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األحد 19 آذار 2017

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تُقدِّم 
عرضاً عن قضية املعتقلني يف جملس 

حقوق اإلنسان

بيـــان
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بدعــوة مــن رئيــس جملــس حقــوق اإلنســان، واملفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان، شــاركت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بتاريــخ 14/ 
ــة الرئيســة جمللــس حقــوق اإلنســان، يف اجللســة 34 وحبضــور رئيــس جملــس حقــوق اإلنســان، ورئيــس املفوضيــة  آذار/ 2017 عــَر املنصَّ
السامية حلقوق اإلنسان، ورئيس جلنة التحقيق الدولية املستقلة للجمهورية العربية السورية، والدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان.

وتركَّز حديث مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان فضل عبد الغين يف أربع نقاط رئيسة:
النقطــة األوىل: عــَرض حجــم الكارثــة اســتناداً إىل الــداات املســجلة لــدى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان والــي بلغــت قرابــة 106 آالف 

شــخص مازالــوا قيــد االعتقــال، حتــوَّل 80 % منهــم إىل خمتفــن قســرايً.

ــد أن هــذه هــي  النقطــة الثانيــة: أشــار إىل أنَّ النظــام الســوري يتصــدَّر مجيــع األطــراف البقيــة ابعتقالــه 87 % مــن العــدد اإلمجــايل، وأكَّ
املاكينــة األوىل، تليهــا ماكينــة التعذيــب، والــي تصــل اجلرائــم املرتكبــة عرهــا حــدَّ جرميــة اإلابدة، وتليهــا اثلثــاً ماكينــة االختفــاء القســري.

ونــوَّه إىل إن بقيــة األطــراف )حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي، املعارضــة املســلحة، التنظيمــات اإلســامية املتشــددة( اســتلهمت مــن 
النظــام الســوري هــذه املاكينــات الثــاث وطبَّقتهــا بنســٍب متفاوتــة.

ــد علــى أن قضيــة املعتقلــن هــي جــزء مــن ُكل، فهــي جــزء مــن كارثــة ســورية شــاملة، كانــت حــراكاً شــعبياً حنــو  النقطــة الثالثــة: أكَّ
الدميقراطيــة، ُجوبِــَه ابالعتقــال والتعذيــب والرصــاص، وتُــرك وحيــداً، أو متَّ التَّاعــب بــه، مث تراكمــت األزمــة، وتشــابكت وتعقَّــدت، وذكــر 
أنَّ حتقيــق اخــراق يف قضيــة جزئيــة كاملعتقلــن، أو الاجئــن، أو حــى وقــف إطــاق النــار، هــو أمــر معقــد، فــا بــدَّ مــن تقــدمي رؤيــة شــاملة 

حلــلِّ الكارثــة الســورية.
ومحَّل املسؤولية على عاتق السياسين، والدول الي مل تساند الشعب السوري، وجملس األمن.

املــادي واملعنــوي والسياســي  الدعــم  هلــا  الســورين، أبن ترعاهــا، وتُقــدَِّم  املعتقلــن  تبــي دولــٍة قضيــَة  الرابعــة: أوصــى بضــرورة  النقطــة 
ــد علــى أن هــذه الدولــة يف حــال  واللوجســي، واإلعامــي، وترعــى ذوي املعتقلــن، وتُعيــد أتهيــل الناجــن مــن االعتقــال والتعذيــب، وأكَّ
وجودهــا فســوف حتظــى برصيــد هائــل مــن احملبــة مــن ِقبَــِل اجملتمــع الســوري، كمــا طالــب بــزايدة وتــرة العقــوابت االقتصاديــة علــى الــدول 

الراعيــة للنظــام الســوري.

مثَّ حتــدَّث الزمــاء يف املنظمــات احلقوقيــة الســورية املشــاركة عــر املنصــة الرئيســة عــن عــدة نقــاط جوهريــة، كقضيــة احملاســبة والعدالــة، 
وقضيــة املعتقــات اإلانث، واالعتقــال والتعذيــب لــدى التنظيمــات اإلســامية املتشــددة، وحــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي، وعــن 
جتــارب شــخصية، وللحصــول علــى املداخــات كاملــة، مــع مداخــات الــدول، واملنظمــات الغــر حكوميــة، نرجــو زايرة الرابــط التــايل.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

https://www.youtube.com/watch?v=9oTlMhHRRv8
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