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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تعقد لقاءات ثنائية مع وزارات 

الخارجية في فرنسا، ألمانيا، الدنمارك

قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ممثلــة بمديرهــا فضــل عبــد الغنــي بزيــارة وزارات خارجية عدة دول فــي االتحاد 

األوروبــي، وعقــدت اجتماعــات مع مســؤولين رفيعي المســتوى فيهــا، وكانت: 

باريس – 27/ تشرين األول، اجتماع مع وزارة الخارجية الفرنسية.

برلين – 28/ تشرين األول، اجتماع ثنائي مع وزارة الخارجية األلمانية.

كوبنهاغن – 2/ تشرين الثاني، اجتماع ثنائي مع وزارة الخارجية الدنماركية. 

وهــذه أول زيــارات فيزيائيــة بعــد انقطــاع اســتمرَّ قرابــة عــام ونصــف العام بســبب الظــروف التي فرضها فيــروس كورونا 

المســتجد، وتناولــت االجتماعــات بشــكل عــام تحديثــًا لحالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا وفقًا للبيانــات والتقاريــر الموثقة 

لــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وتــمَّ التركيــز علــى أن النظــام الســوري ال يــزال مســتمرًا فــي ارتــكاب انتهــاكات 

فظيعــة ُيشــكل بعضهــا جرائــم حــرب كمــا حصــل مؤخــرًا عندمــا تمَّ اســتهداف المدنيين فــي مدينة أريحا في أثنــاء انعقاد 

األحد 7 تشرين الثاني 2021 ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.
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مفاوضــات اللجنــة الدســتورية فــي جنيــف، ويشــكل بعضهــا جرائــم ضــد اإلنســانية مثــل االختفــاء القســري والتعذيــب 

ــد عبــد الغنــي أنــه ال يمكــن إعــادة تأهيــل النظــام الســوري ألن شــيئًا مــن ممارســاته  لعشــرات آالف الســوريين، وأكَّ

الوحشــية لــم يتغيــر منــذ عــام 2011، ويجــب الضغــط علــى الــدول التــي تفكــر بإعــادة تفعيــل العالقــات معــه ألنهــا تمنحــه 

مزيــدًا مــن اإلفــالت مــن العقــاب، كمــا تناولــت االجتماعــات العديــد مــن الملفــات األخــرى مثــل: عــدم أمــان ســوريا لعــودة 

الالجئيــن، وجمــود العمليــة السياســية وأثــر ذلــك علــى المشــردين قســريًا، وموضــوع المســاعدات اإلنســانية العابــرة 

للحــدود، ودعــم مســار المحاســبة.

إضافــة إلــى ذلــك، فقــد عقــَد مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان العديــد مــن االجتماعــات الثنائيــة مــع المنظمــات 

الدوليــة الشــريكة مثــل: المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقوق اإلنســان، هيومــان رايتس ووتش، العفــو الدولية، 

إضافــة إلــى بعــض المقابــالت اإلعالمية.

وتأتــي هــذه الزيــارات ضمــن سلســلة عمليــات المناصــرة التــي تقــوم بهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ قرابــة 

عشــر ســنوات، والتــي تهــدف مــن خاللهــا إلــى اطــالع الــدول والمنظمــات الصديقــة علــى أبــرز تطــورات الجانــب الحقوقــي 

واإلنســاني، واألعمــال التــي تقــوم بهــا الشــبكة علــى المــدى القريــب والمتوســط، ومتابعــة أبــرز التوصيــات المتضمنــة 

فــي التقاريــر التــي أصدرناهــا، ومــن جهــة أخــرى، االســتماع إلــى اســتراتيجيتها للمرحلــة القادمــة مــن أجــل تفعيــل مزيد من 

التنســيق والتعاون.
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