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األحد 9 تشرين األول 2016

منظمتان حقوقيتان: رفض اجلزائر لقرار يُدين 
ممارسات النظام السوري “مشني”

بيان 
مشرتك

جنيف - لندن- عربت منظمتان حقوقيتان عن استهجاهنما الشديد من موقف دولة اجلزائر جتاه األزمة السورية، عقب 
رفض األخرية التصويت على قرار مبجلس حقوق اإلنسان يدين األعمال العدائية واالنتهاكات اليت ميارسها النظام السوري 

واجليش حبق املدنيني، ووصفتا الرفض بـ “املشني”.
وقالت املنظمتان “املرصد األورومتوسطي والشبكة السورية حلقوق اإلنسان” يف بيان هلما اليوم السبت إن القرار الذي 
رفضت اجلزائر التصويت عليه مبجلس حقوق اإلنسان يف دورته الـ )33( والصادر يف 27 سبتمرب املاضي، يدين أعمال 

النظام حبق املدنيني من احتجاز واختفاء قسري وتعذيب يف املعتقالت السورية.
وأوضحتا أنه وعلى الرغم من أن قرارات جملس حقوق اإلنسان ليس هلا أي قوة إلزامية، لكنها تُعترب مبثابة رأي عام دويل 

ضاغط للتأثري على أطراف الصراع لتخفيف حدة األزمة اإلنسانية يف سوراي.
كما أنه يُعد كإقرار من تلك الدول برفضها لكافة االنتهاكات؛ “إال أن اجلزائر مل تنهج مثل هذا النهج يف تعبريها الرافض 

النتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي”.

وبينتا أن موقف اجلزائر يف مساعدة مرتكيب اجلرائم من اإلفالت من اإلدانة والعقاب يف سوراي ليس األول، مشريًا إىل وجود 
عدة مواقف يظهر من خالهلا جتاهل اجلزائر معاانة املدنيني السوريني واالنتهاكات املرتكبة حبقهم، من جرائم قتل وإابدة 

مجاعية وتعذيب وهتجري للسكان.
وأشارت املنظمتان إىل أنه ويف عام 2015 يف الدورة )29( جمللس حقوق اإلنسان عارضت اجلزائر قرار اجمللس الذي كان 
يتمحور حول خطورة وتدهور احلالة اإلنسانية يف سوراي، حيث أدانت أغلبية الدول املوقعة على القرار والبالغ عددها 29 

دولة ممارسات النظام السوري جتاه املدنيني السوريني.

قبل  مقدم من  قرار  املعارضة-مشروع  الوحيدة  العربية  الدولة  اجلزائر-وهي  أيًضا عارضت  العام  ذات  أنه ويف  إىل  ولفتتا 
دول،   106 مبوافقة  والذي حظي  اإلنسان يف سوراي  واقع حقوق  املتحدة حول  األمم  إىل  وقطر  واإلمارات  السعودية 

ومعارضة 13 دولة، وامتناع 34 دولة عن التصويت.
الدويل  القانون  انتهاكات  الدويل حلقوق اإلنسان ومجيع  القانون  انتهاكات وجتاوزات  وأدان املشروع وقتها وبشدة مجيع 
اإلنساين املرتكبة ضد السكان املدنيني يف سوراي، ال سيما اهلجمات العشوائية، مبا يف ذلك استخدام الرباميل املتفجرة يف 

مناطق مدنية.

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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االنتهاكات  ذلك  يف  مبا  األطراف،  خمتلف  قبل  من  املرتكبة  االنتهاكات  اجلزائر  عارضته  الذي  القرار  مشروع  وشجب 
املنهجية حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية والقانون اإلنساين الدويل اليت ترتكبها السلطات السورية وامليليشيات الذين 

يقاتلون إىل جانبهم.
وقالت املنظمتان إهنما ينظران ابستهجان شديد جتاه موقف احلكومة اجلزائرية مما حيصل يف سوراي من انتهاكات واعتماد 
ودعم رواية مرتكيب االنتهاكات، والتغافل عن االستماع لرواية الضحااي، وعدم اإللتفات إىل اخلروقات اخلطرية ضد السكان 

املدنيني الُعزل.
وطالبتا اجلزائر مبراجعة سلوكها املشني داخل جملس حقوق االنسان جتاه ما حيصل يف األراضي السورية ودعم القرارات الدولية 
اليت تنادي بتطبيق قواعد القانون الدويل وعدم اللجوء إىل العنف وإنكار األفعال اليت من شأهنا النيل من حياة وحرية املدنيني.
وكما طالبتا مبوقف مؤيد لقرارات جملس حقوق اإلنسان والشرعة الدولية واليت تطالب حبماية املدنيني األبرايء وجتنيبهم أي 

صراعات ومتكينهم من حقوقهم اليت نصت عليها وكفلتها هلم املواثيق الدولية.
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