بيـ ــان صحفي

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
تُ ِّ
قدم عرضاً لمعظم فصائل المعارضة
المسلحة عن تقرير لجنة التحقيق
الدولية األخير
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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،تأسست نهاية حزيران 2011

وهي منظمة مستقلة ،غير حكومية ،غير ربحية ،معتمدة من قبل األمم

المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

اســطنبول :اإلثنــن  /25أيلــول بدعــوة مــن مركــز احل ـوار اإلنســاين قدمــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حماضــرًة موســعة

عــن تقريــر جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة األخــر عــن ســوريا والــذي مت اســتعراضه يف جملــس حقــوق اإلنســان قبــل حنــو أســبوع،
وتضمــن حتقيقـاً خاصـاً عــن اســتخدام النظــام الســوري لغــاز الســارين ضــد أهــايل مدينــة خــان شــيخون.
َّ
حتدَّث رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان السيد فضل عبد الغين عن ثالثة حماور أساسية:

احملــور األول كان عــن تكويــن جلنــة التحقيــق الدوليــة ،وآليــة عملهــا ،وضــرورة التعــاون معهــا ،واحملــور الثــاين تطـ َّـرق إىل أبــرز مــا
ورد يف التَّقريــر ،واســتعرض يف هــذا احملــور انتهــاكات النظــام الســوري وحليفــه الروســي ،والتنظيمــات اإلســامية املتشــددة وحـ َّـذر
َ
ـتعرض انتهــاكات قـوات التحالــف الــدويل ،وقـوات ســوريا الدميقراطيــة،
مــن تبعــات االنضمــام إليهــا أو التَّقــارب معهــا ،كمــا اسـ َ
وفصائــل يف املعارضــة املســلحة ،وتطـ َّـرق إىل احلديــث عــن تاريــخ اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة يف ســوريا،

وعــن اللجــان األُمميــة املتابعــة لذلــك ،وقـرارات جملــس األمــن يف هــذا الصــدد ،أمــا احملــور الثالــث فقــد أشــار بشــكل خمتصــر إىل
آليــات احملاســبة واحملاكمــات ،وشــدَّد علــى ضــرورة التعــاون مــع آليــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة الــي أنشــأهتا اجلمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة يف كانــون األول.2016 /
تــا ذلــك جــوالت مــن األســئلة واملناقشــات ،تـ ُّ
ـدل علــى إدراك معظــم احلاضريــن ألمهيــة جتنُّــب أي نــوع مــن االنتهــاكات ألهنــا
ســوف تطــال قيــادة الفصيــل كاملـةً ،وتؤكــد علــى حاجــة فصائــل املعارضــة املســلحة ملزيــد مــن جلســات العــرض والنِّقــاش ،وهــذا
وعـ َـد بــه مركــز احلـوار اإلنســاين مــن خــال دوره يف هــذا اجملــال.
مــا َ

يُشــار إىل َّ
قدمــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان لفصائــل يف املعارضــة املســلحة ،حيــث
أن هــذا هــو العــرض الثالــث الــذي تُ ِّ

ـرز قواعــد القانــون العــريف اإلنســاين ،وتطـ َّـرق العــرض الثانــي إىل انتهــاكات بعــض فصائــل املعارضــة
تضمـ َـن العــرض األول أبـ َ
ّ

املســلحة ،والتأكيــد علــى متابعتهــا ،وضــرورة حماســبة مــن قــام هبــا.
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