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السبت 21 نيسان 2018

اجتماعات للشبكة السورية حلقوق 
اإلنسان مع مندويب دول يف االحتاد 
األورويب وعدد واسع من منظمات 

اجملتمع املدين

بيان صحفي 
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 Independent“ ضمــن سلســلة عمليــات املناصــرة الــي تقــوم هبــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وبدعــوة وتنظيــم مــن
Diplomat”، عقَد األســتاذ فضل عبد الغين رئيس الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يوم األربعاء 11/ نيســان يف العاصمة 

البلجيكيــة بروكســل جمموعــة مــن اللقــاءات مــع منــدويب دول االحتــاد األورويب، ومــع عــدد واســع مــن املنظمــات الدوليــة منهــا:
 Crisis Action, Care International, European Foundation for Democracy, European 

Institute for Peace, Oxfam, PAX, Quakers Council Europe, Red Cross EU
حيث تطرق إىل عّدة نقاط أبرزها:

ألــف: ضــرورة إضعــاف النظــام الســوري وحلفائــه عــر إعــادة التأكيــد علــى أنَّ االحتــاد األورويب لــن يقبــل أن يكــون نظــام األســد 
مقبــواًل أو مرحبــاً بــه يف أيــة مرحلــة مــن املراحــل، ورفــض إعــادة إعطائــه أي شــكل مــن أشــكال الشــرعية بعــد ارتكابــه عشــرات 

آالف االنتهــاكات الــي ُتشــكِّل جرائــم ضــدَّ اإلنســانية.
ابء: دعم املسارات الوطنية والدولية العاملة يف جمال احملاسبة.

جيم: إرسال مساعدات عاجلة إىل حمافظة إدلب، ودعم املساعدات العابرة للحدود بشكل أساسي.
ــز النِّقــاش حــول كيفيــة تفعيــل عمليــات التشــبيك واملناصــرة يف عــدة قضــااي، علــى رأســها احملاســبة ووقــف االنتهــاكات، كمــا  وتركَّ
تنــاول بشــكل موسَّــع مســتقبل األزمــة الســورية ومســار احلــلِّ السياســي يف ظــلِّ فشــل جملــس األمــن واجملتمــع الــدويل عــن تقــدمي أيــة 

حلــول عملياتيــة.

حضــر االجتماعــات األســتاذ يوســف وهــي مــن املركــز الســوري لإلعــام وحريــة التَّعبــر، وتركَّــز حديثــه عــن آليــات احملاســبة املتاحــة 
ومتابعــة القضــااي املرفوعــة يف بعــض احملاكــم األوروبيــة ذات االختصــاص القضائــي العاملــي.

 تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى أهنــا ســوف تســتمرُّ يف بــذل كل مــا هــو ابإلمــكان يف ســبيل حتقيــق وقــف شــال 
الدمــاء يف ســوراي.

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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