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28 April 2015 

 

Syria: Human rights organizations mark birthday of Razan 

Zaitouneh with renewed call for release of ‘Duma Four’ 
 

 

 
 

(Geneva, 28 April 2015) - To mark the 38th birthday (on April 29) of missing human 

rights defender and lawyer Razan Zaitouneh, head of the Violations Documentation 

Centre in Syria (VDC), winner of the 2011 Sakharov Prize for Freedom of Thought 

and the 2011 Anna Politkovskaya Award of RAW in WAR (Reach All Women In 

War), the undersigned human rights organizations today reiterate their call for her 

immediate release, as well as that of her missing colleagues Samira Khalil, Nazem 

Hamadi and Wa’el Hamada. 

 

On December 9, 2013, the four human rights defenders, collectively known as the 

“Duma Four”, were abducted during a raid by a group of armed men on the offices of 

the VDC in Duma, near Damascus. There has been no news of their whereabouts or 

health since. 

 

The VDC is active in monitoring and reporting on human rights violations in Syria 

and the undersigned organizations believe that the abduction of the four activists was 

a direct result of their peaceful human rights work. Their ongoing detention forms 

part of a wider pattern of threats and harassment by both government forces and non-

state actors seeking to prevent human rights defenders exposing abuses. 

 

In the months prior to her abduction Razan Zaitouneh wrote about threats she had 

been receiving and informed human rights activists outside Syria that they originated 

from local armed groups in Duma. The most powerful armed group operating in 

Duma at the time of the abductions is the Army of Islam headed by Zahran Alloush. 

In April 2014, Razan Zaitouneh’s family issued a statement saying they held Zahran 
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Alloush responsible for her and her colleagues’ wellbeing given the large presence his 

group maintained in the area.  

 

 

The undersigned organizations, as well as other activists, have been calling for the 

release of the “Duma Four” since their abductions. Today they again urge the Army 

of Islam and other armed groups operating in the area to take immediate steps to 

release the abducted VDC staff, or investigate their abduction and work for their 

release. They further urge governments that support these groups, as well as religious 

leaders and others who may have influence over them, to press for such action, in 

accordance with United Nations Security Council Resolution 2139, which “strongly 

condemns” the abduction of civilians and demands and immediate end to this 

practice. 

Razan Zaitouneh has been one of the key lawyers defending political prisoners in 

Syria since 2001. She has played a key role in efforts to defend the universality of 

human rights and support independent groups and activists in Syria. Along with a 

number of other activists, she established the VDC and co-founded the Local 

Coordination Committees (LCCs), which co-ordinate the work of local committees in 

various cities and towns across Syria. She also established the Local Development 

and Small Projects Support Office, which assists non-governmental organizations in 

besieged Eastern Ghouta.  

Samira Khalil has been a long-time political activist in Syria and had been detained 

on several occasions by the Syrian authorities as a result of her peaceful activism. 

Before her abduction, she was working to help women in Duma support themselves 

by initiating small income-generating projects. Wa’el Hamada, an active member of 

the VDC and co-founder of the LCC network had also been detained by the Syrian 

authorities. Before his abduction he was working, together with Nazim Hamadi, to 

provide humanitarian assistance to the residents of besieged Eastern Ghouta. 

 

Signatories: 

 

1- Alkarama Foundation (in Geneva) 

2- Amman Center for Human Rights Studies 

3- Amnesty International 

4- Arab Foundation for Development and Citizenship  

5- Arab Network for Human Rights Information (ANHRI) 

6- Arab Organization for Human Rights in Syria 

7- Badael Foundation 

8- Bahrain Centre for Human Right 

9- Defending  Prisoners of Conscience in Syria Organization 

10- Cairo Center for Development (CCD) 

11- Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHR) 

12- Canadian Journalists for Free Expression (CJFE) 

13- Centre for Democracy and Civil Rights in Syria 
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14- Committees for the Defending  Democratic Freedoms and Human Rights in 

Syria 

15- El-Nadeem Center for Rehabilitation of Victims of Violence 

16- Enmaa Center for Democracy and Human Rights 

17- Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN) 

18- Fraternity Center for Democracy and Civil Society 

19- Front Line Defenders (FLDs) 

20- Freedom House 

21- Gulf Center for Human Rights (GCHR) 

22- Human Rights First Society , Saudi Arabia 

23- Human Rights Organization in Syria - MAF 

24- Human Rights Watch (HRW) 

25- Humanist Institute for Co-operation with Developing Countries (HIVOS) 

26- Hand in Hand Organization , Syria  

27- Monitor for Human Rights in Saudi Arabia 

28- Index on Censorship 

29- International Media Support (IMS) 

30- International Centre for Supporting Rights and Freedoms 

31- International Civil Society Action Network (ICAN) 

32- International Service For Human Rights (ISHR) 

33- Institute for War and Peace Reporting (IWPR) 

34- International  Federation for Human Rights (FIDH) under the Observatory for 

the Protection of Human Rights Defenders 

35- Iraqi Women Network  

36- Iraqi Journalists Rights Defense  Association(IJRDA) 

37- Iraqi Network  for Social Media (INSM) 

38- Kurdish Committee for Human Rights in Syria (observer) 

39- Kurdish Organization for Human Rights in Syria (DAD) 

40- Kvinna till Kvinna Foundation 

41- Lawyers for Lawyers  

42- Lulua Center for Human Rights  

43- Madad NGOs 

44- Maharat Foundation  

45- MENA Media Monitoring group 

46- Metro Centre to Defend Journalists in Iraqi Kurdistan 

47- National Organization for Human Rights in Syria 

48- Nazra for Feminist Studies  

49- No Peace Without Justice (NPWJ) 

50- One World Foundation (OWF) 

51- Omani Observatory for Human Rights 

52-  World Organization Against Torture (OMCT) under the Observatory for the 

Protection of Human Rights Defenders 

53- Pax for Peace – Netherland  

54- Pen International  
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55- Reach All Women in War (RAW) 

56- Reporters Without Borders (RSF) 

57- Sawt Al Niswa 

58- Sentiel Human Rights Defenders 

59- Sisters Arab Forum for Human Rights (SAF) 

60- Syrian American Council (SAC) 

61- Syrian Center for Media and Freedom of Expression  (SCM) 

62- Syrian Center for Legal Researches & Studies 

63- Syrian Journalists Association 

64- Syrian Network for Human Rights (SNHR) 

65- Syrian League for Citizenship  

66- The Regional Coalition for Women Human Rights Defenders In Middle East 

and North Africa 

67- Tunisian Initiative for Freedom of Expression 

68- Violations Documentation Center in Syria (VDC) 

69- Vivarta 

70-  Yemeni Organization for Defending  Human Rights and Democratic  

Freedom 
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 2015نيسان/ابريل  28
عيد ميالد رزان زيتونة تدعو منظمات حقوق اإلنسان إىل العودة ذكرى سوراي: يف 

  الفورية وغري املشروطة جملموعة دوما أربعة
  

، وهي املدافعة ةزيتون رزانختفية قسراي  مللعيد ميالد ا 38 الذكرى صادف غدا  ت (2015 نيسان/أبريل 28 -)جنيف 
ة جبائزة ساخاروف حلرية الفكر والفائز  نتهاكات يف سورايالعن حقوق اإلنسان واحملامية الناشطة، ورئيس مركز التوثيق ا

ه املناسبة وهبذ ،من منظمة رو ان ور )الوصول لكل النساء يف احلرب( 2011وجائزة آان بوليتكوفيسكااي  2011عام ل
وزوجها  انظم محادي، مسرية خليلالفورية وكل من زمالئها  ادعو لعودهتتنسان املوقعة أدانه منظمات حقوق اإل فأن

 .وائل محادة
 

مجموعة ابسم كواملعروفني  ، مت اختطاف املدافعني األربعة عن حقوق اإلنسان 2013كانون األول ديسمرب/ 9يف 
دوما، قرب  مبدينة نتهاكات يف سورايالتوثيق امركز  شنتها مجاعة مسلحة على مكاتبأثناء مدامهة وذلك  دوما أربعة

 .منذ ذلك الوقتحالتهم الصحية  كن هناك أي أنباء عن مكان وجودهم، أوت. مل دمشق
 

منظمات  عتقدتسوراي، و بالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف الرصد واإلب نتهاكات يف سورايالتوثيق امركز  ينشط
 اجال حقوق اإلنسان. يف السلمي هملعملنتيجة مباشرة  كانلنشطاء األربعة  أن اختطاف احقوق االنسان املوقعة أدانه 

وسع من التهديد والتنكيل من قبل كل من القوات احلكومية وغري احلكومية أ جزء من منط  وأن استمرار اعتقاهلم هو 
 الكشف عن االنتهاكات. وذلك من أجل منع مدافعي حقوق االنسان من

 

نشطاء حقوق اإلنسان خارج  تبعدة أشهر كتبت حول التهديدات اليت كانت تتلقاها وأبلغ تونةوقبل اختطاف رزان زي
أقوى مجاعة مسلحة كانت تعمل يف دوما وقت أن احمللية يف دوما.  اجلماعات املسلحةمنشأها هو من أن من سوراي 

حتمل فيه علوش  بياان   أسرهتا، أصدرت 2014 نيسان/ أبريلزهران علوش. يف  جيش اإلسالم برائسةاالختطاف هي 
 .، نظرا للسلطة اليت تتمتع هبا مجاعته يف املنطقةزمالؤها مسؤولية سالمتها وسالمة

 
 
 اليومو . هماختطاف منذ" أربعة دوما" عن ابإلفراج طالبنالزلنا  آخرين، نشطاء عن فضال أدانه، املوقعة املنظمات نا

 سراح إلطالق فورية خطوات الختاذ املنطقة يف تعمل اليت املسلحة اجلماعات من وغريها اإلسالم يشج أخرى مرة حنث
 اهنم. سراحهم إطالق أجل من والعمل هماختطاف يف التحقيق أو ،من مركز توثيق االنتهاكات املختطفني املوظفني

 لديهم يكون قد ممن وغريهم الدينيني الزعماء وكذلك اجلماعات، هذه تدعم اليت احلكومات ونثعالوة  على ذلك حي
 خطف" بشدة يدين" والذي ،2139 رقم الدويل األمن اجلس لقرار وفقا ،هذه اخلطوات أجل من للضغط عليها، أتثري

 .املمارسة هلذه فوري حدبوضع  طالبوي املدنيني
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. لقد سامهت 2001ام املعتقلني السياسيني يف سوراي منذ عتعد رزان زيتونة أحد احملامني األساسيني املدافعني عن  
قلة والنشطاء ات املسترزان بشكل كبري يف دعم اجلهود الرامية للدفاع عن حقوق اإلنسان للجميع ومحاية اجلماع

من مؤسسي  قد أسست مع عدد من النشطاء اآلخرين مركز توثيق االنتهاكات يف سوراي وكانت واحدةلالسوريني. 
 أسست مكتب التنمية احمللية . كماالتنسيق احمللية اليت تنظم عمل اللجان احمللية يف خمتلف املدن والبلدات السوريةجلان 

اصرة. املنظمات غري احلكومية يف قلب الغوطة الشرقية احملمساعدة ودعم املشاريع الصغرية الذي ساهم يف   
 

سوراي واعتقلت يف عدة مناسبات لنشاطاهتا. كانت قبل مسرية اخلليل انشطة سياسية لفرتة طويلة يف  لقد كانت
اختطافها تقوم مبساعدة نساء حمليات من مدينة دوما يف إعالة أنفسهن عن طريق القيام مبشاريع صغرية تساعدهن يف 

واملؤسس املشارك يف جلان  أتمني قوت يومهن. وائل محادة، وهو عضو نشط يف مركز توثيق االنتهاكات يف سوراي
جنبا إىل جنب مع انظم محادي، لتقدمي املساعدات سيق احمللية والذي مت اعتقاله سابقا . كان يعمل قبل اختطافه،التن

 .اإلنسانية للسكان احملاصرين الغوطة الشرقية
 

 املنظمات املوقعة:
 أفريقيا الشرق األوسط ومشال يف اإلنسان حقوق املرأة للمدافعني عن اإلقليمي التحالف .1
 الدولية حلقوق اإلنساناخلدمة  .2
 اجلمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيني .3
 الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان حتت مظلة مرصد محاية مدافعي حقوق اإلنسان .4
 الشبكة األوروبية املتوسطية حلقوق اإلنسان .5
 الشبكة الدولية للجمعيات األهلية .6
 الشبكة السورية حلقوق اإلنسان .7
 لإلعالم اجملتمعيالشبكة العراقية  .8
 الشبكة العربية ملعلومات حقوق االنسان .9

 )اللجنة الكردية حلقوق اإلنسان يف سوراي )الراصد .10
 املؤسسة العربية للمواطنة وتنمية .11
 املبادرة التونسية حلرية التعبري .12
 اجمللس السوري االمريكي .13
 املركز الدويل لدعم االعالم .14
 املركز الدويل لدعم احلقوق واحلرايت .15
 السوري حلرية االعالم والتعبري املركز .16
 املركز السوري للدراسات واالحباث القانونية .17
 املرصد العماين حلقوق اإلنسان .18
 املنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف سورية .19
 املنظمة الدولية ضد العنف حتت مظلة مرصد محاية مدافعي حقوق اإلنسان .20
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 املنظمة الكردية حلقوق اإلنسان يف سورية .21
 طنية حلقوق اإلنسان يف سوريةاملنظمة الو  .22
 املنظمة اليمنيه للدفاع عن حقوق االنسان واحلرايت الدميقراطية .23
 الرابطة السورية للمواطنة .24
 هولندا –ابكس من أجل السالم  .25
 بيت احلرية .26
 تواصل مع كل النساء يف احلرب .27
 مجعية حقوق اإلنسان اوال  يف السعودية .28
 رابطة الصحفيني السوريني .29
 العراقياتشبكة النساء  .30
 صحفيون كنديون من أجل حرية التعبري .31
 صوت النسوة .32
 رزفرونت الين ديفيند .33
 فريق رصد وسائل اإلعالم يف مشال افريقيا والشرق األوسط .34
 فيفارات .35
 كفينا تيل كفينا .36
 ال سالم من دون عدالة .37
 جلان الدفاع عن احلرايت الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف سورية .38
 مؤشر على الرقابة .39
 الدولية مؤسسة بن .40
 مؤسسة بديل .41
 مؤسسة مهارات .42
 مؤسسة كل العامل .43
 مؤسسات مدد .44
 يف جنيف()مؤسسة الكرامة  .45
 حمامون من أجل احملامني .46
 مدافعي سينتيل عن حقوق اإلنسان .47
 مراسلون بال حدود .48
 مركز البحرين حلقوق اإلنسان .49
 مركز التآخي للدميقراطية واجملتمع املدين )بريايت( .50
 نسان يف سوريةمركز الدميقراطية وحقوق اإل .51
 اإلنساندراسات حقوق مركز القاهرة ل .52
 مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان .53
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 الصحفيني يف كردستان العراق نرتو للدفاع عمركز م .54
 مركز الندمي للعالج والتأهيل النفسي لضحااي العنف .55
 مرصد حقوق اإلنسان يف السعودية .56
 مركز اخلليج حلقوق اإلنسان .57
 مركز توثيق احلرب والسالم .58
 مركز توثيق االنتهاكات يف سورية .59
 مركز امناء الدميقراطية وحقوق اإلنسان .60
 مركز القاهرة للتنمية .61
 مركز اللؤلؤة حلقوق اإلنسان .62
 منتدى الشقائق العريب حلقوق االنسان .63
 روانكة-منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي يف سورية .64
 منظمة العفو الدولية .65
 ماف –منظمة حقوق اإلنسان يف سورية  .66
 سورايت يد بيد )سورية(منظمة  .67
 نظرة للدراسات النسوية .68
 هيومان رايتس واتش .69
 املعهد اإلنساين للتعاون مع البلدان النامية -هيفوس  .70

 


