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األحد 27 أاير 2018

أوغندا: الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
ُتشارك يف االجتماع الدويل الثالث 
للتَّحرك العاملي ضدَّ اجلرائم الفظيعة

بيــــان صحفي



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

أوغنــدا 23 - 25 أاير 2018: شــاركت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف االجتمــاع الــدويل الثَّالــث للتحــرك العاملــي ضــدَّ 
اجلرائم الفظيعة، الذي نظَّمه احلراك العاملي ضدَّ اجلرائم الفظيعة )جاماك - GAAMAC(، حبضور عدد كبري من ممثلني عن 
احلكومــات مــن خمتلــف دول العــامل، وأعضــاء يف األمــم املتحــدة، ومنظمــات خمتصــة يف اجملتمــع املــدين مــن عــدة بلــدان حــول العــامل.

اســتمرَّ االجتمــاع علــى مــدار ثالثــة أايم، وتضمَّنــت اجللســة االفتتاحيــة كلمــة ُمســجَّلة لألمــني العــام لألمــم املتحــدة، مث متَّ االنتقــال 
الحقــاً إىل جلســات نقاشــية تضمَّنــت أوراقــاً حبثيــة، كمــا دار يف اليــوم الثــاين نقــاش موســع عــن “دليــل ألفضــل الطُّــرق لتأســيس 
وإدارة اآلليــات الوطنيَّــة ملنــع اإلابدة اجلماعيــة واجلرائــم الفظيعــة” املكــوَّن مــن 36 صفحــة، وقــد هــدف املؤمتــر، الــذي ُعقــَد يف 
العاصمــة كمبــاال إىل التَّحقــق مــن أفضــل ُســبل الوصــول إىل محايــة عامليــة مــن ارتــكاب اجلرائــم الفظيعــة، وحماســبة املســؤولني عنهــا، 
وتفعيــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة، وســعى املؤمتــر إىل الوصــول واعتمــاد صيغــة هنائيــة للُكتيــب الســابق، هبــدف ترمجتــه إىل 

عــدة لغــات ونشــره وتعميمــه أبكــر قــدر ممكــن.

وقــال فضــل عبــد الغــي مديــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان: “إنَّ ســوراي ُتســد أبــرز قضيــة تؤكــد ضــرورة مراجعــة ونقــد مبــدأ 
مســؤولية احلمايــة، حيــث النظــام احلاكــم يف ســوراي هــو مــن يرتكــب أكثــَف اجلرائــم الفظيعــة يف ســوراي أواًل، واثنيــاً نظــراً للشــلَّل 
التــام يف جملــس األمــن الــدويل بســبب الفيتــو الروســي، وابلتــايل لــن يكــون هنــاك أيــة محايــة للمدنيــني يف ســوراي ضــدَّ اجلرائــم ضــدَّ 
اإلنســانية وجرائــم احلــرب، وقــد دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وهــي عضــو يف التحالــف الــدويل ملبــدأ مســؤولية احلمايــة، 
مئــات املــرات إىل ضــرورة تفعيــل مبــدأ مســؤولية احلمايــة، وإجيــاد صيغــة تتجــاوز حالــة الشــلل املســتمر يف جملــس األمــن، الــذي 

ســوف يســتمر مهمــا حاولنــا”.

وأتيت زايرة الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إىل أوغنــدا واملشــاركة يف االجتمــاع الــدويل الثالــث للتَّحــرك العاملــي ضــدَّ اجلرائــم 
الفظيعــة يف إطــار عمليــات املناصــرة املســتمرة الــي تقــوم هبــا يف كل فرصــة جديَـّـة متاحــة.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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