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سوورريیا: نددااء مشترركك للمساعددةة في ااططالقق سررااحح االمدداافعة عنن حقووقق ااإلنسانن ررززاانن 
ززيیتوونة ووززمالؤؤهھھھا في عيیدد ميیالددهھھھا  

 
2016نيیسانن أأبرريیلل/ 29  

 

 
 

٬، تحتفلل جماعاتت حقووقق ااإلنسانن في جميیع أأنحاء االعالمم بمناسبة عيیدد ميیالدد االمدداافعة االسوورريیة عنن حقووقق نيیسانناابرريیلل/ 29في 
 ٬،ناظظمم حمادديي ٬،سميیررةة خليیللسرر مع ثالثة منن ززمالئهھا ووهھھھمم ميیالددهھھھا االثالثث االذذيي تقضيیهھ في ااأل٬، ووهھھھوو عيیدد ررززاانن ززيیتوونةااإلنسانن 

. شارركوونا االددعووةة للمساعددةة في ااالفررااجج عنن االمدداافعيینن ااألرربعة عنن حقووقق ااإلنسانن٬، االذذيینن ااختططفوواا في وواائلل حماددةةووززووجهھا 
لهھمم.٬، ووتووجيیهھ ررسائلل تضامنن 2013دديیسمبرر/ كانوونن ااالوولل منن االعامم   

 
منن قبلل " 4ددووماحقووقق ااإلنسانن وواالمعررووفيینن باسمم "عنن ااالرربعةدداافعيینن ماال ااختططافف تمم٬، 2013دديیسمبرر/كانوونن ااألوولل  9في 

مدديینة ددووما برريیفف ددمشقق". وولمم ترردد أأيي أأخبارر ب سوورريیا في ااالنتهھاكاتت تووثيیقق مرركززمجمووعة منن االمسلحيینن االذذيینن ددااهھھھموواا مكاتبب 
عتقدد اانهھمم ررهھھھنن ااحتجازز االمجمووعة االمسلحة االتي تسيیططرر على تلكك االمنططقة٬، عنن مصيیررهھھھمم في االعاميینن وواالنصفف االماضيیيینن٬،وويیُ 

ووضعهھا في ظظلل غيیابب أأيي معلووماتت عنهھا. اانن  قلقة على حالتهھا االصحيیة وووولكنن عائلة ررزز  
 

ررنا  أأنن نتمكنن منن تسليیطط االضووء على ااختفائهھمم مررةة ااخررىى"٬، بحسببنتباهه إإلى قضيیتهھمم٬، "نحنن على أأملل ي لفتت ااالللمساعددةة ف
تستضيیفف ااألسررةة ووقفة ااحتجاجيیة في مبنى االبررلمانن في أأووتاوواا٬، كندداا٬، بررعايیة  نيیسانن٬،أأبرريیلل/ ٬30، شقيیقة ررززاانن. في ززيیتوونة

نشرر ررسائلل االتضامنن  رراا. ااال اانن ااالسررةة تططلبب أأيیضا ممنن ال يیستططيیع االحضووكندد في االددووليیة االعفوو منظظمةمشترركة منن قبلل 
حوولل  ررفع االووعي بقضيیتهھمم خاللل ااألسبووعع االمقبلل. لمززيیدد منن االمعلووماتتيی ألعمالل االفنيیة٬، أأوو أأيي شيء آآخرر قددوواالصوورر٬، وواا

االووقفاتت ااالحتجاجيیة٬، قمم بززيیاررةة صفحة االفيیسبووكك على االرربطط االتالي:  
https://www.facebook.com/events/624548577704940/  

 
رراابطط االتالي:يیمكنكك االمشارركة  باررسالل ررسالة أأوو صووررةة لنفسكك مع صووررةة االحملة أأعالهه على اال  

https://www.facebook.com/Celebrating-Razan-Zaitounehs-Birthday-1534775286818856/  
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للمدداافعيینن عنن حقووقق ااإلنسانن٬، "لقدد كررستت ررززاانن  2016زز إإيینال ماررتننررززاانن هھھھي ااحدد ثالثة منن االمررشحيینن االنهھائيیيینن لجائززةة 
حيیاتهھا للددفاعع عنن االسجناء االسيیاسيیيینن٬، تووثيیقق جرراائمم ضدد ااإلنسانيیة٬، وومساعددةة ااآلخرريینن للتحرررر منن االظظلمم."  

 
االووصوولل إإلى "ووهھھھي االمقددمة منن قبلل  2011 بووليیتكووفسكايیا آآنا لحرريیة االفكرر ووجائززةة 2011 ساخاررووفف جائززةةنحتت ززيیتوونة مُ 

.منن بيینن االجوواائزز ااألخررىى االتي منحتت لهھا لعملهھا في مجالل حقووقق ااإلنسانن "جميیع االنساء في االحرربب  
 

٬، ررشح اائتالفف منن االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة ررززاانن لتكوونن سجيینن شهھرر فبرراايیرر/شباطط ضمنن حملة "حرريیتهھمم هھھھي في فبرراايیرر/شباطط
حقهھمم" ووهھھھي االحملة االتي بددأأتهھا االشبكة االعرربيیة لمعلووماتت حقووقق ااإلنسانن وومؤؤسسة مهھاررااتت. لمززيیدد منن االمعلووماتت اانظظرر :  

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

"لقدد عملتت مع ررززاانن لسنووااتت عدديیددةة.  بقوولهھ٬،  رركك لمرركزز االخليیج لحقووقق ااإلنسانن٬، االمدديیرر االمشاخالدد إإبررااهھھھيیممحسبب تصرريیح وو 
اء في كانن منن االسهھلل جدداا لررززاانن اانن تغاددرر سوورريیا وواانن تنعمم بحيیاةة االتررفف في أأيي ددوولة غرربيیة منن ااختيیاررهھھھا٬، إإال أأنهھا قررررتت االبق

ى لالططالعع عل " .االتي تتقنهھا ووتحبهھا ااكثرر منن أأيي شيء آآخرر ووهھھھي للددفاعع عنن حقووقق االناسس في سوورريیاسوورريیا للقيیامم بهھذذهه االمهھمة 
قووقق ااالنسانن ووجماعاتت حقووقيیة أأخررىى٬، اانظظرر: حمرركزز االخليیج ل ووقعهھاالبيیانن االمشترركك ااألخيیرر االذذيي 

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

"٬، يیقوولل 2001يیاسيیيینن في سوورريیا منذذ عامم "لقدد كانتت ررززاانن أأحدد االمحاميینن االباررززيینن ووااالكثرر فعاليیة في االددفاعع عنن االسجناء االس
االذذيي نشطط في االررصدد ووااإلبالغغ  نتهھاكاتت٬،. لقدد شغلتت ررززاانن منصبب مدديیرر مرركزز تووثيیقق ااإلهھھھيیجيالكرريیمم  ٬،االددووليیةررئيیسس االفيیددررااليیة 

نن نن كاعنن حقووقق ااإلنساااألرربعة االمدداافعيینن نسانن أأنن ااختططافف نتهھاكاتت حقووقق ااإلنسانن في سوورريیا. ووتعتقدد منظظماتت حقووقق ااإلإإعنن 
ووااسع منن االتهھدديیددااتت وواالمضايیقاتت  منن نمططٍ  أأً مم االمستمرر جززيیشكلل ااحتجاززهھھھ في مجالل حقووقق ااإلنسانن. نتيیجة مباشررةة للعملل االسلمي

ضدد االمدداافعيینن عنن حقووقق ااإلنسانن منن قبلل كلل منن االقووااتت االحكووميیة وواالجهھاتت ااالخررىى غيیرر االحكووميیة.  
 

حالة ووفاةة أأوو  100،٬000في شهھاددتهھا مع االفيیددررااليیة االددووليیة " ال شيء٬، حتى  فيیدديیوو شرريیططوو قبيیلل ااختططافهھا٬، قالتت ررززاانن على 
االحصارر االقاسي٬، أأوو خيیانة منن االمجتمع االددوولي تستططيیع هھھھززيیمة إإررااددةة االناسس االذذيینن لدديیهھمم حلمم ووااإليیمانن بالمستقبلل."  

 
وويیددعمم هھھھذذهه االحملة لعيیدد ميیالدد ررززاانن ززيیتوونة ووززمالؤؤهھھھا منن قبلل:  

دداامنظظمة االعفوو االددووليیة في كن  
جمعيیة حقووقق االمررأأةة في االتنميیة   

سيیفيیكووسس  
االفيیددررااليیة االددووليیة٬، في إإططارر مررصدد حمايیة االمدداافعيینن عنن حقووقق ااإلنسانن  

فرروونتت اليینن دديیفنددررزز  
مرركزز االخليیج لحقووقق ااإلنسانن   

هھھھيیفووسس  
معهھدد صحافة االحرربب وواالسالمم   

ددعمم ااإلعالمم االددوولي   
االخددمة االددووليیة لحقووقق ااإلنسانن   

االمحاميینن للمحاميینن  
بة حقووقق االمحاميینن كندداا مررااق  

مؤؤسسة مهھاررااتت  
مؤؤسسة ماررتنن إإيینالزز  

نظظررةة للددررااساتت االنسوويیة  
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االشبكة االسوورريیة لحقووقق ااإلنسانن   
مرركزز اانتهھاكاتت االووثائقق   

االمنظظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذذيیبب ٬، في إإططارر مررصدد حمايیة االمدداافعيینن عنن حقووقق ااإلنسانن  
 
 

y.b@scm.bz 
 
 


