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األحد 6 تشرين األول 2019

نيويورك: مشاركة الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان يف اجتماع عن قضية 
احملاسبة والعدالة على هامش فعاليات 

الدورة 74 الجتماع اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة 

بيــــان صحفي
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نيويــورك 25/ أيلــول/ 2019: شــاركت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف فعاليــة علــى هامــش الــدورة 74 الجتمــاع اجلمعيــة 
العامــة لألمــم املتحــدة، محلــت عنــوان: “العدالــة واحملاســبة يف ســوراي”، برعايــة كل مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة واململكــة 
املتحــدة، وأملانيــا، وفرنســا، وهولنــدا، وقــد تــرأَس اجللســة الســيد “جويــل رايــرن” انئــب وزيــر خارجيــة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة 
لشــؤون شــرق املتوســط واملبعــوث اخلــاص إىل ســوراي، ومبشــاركة الســفري “جيمــس جفــري”، وســعادة الســيد “اتيــس فــان در 
بــاس” انئــب وزيــر اخلارجيــة اهلولنــدي، والدكتــور “مارتــن لونغــدن” مبعــوث املمكلــة املتحــدة إىل ســوراي، والســفري “ســينيمود” 
ممثــل الرئيــس الفرنســي ومبعــوث ســوراي، وعــن أملانيــا شــاركت الســفرية “ســوزان ابومــان” مفوضــة ورئيســة مكتــب اخلارجيــة 
الفيــدرايل للمديريــة العامــة للنظــام الــدويل واألمــم املتحــدة وحتديــد التســلح، كمــا شــارك يف الفعاليــة ممثلــون عــن منظمــات جمتمــع 
مــدين ســوري عــدة، الســيد “رائــد الصــاحل” رئيــس منظمــة الدفــاع املــدين الســوري -اخلــوذ البيضــاء-، والســيدة “رجــاء التلــي” 
مؤســس ومديــر مشــارك يف مركــز اجملتمــع احمللــي والدميقراطيــة، والســيد “حممــد العبــد هللا” املديــر التنفيــذي للمركــز الســوري للعدالــة 
واحملاســبة، و”آمنــة خــوالين” مؤسســة مشــاركة يف منظمــة عائــات مــن أجــل احلريــة، والســيد “وائــل ســواح” املديــر التنفيــذي 

ملنظمــة مــع العدالــة. 

افتتحــت اجللســة يف الســاعة الواحــدة والنصــف مبعــرض لوحــات للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، تضمَّــن 35 لوحــة ملختفــن قســراً 
علــى يــد أطــراف النــزاع يف ســوراي، وتضمَّنــت اللوحــات رســوم بورتريــه للمختفــن وأبــرز املعلومــات عــن حادثــة االعتقــال، ويهــدف 
املعــرض إىل لفــت االنتبــاه إىل أشــخاص املختفــن قســرايً وعــدم جتســيدهم كمجــرد أرقــام مكــررة، وكذلــك إىل ختليــد ضحــااي االختفــاء 
القســري يف ســوراي علــى يــد مجيــع أطــراف النــزاع، وبشــكل خــاص مــن قبــل النظــام الســوري املتهــم بقرابــة 86 % مــن حجــم االختفــاء 
القسري يف سوراي، وسوف تقوم الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بعرض اللوحات يف فعاليات عدة يف عواصم متنوعة حول العامل.

وقــال الســيد فضــل عبــد الغــي مديــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف كلمتــه إنَّ علــى الــدول احلضاريــة ليــس فقــط أن حتــرم 
اتفاقيــات جنيــف، بــل وأن تتخــذ اخلطــوات الازمــة لتطبيــق احرامهــا، وابلتــايل فــإن علــى الــدول ولــو كانــت غــري مشــاركة يف النــزاع 
املســلح الــدويل أو الداخلــي التزامــات جتــاه محايــة املدنيــن واألعيــان املدنيــة يف ســوراي، وأكَّــد علــى أنَّ مــا مت تطبيقــه حــى اآلن مــن 
عقــوابت سياســية واقتصاديــة مــن قبــل بعــض دول العــامل جتــاه النظــام الســوري هــو خطــوة يف هــذه االلتزامــات لكنهــا وحدهــا ال 

تكفــي، وجيــب اختــاذ تدابــري أكثــر قســوة تكفــل إلــزام النظــام الســوري ابحــرام تطبيــق اتفاقيــات جنيــف.

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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وأضــاف عبــد الغــي أنَّــه يف ظــل اســتمرار فشــل جملــس األمــن يف التعامــل مــع احلالــة الســورية ال بــدَّ مــن حتالــف حضــاري يتجــاوز 
روســيا والصــن ويتدخــل حلمايــة املدنيــن يف ســوراي ويفــرض منظقــة آمنــة مــن القصــف اجلــوي يف مشــال غــرب ســوراي علــى غــرار 
مشــال شــرق ســوراي. ُمشــرياً إىل أن القصــف اجلــوي هــو املتســبب يف قرابــة 75 % مــن إمجــايل عمليــات القتــل وقرابــة 85 % 

مــن إمجــايل عمليــات الدمــار يف ســوراي.
كمــا طالــب عبــد الغــي بــزايدة العقــوابت االقتصاديــة والسياســية علــى النظــام الروســي ومقاطعــة شــركات تصنيــع األســلحة الروســية 
بشــكل اتم، وأوصــى برفــض مســار أســتاان، وضــرورة الدفــع ابجتــاه إحيــاء العمليــة السياســية يف جنيــف وممارســة ضغــوط لوضــع 

جــدول إطــار زمــي إلجنــاز ذلــك االنتقــال السياســي.
وطالــب عبــد الغــي بتطبيــق خطــة طــوارئ عاجلــة لدعــم مــادي وإغاثــي عاجــل للمشــردين يف مشــال غــرب ســوراي، الذيــن يُقــدَّر 
عددهــم بـــ 1.2 مليــون نســمة يف حاجــة ماســة إىل أساســيات احليــاة، ويف مقدمتهــا امليــاه الصاحلــة للشــرب واالســتخدام، 

واخلدمــات الطبيــة بعــد أن قصفــت روســيا أغلــب املراكــز الطبيــة هنــاك.
 

وقــال عبــد الغــي إنَّ علــى النظــام الســوري التوقــف الفــوري عــن انتهــاك القانــون العــريف الــدويل، وكذلــك عــن انتهــاك الدســتور 
الســوري احلــايل، ألن التعذيــب واإلخفــاء القســري حمظــور يف دســتور 2012، مؤكــداً أنــه ال قيمــة ألي دســتور أو جلنــة دســتورية 
يف ظــلِّ بقــاء النظــام احلــايل واألجهــزة األمنيــة. كمــا شــدَّد عبــد الغــي علــى ضــرورة التوقــف أيضــاً عــن اســتخدام مؤسســات الدولــة 
الســورية وأمواهلــا ومواردهــا يف قصــف وقتــل اجملتمــع الســوري، وكذلــك التوقــف عــن عمليــات النهــب والســطو علــى ممتلــكات 
النازحــن والاجئــن عــن طريــق اإلرهــاب والتهديــد، وطالــب عبــد الغــي ابلكشــف عــن مصــري قرابــة 84 ألــف خمتــٍف قســرايً لــدى 

النظــام الســوري تُعــاين عائاهتــم مــرار املصــري اجملهــول منــذ ســنوات.

أمــا جلنــة التحقيــق الدوليــة فقــد ذكــر عبــد الغــي أنَّ مــن صميــم واليتهــا هــو حتديــد مرتكــي االنتهــاكات، وهــذا مــا مل تعــد تقــم بــه 
بشــكل صحيــح منــذ قرابــة عامــن، خبــاف بقيــة الســنوات الســابقة، وطالــب اللجنــة بضــرورة تصحيــح مســارها واكتشــاف مواطــن 
اخللــل الــي طــرأت يف العامــن األخرييــن، ُمشــرياً إىل أنَّ اللجنــة مل تتهــم القــوات الروســية بشــكل واضــح ســوى يف حادثتــن فقــط 

منــذ بــدء التدخــل الروســي يف ســوراي يف أيلــول/ 2015 حــى اآلن.
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وفيما يلي نص الكلمة كاملة:
نيويــورك: الكلمــة الــي ألقاهــا مديــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف اجتمــاع علــى هامــش فعاليــات الــدورة 74 الجتمــاع 

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 

ــا هــو جديــد؟ وعــادة مــا جنيــب  دائمــاً يف أغلــب االجتماعــات ُنســأُل عمَّ
آبخــر التطــورات وهــذا منطقــي، لكنــي أعتقــد مــن مقاربــة ومــن زاويــة 
أخــرى أن اجلديــد يف الكارثــة الســورية هــو اســتمرار اجلرائــم، هــذا هــو أهــم 
جديــد، أمنــاط متعــددة مــن اجلرائــم ال تــزال مســتمرة منــذ عــام 2011 
حى اآلن، ال تزال عمليات القتل خارج نطاق القانون بســبب القصف 
القســري  واإلخفــاء  التعســفي  االعتقــال  عمليــات  تــزال  وال  مســتمرة، 
مســتمرة، وال تــزال الوفيــات بســبب التعذيــب مســتمرة أيضــاً، إضافــة إىل 
التشــريد القســري وتدمــري املنــازل واملمتلــكات واالســتياء عليهــا، وقصــف 
املشــايف والتوقــف عــن التعليــم وغــري ذلــك، رمبــا ختتلــف احلصيلــة بــن شــهر 
وآخــر، لكــن مــن انحيــة االســتمرار فجميــع تلــك االنتهــاكات ال تــزال 
مســتمرة، وال تــزال ُتشــكِّل منــط اســتهداف واســع ضــد املدنيــن وُيشــكِّل 

بعضهــا جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، وبعضهــا جرائــم حــرب.

حنــن يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان نرصــد ونوثــق االنتهــاكات بشــكل يومــي ومســتمر منــذ قرابــة مثــاين ســنوات، وبنــاء علــى 
تلــك البيــاانت نقــوم بنشــر أخبــار يوميــة عــن أبــرز تلــك احلــوادث وتقاريــر شــهرية، وتقاريــر خاصــة لنؤكــد أمريــن رئيســن:

األول: استمرارية اجلرائم ضدَّ اإلنسانية وجرائم احلرب وحصيلتها الراكمية، مبعىن اخلسارة التقديرية البشرية للدولة واجملتمع السوري.

الثاين: استمرار تلك اجلرائم يف سوراي يعي بوضوح وبساطة استمرار فشل اجملتمع الدويل يف إيقافها.

سوف أشري بسرعة إىل بعض اإلحصائيات منذ بداية عام 2019 حى اآلن، واإلحصائيات الكلية بن أيديكم ُتشري إىل:
حنــو 98 ألــف خمتــٍف قســرايً، وقرابــة 14200 قتلــوا بســبب التعذيــب، أمــا عــن اســتمرارية االنتهــاكات ففــي عــام 2019 وثقنــا 

مــا يلــي:

مقتل 2600 مدنياً، ويف آب املنصرم وثقنا قرابة 270 مدنيًا

سجَّلنا 3618 حالة اعتقال، ويف آب املنصرم سجلنا قرابة 569 حالة

سجَّلنا 619 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية،  بينها 62 وثقناها يف آب أيضاً 

https://drive.google.com/file/d/1f2T2abgpSpTuQoXM3RaF3HGGm2mHF4yT/view
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سجلنا مقتل 212 شخصاً بسبب التعذيب، بينهم 25 مت توثيقهم يف آب املنصرم.

سجَّلنا منذ مطلع 2420 برمياً متفجراً ألقاها طريان النظام السوري املروحي واثبت اجلناح، بينها 1167 مت توثيقها يف آب. 

سجلنا منذ مطلع عام 2019 مقتل 22 من الكوادر الطبية، و9 من الكوادر اإلعامية، و12 من عناصر الدفاع املدين.
 

هــذه اإلحصائيــات تــدل علــى أنَّ مــا حيصــل يف ســوراي هــو األســوأ يف العــامل علــى عــدة مســتوايت، وبنــاء علــى ذلــك ســوف أنتقــل 
مباشــرة إىل عــدد مــن التوصيــات:

أواًل: الدول احلضارية، اليت حترتم القانون الدويل وبشكل خاص الدول احلاضرة هنا:
واحــد: مبوجــب املــادة 1 املشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف علــى الــدول أن حتــرم اتفاقيــات جنيــف، وأن تتخــذ اخلطــوات الازمــة 
لتطبيــق احرامهــا، وعلــى الــدول الثالثــة غــري املشــاركة يف النــزاع املســلح الــدويل أو الداخلــي التزامــات حلمايــة املدنيــن واألعيــان 
املدنيــة يف ســوراي، وقــد مت تطبيــق عقــوابت سياســية واقتصاديــة، لكــن هــذا مل يكفــي وجيــب اختــاذ تدابــري أكثــر قســوة تكفــل إلــزام 

النظــام الســوري ابحــرام تطبيــق اتفاقيــات جنيــف.

اثنــان: لقــد فشــل جملــس األمــن حــى مبجــرد فــرض عقــوابت اقتصاديــة ضــد النظــام الســوري، بــل فشــل أكثــر مــن ذلــك ومل 
يتمكــن مــن فــرض حظــر توريــد أســلحة للنظــام الســوري، وقبــل أايم اســتخدمت روســيا حــق النقــض للمــرة الـــ 13 ضــدَّ مشــروع 
ــدت اللجنــة الدوليــة املعنيــة ابلتدخــل وســيادة الــدول يف تقريرهــا املنشــور يف كانــون األول  قــرار يطالــب حبمايــة املدنيــن، وقــد أكَّ
2001 علــى أنَّ: “ختلَّــف جملــس األمــن عــن الوفــاء مبســؤوليته يف أوضــاع هتــز الضمــري وتســتصرخ النجــدة فســيكون مــن غــري 
املعقــول أن نتوقــع مــن الــدول املعنيــة أن تســتبعد اســتخدام وســائل أخــرى أو اختــاذ أشــكال أخــرى مــن التدابــري للتصــدي خلطــورة 

وإحلــاح هــذه األوضــاع.”

وهــذا مــا حصــل متامــاً يف ســوراي وليــس يف جمــزرة واحــدة أو يف انتهــاك واحــد بــل يف عمليــات القتــل والتعذيــب، والعنــف اجلنســي، 
واإلخفــاء القســري، واســتخدام األســلحة الكيميائيــة، والراميــل املتفجــرة، وحصــار املدنيــن، والقائمــة تطــول، لقــد ختلَّــف جملــس 
األمــن عــن مســؤولياته يف احلالــة الســورية الــي اســتصرخت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان واملنظمــات الدوليــة وجلــان التحقيــق 
األمميــة النجــدة مــن جملــس األمــن ألجلهــا آالف املــرات، ويف هــذا الســياق أكَّــدت اللجنــة الدوليــة املعنيــة ابلتدخــل وســيادة الــدول 
يف التقريــر ذاتــه: “يســتحيل التوصــل إىل توافــق يف الــرأي حــول أيــة جمموعــة مــن اقراحــات القيــام بتدخــل عســكري يعــرف بصحــة 
أي تدخــل مل أيذن بــه جملــس األمــن أو اجلمعيــة العامــة. ولكــن هــذا رمبــا يــرك ظروفــاً يتخلــف فيهــا جملــس األمــن عــن الوفــاء مبــا 
تعتــره هــذه اللجنــة مســؤوليته عــن احلمايــة يف وضــع يهــز الضمــري ويســتصرخ النجــدة. إهنــا ملســألة حقيقيــة يف هــذه الظــروف حيــث 
يقــع أشــد الضــرر: يف اإلضــرار ابلنظــام الــدويل إذا مت جتــاُوز جملــس األمــن أو يف اإلضــرار بذلــك النظــام إذا ُذبِــَح النــاس 

وجملــس األمــن واقــف وقفــة املتفــرج.” 
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أعتقــد أنــه يف ظــل اســتمرار فشــل جملــس األمــن ال بــد مــن حتالــف حضــاري يتجــاوز روســيا والصــن ويتدخــل حلمايــة املدنيــن يف 
ســوراي ويفــرض منطقــة حظــر طــريان يف مشــال غــرب ســوراي، وتصبــح منطقــة آمنــة مــن القصــف اجلــوي علــى غــرار مشــال شــرق ســوراي.

إن القصف اجلوي هو املتسبب يف قرابة 75 % من إمجايل عمليات القتل وقرابة 85 % من إمجايل عمليات الدمار يف سوراي.

ثاثــة: النظــام الروســي متــورط يف ارتــكاب مئــات جرائــم احلــرب يف ســوراي عــر االســتمرار بتزويــد النظــام الســوري ابألســلحة وعــر 
االشــراك املباشــر يف عمليــات القصــف وقتــل املدنيــن واســتهداف املشــايف ومراكــز الدفــاع املــدين، وال بــد مــن رفــع العقــوابت 

االقتصاديــة والسياســية ومقاطعــة شــركات تصنيــع األســلحة الروســية بشــكل اتم.

أربعــة: الرفــض القاطــع ملســار أســتاان، الــذي تســبَّب يف إعــادة ســيطرة النظــام الســوري علــى عــدد واســع مــن املناطــق وقتــل املئــات 
مــن أهلهــا وتشــريد أكثــر مــن 2.5 مليــون ســوري، والدفــع ابجتــاه إحيــاء العمليــة السياســية يف جنيــف وممارســة ضغــوط لوضــع 

جــدول إطــار زمــي إلجنــاز ذلــك االنتقــال السياســي.

مخســة: تطبيــق خطــة طــوارئ عاجلــة لدعــم مــادي وإغاثــي عاجــل للمشــردين يف مشــال غــرب ســوراي، الذيــن يُقــدر عددهــم بـــ 
1.2 مليــون يف حاجــة ماســة إىل أساســيات احليــاة ويف مقدمتهــا امليــاه الصاحلــة للشــرب واالســتخدام، واخلدمــات الطبيــة بعــد أن 

قصفــت روســيا أغلــب املراكــز الطبيــة يف مشــال غــرب ســوراي.
 

اثنياً: النظام السوري:
• علــى النظــام الســوري التوقــف الفــوري عــن انتهــاك القانــون العــريف الــدويل، وكذلــك عــن انتهــاك الدســتور الســوري احلــايل، ألن 
التعذيــب واإلخفــاء القســري حمظــور يف دســتور عــام 2012، وهــذا يعــي أنــه ال قيمــة ألي دســتور أو جلنــة دســتورية يف ظــل بقــاء 

النظــام احلــايل واألجهــزة األمنيــة.
• التوقــف عــن اســتخدام مؤسســات ومــوارد وأمــوال الدولــة الســورية يف قصــف وقتــل اجملتمــع الســوري الــذي طالــب بتغيــري حكــم 

العائلة.
• التوقــف عــن عمليــات النهــب والســطو علــى ممتلــكات النازحــن والاجئــن عــن طريــق اإلرهــاب والتهديــد، والبــدء بــداًل مــن 

ذلــك بتعويــض الضحــااي الذيــن دمــرت الراميــل املتفجــرة منازهلــم وشــردهتم.
• الكشف عن مصري قرابة 84 ألف خمتف قسرايً وهذا رقم مرعب ويؤثر يف ماين السورين.
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اثلثاً: إىل زمالئنا يف جلنة التحقيق الدولية املستقلة:
الركيــز بشــكل أساســي علــى التحقيــق يف حــوادث االنتهــاكات واالبتعــاد قــدر اإلمــكان عــن التوصيــف السياســي، جيــب تســمية 
مرتكــي االنتهــاكات بشــكل واضــح، الحظنــا أن القــوات الروســية مذكــورة بشــكل حمــدود جــداً يف اهتــام حبادثتــن فقــط يف مجيــع 
التقاريــر الــي صــدرت عــن جلنــة التحقيــق منــذ التدخــل الروســي حــى اآلن، بينمــا وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مئــات 
احلــوادث الــي تورطــت فيهــا القــوات الروســية ابرتــكاب انتهــاكات، والعديــد منهــا ُيشــكل جرائــم حــرب، وبشــكل واضــح وخــاص 
اســتخدام روســيا للذخائــر العنقوديــة، الــي وثقهــا املرصــد الــدويل للذخائــر العنقوديــة ومنظمتــا هيومــان رايتــس ووتــش والعفــو 

الدوليــة، وكذلــك قصــف روســيا للمشــايف واألعيــان املدنيــة، وحنــن نرســل لكــم بشــكل شــهري تقريــراً عــن أبــرز تلــك احلــوادث.
 

رابعاً: إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
• إعادة حتليل حصيلة ضحااي النزاع يف سوراي بعد أن توقف ذلك منذ نيسان/ 2014.

• إصــدار تقاريــر وبيــاانت عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف ســوراي، وإيصاهلــا إىل مســامع اجملتمــع الســوري والوقــوف جبانبهــم، 
وتكثيــف جهــود عمليــات توثيــق االنتهــاكات يف ســوراي بشــكل أكــر.

• حتديد مرتكي االنتهاكات بشكل واضح وخاصة القوات الروسية الي ارتكبت مئات جرائم احلرب.
 

خامساً: إىل مكتب املبعوث األممي:
• إعــادة العمليــة السياســية إىل مســارها املنطقــي وتسلســلها املنطقــي حبســب بيــان جنيــف وقــرار جملــس األمــن 2254، هيئــة 
حكــم انتقــايل ينبثــق عنهــا جلــان مــن ضمنهــا جلنــة دســتور وجلنــة انتخــاابت وتكــون مرجعيــة اللجــان هــي هيئــة احلكــم االنتقــايل 

وليــس قلــب املســار رأســاً علــى عقــب كمــا فعــل املبعــوث األممــي الســابق.
• إدراج ملــف املعتقلــن واملختفــن يف كافــة جــوالت احملــاداثت وكذلــك وقــف قصــف املشــايف ومراكــز الدفــاع املــدين واملــدارس، 

والعمــل علــى ملــف احملاســبة بشــكل واضــح، وعــدم التفــاوض علــى منــح عفــو ملرتكــي اجلرائــم ضــد اإلنســانية.
 

سادساً: إىل اآللية اإلنسانية لتجنب النزاع:
إنشــاء موقــع إلكــروين حيتــوي قاعــدة بيــاانت كاملــة عــن املراكــز كافــة املســجلة لــدى اآلليــة، مــع اإلشــارة إىل املراكــز الــي مت 
اســتهدافها، وحــى وإن كان ذلــك مــن دون حتديــد املســؤول عــن القصــف، إنَّ هــذا ســوف يســاعد احملققــن يف أجهــزة األمــم 
املتحــدة واملنظمــات الدوليــة واملنظمــات احملليــة املختصــة واملعنيــة، وســوف نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اســتناداً إىل 

ــن مــن حتديــد املســؤولن عــن القصــف. ذلــك مبقاطعتهــا مــع قاعــدة البيــاانت لدينــا، ونتمكَّ
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صور من فعالية املعرض الذي تضمَّن 35 لوحة ملختفن قسراً على يد أطراف النزاع يف سوراي: 

https://drive.google.com/file/d/1fR0ygBmRe2pYrDECRTVWH0iKmAuqrjnJ/view
https://drive.google.com/file/d/1fIDMsRQKHkqFeLQ2R50guIwtuxIvew2N/view
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https://drive.google.com/file/d/1fTzDt0X7_I1XmEUBJiWZT15vHbx_Y2uR/view
https://drive.google.com/file/d/1fT3Is8LKuD8_lkfVQRFGe3b95oNZEVBy/view
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