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السبت 12 كانون األول 2015

املناصرة  عمليات  تعزيز  إطار  يف 
اليت  السوري،  الشعب  لقضية 
حلقوق  السورية  الشبكة  هبا  تقوم 
عمل  بضرورة  وللتذكري  اإلنسان، 
كل ما هو متاح يف سبيل ختفيف 
املستمرة  اليومية  املعاانة  وقف  أو 
منذ  املستمرة  السوريني  للمواطنني 

قرابة مخس سنوات.

الشبكة السورية تلتقي مع جمموعة من سفراء بعثات بيـــــــــان
الدول العربية واألجنبية يف جملس األمن الدويل

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

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

التقى السيد فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع سفراء بعثات كل من الوالايت املتحدة األمريكية، 
وروسيا االحتادية، واململكة العربية السعودية، ودولة قطر، وذلك يف املقر الدائم لكل بعثة يف جملس األمن الدويل بنيويورك.

تناول احلديث األوضاع يف سوراي وتطوراهتا، وركَّز على االنتهاكات اليومية اليت يتعرض هلا املواطن السوري من خمتلف اجلهات 
ويف مقدمتها النظام السوري، واستمرار عمليات القتل واالعتقال والتعذيب اليومية حبق املدنيني اليت ينفذها واليت مل تتوقف يوماً 

واحداً، والتأكيد على ضرورة العمل إليقاف القصف ابلرباميل املتفجرة.

كما تطرق احلديث إىل االنتهاكات الواسعة اليت قامت هبا قوات اإلدارة الذاتية الكردية مشال سوراي بشكل خاص خالل 
األشهر األخرية، والقصف الذي تقوم به قوات التحالف الدويل ضد تنظيم »داعش« وما يسببه من قتل واستهداف للمدنيني، 
ومت التطرق بشكل موسع إىل التدخل الروسي والقصف العنيف الذي يستهدف املدنيني واملراكز احليوية وما يسببه من حركات 

نزوح واسعة مشال سوراي بشكل خاص.

ويف اللقاء اخلاص مع البعثة الروسية الدائمة يف جملس األمن نفت بشكل قاطع استهداف املدنيني واملراكز احليوية من مشاٍف 
ومدارس وغريها، وأكدت أهنا تعتمد على مصادر موثوقة خالل قصفها ألهداف تنظيم داعش واجملموعات املتشددة، وقد 
قدمت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان نسخاً من تقاريرها اليت أعدهتا حول حوادث قصف الطريان الروسي، كما تعهدت 
البعثة الروسية مبزيد من احلديث مع نظام األسد من أجل وقف الرباميل املتفجرة، واملساعدة يف اإلفراج عن معتقلي الرأي 

السياسيني. 

على صعيد آخر تناول احلديث مع سفراء البعثات الدولية يف جملس األمن موضوع احلل السياسي، والعملية االنتقالية وضرورة 
مراقبة وقف إطالق النار. وُقدمت للبعثات نسخ من آخر الدراسات والتقارير اليت أعدهتا الشبكة السورية حلقوق اإلنسان.
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