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يهدف االجتماع إىل إجياد آليات هبدف تعزيز التواصل وبناء شبكة عالقات بني املختصني يف مبدأ مسؤولية احلماية، 
هبدف تذكري اجملتمع الدويل واألمم املتحدة بضرورة تفعيل وتطبيق هذا املبدأ الذي يعترب من أبرز املبادئ اليت صدرت 

عنهما يف العصر احلديث.
حتدث رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان السيد فضل عبد الغين عن كيفية تسلسل وتطور أحداث االنتفاضة 
الشعبية يف سوراي، وأكد أن النظام السوري احلايل مل يفشل فقط يف محاية الشعب السوري من اجلرائم ضد اإلنسانية 
وجرائم احلرب، بل هو من قام ابرتكاهبا على حنو منهجي وواسع النطاق، وليس ذلك فقط وفقاً لتقارير ودراسات 
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان وحدها، بل وفقاً للتقرير األول للجنة التحقيق الدولية التابعة لألمم املتحدة والصادر 
يف 23/ تشرين الثاين/ 2011، الذي ورد فيه اهتام النظام السوري ابرتكاب جرائم ضد اإلنسانية يف العديد من أنواع 
اجلرائم كالقتل خارج نطاق القانون والتعذيب والعنف اجلنسي، ومل تكن االنتفاضة الشعبية قد حتولت إىل نزاع مسلح 
غري دويل بعد، وعلى الرغم من كل ذلك فإن اجملتمع الدويل أاتح للنظام املرور ابلطرق السياسية عرب مبادرة اجلامعة 
العربية أواًل مث خطة السيد كويف عنان ذات النقاط الست، مث بيان جنيف )1(، اليت انتهكها النظام السوري مجيعاً، 

وكان يفرتض ابجملتمع الدويل ممثاًل مبجلس األمن محاية املدنيني.
وشدد السيد فضل عبد الغين على أننا ويف الوقت احلايل نطالب حبماية املدنيني من أي طرف كان يرتكب انتهاكات، 
وأبي أسلوب كان، اقتصادي سياسي اجتماعي عسكري عاطفي، تبقى األولوية أن سقوط املدنيني بشكل يومي 
يف سوراي جيب أن اليكون مقبواًل لنا مجيعاً، ومن املفرتض أن اجملتمع الدويل كان قد تعلم من أخطاء املاضي: رواندا 

والبوسنة وغريها، وعقد مقارنة بني احلالة الليبية واحلالة السورية.
كما عرضت املنظمات املشاركة خربات بلداهنا ودارت نقاشات موسعة حول تفاصيل مبدأ مسؤولية احلماية، وضرورة 
تدارك االنتهاكات قبل حدوثها، وأكد اجلميع أننا النريد أن نسمع عبارة »أين كنتم؟« بعد وقوع االنتهاكات وتوسعها
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تلقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان وعدد واسع من منظمات 
مسوؤلية  مبدأ  يف  وخمتصني  أحباث  ومراكز  اإلنسان  حقوق 
احلماية، دعوة إىل مدينة جوهانسبريغ يف جنوب إفريقيا، وذلك 
من املركز العاملي ملسؤولية احلماية ابلتعاون مع قسم العالقات 

الدولية يف جنوب إفريقيا و ووزاة الشؤون اخلارجية السويدية.

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.

عشر سنوات على مبدأ »مسؤولية احلماية« الشبكة السورية 

حلقوق اإلنسان تؤكد أن النظام السوري األسوء يف العصر احلديث
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