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بيان إدانة العتقال موظفة مفوضية األمم المتحدة
لشؤون الالجئين في سوريا من قبل القوات الحكومية

الجهة التي قامت بالتوثيق : الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

التزامات  وقدمت  اإلنسان  حقوق  عن  المدافعون  يؤديه  الذي  المهم  بالدور  العالم  أنحاء  شتى  في  الحكومات  أقرت  لقد 
بحمايتهم في الوقت الذي تواصل الحكومة السورية فيه اعتقال المدافعين عن حقوق اإلنسان ضاربة بعرض الحائط جميع 

الصكوك واالتفاقيات الدولية.

اعتقلت دورية مسلحة من األمن العسكري المحامية مجدولين حسن من منزلها في مدينة طرطوس الساحلية
وذلك نهار األحد الموافق 30 كانون األول/ديسمبر 2012 وبالطبع دون ذكر سبب لالعتقال .

وهي موظفة في مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في سورية منذ ست سنوات 
إضافة لكونها عضوة في حزب العمل الشيوعي  

من مواليد مدينة طرطوس 1969
وإحدى العامالت على تعزيز الحقوق التي يتضمنها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

وكانت  حسن قد شاركت في أوائل المظاهرات السلمية التي خرجت في دمشق.

الجدير بالذكر أنه االعتقال الثاني للسيدة مجدولين وكان األول بسبب مشاركتها يوم  13 يوليو تموز 2011 بما عرف 
حينها بمظاهرة المثقفين في حي الميدان في العاصمة دمشق , عدد كبير من المثقفين والفنانين منهم المخرج السينمائي 
نضال حسن، والمخرج فادي زيدان، والناشطة دانا بقدونس، والفنانة غيفارا نمر، ومحمد وأحمد ملص, والفنانة مي 
اسكاف , وقد اعتقلت يومها مع 28 آخرين وحولت إلى محكمة الجزاء بدمشق في اليوم التالي , بتهمة مخالفة قانون 

التظاهر وإثارة الشغب وأفرج عنها يوم السبت 16 يوليو تموز 2012.

تدين الشبكة السورية لحقوق اإلنسان اعتقال الناشطة والمحامية مجدولين حسن وتطالب باإلفراج الفوري عنها كما تطالب 
األمم المتحدة بتحمل مسؤوليلتها تجاه موظفيها ووضع حد لكل أشكال المضايقات ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان. كما 
وتحمل الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن سالمتها وسالمة كافة المعتقلين وبخاصة المدافعين عن حقوق اإلنسان 
كما تذكر شبكتنا السلطات السورية بضرورة اإلمتثال، في كل الحاالت، إلى الصكوك الدولية و اإلقليمية لحقوق اإلنسان 
بما في ذلك إعالن األمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق اإلنسان و خاصة المادة السادسة )ج( منه و التي تنص 
على أن لكل شخص الحق ، بمفرده وباالشتراك مع غيره في “دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اآلراء بشأن مراعاة جميع 

حقوق االنسان والحريات االساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء.
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