أخرى، انظر
  

“لقد كانت رزان أحد احملامني البارزين واالكثر فعالية يف الدفاع عن السجناء السياسيني يف سوراي منذ 
عام 2001”، يقول رئيس الفيدرالية الدولية، كرمي الهيجي. لقد شغلت رزان منصب مدير مركز توثيق 
اإلنتهاكات، الذي نشط يف الرصد واإلبالغ عن إنتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي. وتعتقد منظمات 
حقوق اإلنسان أن اختطاف املدافعني األربعة عن حقوق اإلنسان كان نتيجة مباشرة للعمل السلمي يف 
جمال حقوق اإلنسان. يشكل احتجازهم املستمر جزًأ من منٍط واسع من التهديدات واملضايقات ضد 

املدافعني عن حقوق اإلنسان من قبل كل من القوات احلكومية واجلهات االخرى غري احلكومية.

الدولية “ ال شيء، حىت  الفيدرالية  فيديو يف شهادهتا مع  قالت رزان على شريط  اختطافها،  قبيل  و 
100،000 حالة وفاة أو احلصار القاسي، أو خيانة من اجملتمع الدويل تستطيع هزمية إرادة الناس الذين 

لديهم حلم واإلميان ابملستقبل.”

ويدعم هذه احلملة لعيد ميالد رزان زيتونة وزمالؤها من قبل:
 1. منظمة العفو الدولية يف كندا

املادة 19  .2 
 3. مجعية حقوق املرأة يف التنمية

 4. مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
سيفيكوس  .5 

 6. الفيدرالية الدولية، يف إطار مرصد محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان
 7. فرونت الين ديفندرز

 8. مركز اخلليج حلقوق اإلنسان
 9. هيفوس

 10. منظمة حقوق اإلنسان أوال
 11. معهد صحافة احلرب والسالم

 12. شبكة العمل الدويل للمجتمع املدين
 13. دعم اإلعالم الدويل

 14. املعهد الدويل للصحافة
 15. اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان
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 16. كفينا حىت كفينا
 17. احملامني للمحامني

 18. مراقبة حقوق احملامني كندا
 19. مؤسسة مهارات

 20. مؤسسة مارتن إينالز
 21. نظرة للدراسات النسوية

 22. ال سالم بدون عدالة
 23. اندي القلم الدويل

 24. الوصول إىل مجيع النساء يف احلرب
 25. مراسلون بال حدود
 26. مؤسسة مسري قصري

 27. منتدى الشقائق العريب حلقوق اإلنسان
 28. املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري

 29. لشبكة السورية حلقوق اإلنسان
 30. انتهاكات مركز التوثيق

 31. املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ، يف إطار مرصد محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان
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