بيـ ــان صحفي

اسطنبول :الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
تُشارك يف مؤمتر اجلمعية الطبية السورية
السنوي الدويل الـ 18
األمريكية َّ
“حتدايت تقدمي الرعاية الطبية اإلنسانية يف مناطق
النزاعات طويلة األمد  -التأثريات على الفئات
املستضعفة واحلياد الطيب”

األربعاء  4متوز 2018
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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

اسطنبول  /30 – 28حزيران :2018 /شاركت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف مؤمتر اجلمعية الطبية السورية األمريكية
الســنوي الــدويل الــ 18املـُــنعقد حتــت عن ـوان “حتــدايت تقــدمي الرعايــة الطبيــة اإلنســانية يف مناطــق النزاعــات طويلــة األمــد -
َّ

التأثـرات علــى الفئــات املســتضعفة واحليــاد الطــي” ،حبضــور عــدد كبــر مــن العاملــن يف اجملــال الطــي واإلغاثــي واحلقوقــي علــى
املســتوى احمللــي والــدويل.
مفص ـاً لواقــع العمــل الطــي داخــل ســوراي ،وأبــرز
وتضمــن جلســات اختصاصيــة وشــرحاً َّ
ـتمر املؤمتــر علــى مــدار ثالثــة أايمَّ ،
اسـ َّ
التَّحــدايت الــي يواجههــا يف ظـ ِّـل اســتمرار اســتهداف املراكــز والكـوادر الطبيَّــة ،ومتيَّــز املؤمتــر مبشــاركة واســعة ألطبــاء وكـوادر طبيَّــة

قادمــة مــن داخــل ســوراي ،ومــن منطقــة الغوطــة الشــرقية ،وقــد َّ
حتدثـوا عــن شــهاداهتم وخربهتــم يف أثنــاء حصــار النظــام الســوري هلــا
وقصــف املراكــز الطبيــة الــي كانـوا يعملــون هبــا.

خصــص املؤمتــر بعــض الكلمــات للحديــث عــن اجلوانــب احلقوقيــة والقانونيــة ،مبشــاركة املديــر التنفيــذي ملنظمــة هيومــان
وقــد َّ

راتيــس ووتــش ،ويف هــذه اجللســة حتديــداً قــدَّم الســيد فضــل عبــد الغــي مديــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عرض ـاً بعن ـوان
ـياق وحصيلــة
“قصــف املراكــز الطبيــة ابألســلحة الكيميائيــة جرائــم مرَّكبــة” تطـ َّـرق فيــه إىل أربــع نقــاط رئيســة َّ
تضمنــت سـ َ

اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي ،والتقاريــر األُمميــة واالنتهــاكات الفظيعــة لقـرارات جملــس األمــن ،مث َّ
الدعــم الــذي قدَّمتــه
روســيا للنظــام الســوري يف اســتخدامه األســلحة الكيميائيــة وأخـراً هجمــات النظــام الســوري الكيميائيــة يف ظـ ِّـل عهــد الرئيســن
األمريكيَــن “ترامــب و أوابمــا” واملبــادرة الفرنســية .و َّ
أكــد عبــد الغــي َّ
ـجلت حــى
أن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قــد سـ َّ
اتريــخ العــرض  3هجمــات كيميائيــة ش ـنَّها النظــام الســوري علــى مراكــز طبيــة يف ســوراي ،ووصــف اهلجمــات ابجلرميــة املرَّكبــة.
الســنوي الــدويل الــ 18يف إطــار
وأتيت مشــاركة الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مؤمتــر اجلمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة َّ
عمليــات املناصــرة والتشــبيك واالســتماع املباشــر للضحــااي والشــهود والك ـوادر الطبيــة.
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