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األربعاء 23 حزيران 2016

بدعوة من البعثتني الدائمتني -يف جملس األمن- القطرية وليشتنشتاين، مت يف يوم الثالاثء 21/ حزيران تنظيم فعالية بعنوان 
“أول التصدعات يف جدار اإلفالت من العقاب: احملاكمات الوطنية بدأت يف حماكم الطرف الثالث للجرائم اخلطرية املرتكبة 

يف سوراي”

مدراء اجللسة:
سعادة السفرية علياء أمحد بن سيف آل اثين مبعوثة قطر الدائمة يف األمم املتحدة

سعادة السفري كريستيان ويناويسر مبعوث ليشتنشتاين الدائم يف األمم املتحدة

حتدث على املنصة كل من:
سعادة السيد أولوف سكووغ مبعوث السويد الدائم يف األمم املتحدة

سعادة السيد هيكو توماس انئب املبعوث الدائم ألملانيا يف األمم املتحدة
السيد اليكس المك انئب املبعوث الدائم لفرنسا يف األمم املتحدة

السيد فضل عبد الغين رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

استعرض سعادة املمثلني الدائمني جتارب بلداهنم األوروبية يف تطبيق االختصاص القضائي العاملي، حيث مت يف بعض احلاالت 
إلقاء القبض على عدد من املتورطني ابرتكاب جرائم حرب حبق الشعب السوري.

حتدث رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن أن اجلرائم موثقة ومثبتة حبق النظام السوري بشكل رئيس، وحبق بقية األطراف 
اليت انضمت الحقاً، وأبنه البد من تطبيق مبدأ احملاسبة ليشمل مجيع املتورطني ابرتكاب اجلرائم، واستعرض اآلليات الدولية 
املطروحة إلنشاء حمكمة تستند إىل شرعية دولية، وخاصة أن روسيا بعد أن أصبحت طرفاً يف النزاع ابرتكاهبا جرائم حرب سوف 
لن تقبل حباٍل من األحوال إبحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية، ونوَّه إىل غياب مصطلح احملاسبة ابلتوازي مع 
العملية السياسية، وأكد أن املدافعني عن حقوق اإلنسان يف سوراي اليقبلون تسوية سياسية على حساب العدالة، وأشار يف 

اخلتام إىل عواقب اإلفالت من العقاب وتداعياته على اجملتمع السوري، وإهانة النظام السوري لقرارات جملس األمن.

مث فُتَح ابب النقاش وحتدث املندوب اإليراين والروسي واألمريكي والبلجيكي وممثل االئتالف السوري املعارض، وقام احملاضرون 
ابإلجابة على مداخالهتم.

لالستماع إىل الفعالية كاملة نرجو زايرة الرابط التايل.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تشارك يف حدث جانيب يف مقر 
األمم املتحدة

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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