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استمرار اعتقال نشطاء اإلغاثة ........اعتقال الناشطة منى الوادي

الجهة التي قامت بالتوثيق : الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

برغم إصدار الحكومة السورية لعدد من مراسيم العفو التي تخفض أو تلغي عقوبة السجن المقررة على معظم 
الجرائم و كان آخر اثنين في شهر أيار ثم في شهر كانون الثاني من عام 2012 إال أن عمال اإلغاثة الذين ما 
كان ينبغي أصال احتجازهم أو مالحقتهم قضائياً  لم تشملهم أي من هذه القرارات بل تتواتر األخبار يوميا عن 
نشطاء يقتلون تحت التعذيب أو التجويع أو اختناقا في معتقالت تفتقد ألدنى المقاييس التي تطلبها االستمرار في 
الحياة ضمن المحتجزين بعيدا عن العالم الخارجي الطالبة الجامعية منى الوادي  حيث تتم خلف جدران زنازين 

االعتقال أسوأ االنتهاكات بعيدا عن أنظار مراقبي األمم المتحدة المستقلين وتهمتها الوحيدة مساعدة اآلخرين !
بتاريخ 26-11-2012 استوقف حاجز ألمن المركبات يتبع لفرع فلسطين ) بحسب ما أفادت به مصادر محلية ( 
سيارة الشابة منى الوادي وذلك في بلدة دير العصافيرالواقعة في الغوطة الشرقية بمحافظة  ريف دمشق واعتقلتها  

بسبب صندوق غذاء كانت تحمله إلحدى األسر المتضررة كما احتجزت الدورية السيارة التي كانت تقلها 
اقتيدت الشابة منى إلى فرع فلسطين في العاصمة دمشق وبقيت فيه إلى أن حولت منذ أيام قليلة لفرع المخابرات 

الجوية بمنطقة المزة بحسب مفرج عنهم ولم يتمكن ذووها من االتصال بها أو رؤيتها.

منى الوادي معروفة بـ )يمان( 
اسم األب عدنان 
اسم األم فاطمة 

من مواليد عام  1976 
محافظة درعا - مدينة الحارة 

طالبة في جامعة دمشق - كلية الهندسة الكهربائية 
متزوجة

الجامعيين لالعتقال والتحرش  اإلنسانية واألطباء والطالب  االسورية تعرض عمال اإلغاثة  الشبكة  لقد وثقت 
بموجب  اللتزاماتها  انتهاك  في  المساعدة،  تقديم  محاولة  أثناء  السورية  الحكومة  جانب  من  األشكال،  بمختلف 
القانون الدولي، الذي يشترط إتاحة وتسهيل توزيع المعونات الضرورية بشكل محايد على السكان المحتاجين، 

وضمان حرية الحركة لعمال اإلغاثة اإلنسانية.
من هنا تطالب الشبكة السورية الحكومة السورية باإلفراج الفوري عن الطالبة منى وكافة عمال اإلغاثة اإلنسانية 
كما تطالب المجتمع الدولي بالتحرك والضغط على الحكومة بكافة السبل لضمان الكشف عن مصير منى ورفاقها 

وكافة المعتقلين والمختفين القسريين.
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