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نص الكلمة:

شكًرا لك، سيدي الرئيس،

      يرحب مركز القاهرة لدراســات حقوق اإلنســان والشــبكة األورو-متوســطية لحقوق اإلنســان والمنظمات الحقوقية 

الســورية الموقعة أدناه بتقرير اللجنة الدولية المســتقلة بشــأن الجمهورية العربية الســورية.

الثالثاء 17 أيلول 2013 ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.
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     ويأتــي صــدور هــذا التقريــر بعــد فتــرة وجيــزة مــن وقــوع هجــوم كيمــاوي- غيــر مســبوق- فــي 21 أغســطس/آب فــي 

“الغوطــة الشــرقية والغربيــة” فــي ريــف دمشــق، نتــج عنــه مقتــل المئــات مــن المدنييــن، بينهــم العشــرات مــن النســاء 

واألطفــال؛ حيــث تشــير األدلــة التــي جمعتهــا منظمــات حقــوق اإلنســان الســورية إلــى أن الحكومــة الســورية تتحمــل 

ــة القاتلــة علــى نطــاق واســع ضــد  المســؤلية عــن هــذا الهجــوم. وممــا ال شــك فيــه أن اســتخدام األســلحة الكيماوي

ل جريمــة ضــد اإلنســانية مــن الدرجــة األولــى. منطقــة مأهولــة بالســكان المدنييــن ُيشــكِّ

     ومــع ذلــك، فــإن اقتصــار المجتمــع الدولــي مناقشــاته الحاليــة علــى مخاطــر اســتخدام األســلحة الكيماويــة في ســوريا، 

ــى درجــة  ــون بشــكل يومــي إل ــزال مالييــن مــن الســوريين يعان ــى أرض الواقــع، حيــث ال ي ــى تجاهــل مــا يحــدث عل أدى إل

يصعــب تصورهــا، ويرجــع ســبب تلــك المعانــاة فــي المقــام األول إلــى شــن قــوات الحكومــة حربــًا ضــد مواطنيهــا، بينمــا 

المجتمــع الدولــي غيــر قــادر، أو غيــر راغــب، علــى ضمــان عمليــة ذات مصداقيــة مــن المســاءلة عن الجرائم ضد اإلنســانية 

ــى نطــاق واســع واالحتجــاز  ــب عل ــل خــارج نطــاق القضــاء والتعذي ــك القصــف العشــوائي والقت ــة، بمــا فــي ذل المرتكب

التعســفي واالغتصــاب واالختفــاء القســري – وكلهــا جرائــم مــا تــزال ترُتكــب، ولــذا يجــب ضمــان أن يصبــح التعامــل مــع 

تلــك االنتهــاكات المســتمرة فــي قلــب اهتمامــات هــذا المجلــس.

     كمــا ال يــزال عشــرات اآلالف مــن المعتقليــن، بمــن فيهــم نشــطاء حقــوق اإلنســان والمحاميــن ونشــطاء اإلغاثــة 

والصحفييــن والمواطنيــن المســالمين، يتعرضــون بشــكل روتينــي لســوء المعاملــة والتعذيــب فــي مرافــق االحتجــاز 

الحكوميــة، مثــل الســجون المركزيــة فــي حمــص وحلــب وكافــة مراكــز االحتجــاز الســرية فــي ســوريا. كمــا يوجــد انتشــار 

واســع الســتخدام العنــف الجنســي كســالح فــي الحــرب؛ بغــرض إرهــاب ومعاقبــة النســاء ومجتمعاتهن، ممــا يعد أحد 

األســباب الرئيســية لفــرار المالييــن ولجوئهــم إلــى المنفــى، أو تشــردهم داخلًيــا.

     وتالحــظ منظماتنــا أن التقريــر يؤكــد وجــود تــورط مباشــر مــن أطــراف ثالثــة داعمــة للحكومــة الســورية، وكذلــك مــن 

بعــض المقاتليــن األجانــب مثــل الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام - داعــش - فــي الجرائم التي ارُتكبت ضد الســكان 

المدنييــن فــي ســوريا. لــذا يجــب مســاءلة جميــع األطــراف الفاعلــة، وضمــان عــدم إفالتهــا مــن العقــاب.

     وفي ظل تجدد المحادثات بشــأن تحديد عملية لتحقيق الســالم في ســوريا، تؤكد منظماتنا على أن تحقيق الســالم 

علــى حســاب العدالــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تفاقم حالة عدم االســتقرار والمزيد مــن االنتهاكات في المنطقة.

إّن منظماتنــا تناشــد هــذا المجلــس مــرة أخــرى علــى توجيــه دعــوة واضحــة وحازمــة لمجلــس األمــن إلحالــة الوضــع فــي 

ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وذلــك مــن أجــل التغلــب علــى إفــالت مرتكبــي الجرائــم الدوليــة فــي ســوريا مــن 

العقــاب.

شكًرا لك، السيد الرئيس.
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مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

الشبكة االوروبية المتوسطية لحقوق االنسان

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

المنظمة السورية لحقوق اإلنسان )سواسية(

مركز توثيق االنتهاكات في سوريا

مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان 

المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير 

لالطالع على الكلمة نرجو زيارة الرابط:

 www.snhr.org - info@sn4hr.org

https://www.youtube.com/watch?v=sqzt10knkVI&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights

