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اإلثنني 18 آذار 2019

بروكسل: الشبكة السورية حلقوق 
اإلنسان ُتساهم إىل جانب منظمات 

سورية عدة يف تنظيم فعاليتني ابلتوازي 
مع انعقاد مؤمتر بروكسل الثالث

بيان صحفي
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بروكســل – 12 - 13/ آذار/ 2019: نظَّمــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ابالشــراك مــع منظمــات ســورية عــدة 
فعاليَتــن ابلتــوازي مــع انعقــاد مؤمتــر بروكســل الثالــث للماحنــن، ذلــك ضمــن إطــار املســامهة اجلديَّــة ملنظمــات فاعلــة يف اجملتمــع 

املــدين الســوري وعــرض أفكارهــا وتقــدمي توصياهتــا.

ُعِقــَدت الفعاليــة األوىل يف املركــز الــدويل للصحافــة حتــت عنــوان: “مكافــأة جرائــم احلــرب: التكلفــة اخلفيــة لألعمــال يف ســوراي”، 
بتنظيــم كل مــن: “الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان”، و”الربانمــج الســوري للتطويــر القانــوين”، و”بيتنــا ســوراي”، وحتــدَّث 
كل مــن: إبراهيــم العلــي وهــو مؤســس “الربانمــج الســوري للتطويــر القانــوين”، وفضــل عبــد الغــي “رئيــس الشــبكة الســورية 
حلقــوق اإلنســان”، وأســعد العشــي املديــر التنفيــذي لـــ “بيتنــا ســوراي”، وإميــا بيلــس ابحثــة وصحفيــة اســتقصائية مســتقلة، و ايــن 
جورداش حماٍم يف احملاكم العليا وشــريك إداري يف “مؤسســة االلتزام العاملي ابحلقوق”، وحبضور عدد من الباحثن والصحفين 

والسياســين، ومــن منظمــات اجملتمــع املــدين الســوري.

وحتــدَّث الســيد “فضــل عبــد الغــي” مديــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف كلمتــه عــن مــدى حجــم واســتمرارية وتراكــم 
االنتهــاكات الــي وقعــت يف ســوراي، الــي شــكَّلت يف كثــر مــن أمناطهــا جرائــَم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب، وأشــاَر إىل أنَّ هــذا 
الكــم اهلائــل مــن اجلرائــم مل يكــن ليتــم لــوال توفــِر متويــل ضخــم للنظــام الســوري لدعــم آلتــه العســكرية والذخــرة واملقاتلــن النظاميــن 
وامليليشــيات احملليــة، وأشــار إىل أنَّ النظــام الســوري قــد حصــل علــى هــذا التَّمويــل مــن دولــة إيــران بشــكل أساســي، إضافــة إىل 
أفــراد ســورين موالــن لــه ميتلكــون شــركات وهــؤالء متورطــون بشــكل أساســي يف دعــم هــذه االنتهــاكات ودورهــم مشــابه تقريبــاً 
ــد  ملــن يقــوم بتنفيــذ االنتهــاك، وأضــاَف أنَّ هنــاك أيضــاً أفــراد وشــركات مــن خــارج ســوراي حتــاول مســاعدة النظــام الســوري، وأكَّ
أن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حتــاول الكشــف عــن هــؤالء األفــراد والشــركات الــي ميتلكوهنــا، داخــل وخــارج ســوراي، وهــذا 
النَّمــط مــن التوثيــق هــو عمليــة شــاقَّة ومعقــدة، وأخــراً لفــت االنتبــاه إىل أنَّ ال أحــد يرغــب يف العقــوابت جملــرد العقــوابت بــل هــي 
غايــة لــردع النظــام الســوري وحلفائــه عــن ارتــكاب مزيــد مــن االنتهــاكات، وهبــدف إضعافــه ليقبــَل ابملشــاركة يف عمليــة سياســية 

ُتســِهم يف نقــل ســوراي مــن حكــم العائلــة إىل حكــم تعــددي دميقراطــي.

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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وُعِقــَدت الفعاليــة الثانيــة يف 13/ آذار حتــت عنــوان: “محايــة العاملــن يف اجملــال اإلنســاين يف ســوراي” وُعِقــدت يف املركــز الــدويل 
للصحافة بتنظيم كل من: “الشبكة السورية حلقوق اإلنسان”، “اجلمعية الطبية السورية األمريكية”، “الدفاع املدين السوري”، 
“بيتنــا ســوراي”، “حتالــف اإلغاثــة األمريكــي الســوري”، وحتــدَّث كل مــن: فضــل عبــد الغــي مديــر “الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان”، حممــد كتــوب مديــر املناصــرة يف “اجلمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة”، رائــد الصــاحل مديــر “الدفــاع املــدين الســوري”، 
لــويت ليخــت مديــرة الوحــدة األوربيــة يف منظمــة “هيومــان رايتــس ووتــش”، وأدار اجللســة أســعد العشــي املديــر التنفيــذي لـــ “بيتنــا 

ســوراي”، وحضــر احلــَدث عــدد مــن الباحثــن والسياســين والصحفيــن وممثلــن عــن منظمــات اجملتمــع املــدين الســوري.
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وجــاء يف كلمــة الســيد فضــل عبــد الغــي مديــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ مــن أبــرز مــا انفــرَد بــه النــزاع الســوري هــو 
ِكبــَـُر حجــم اخلســارة البشــرية يف الكــوادر العاملــة يف احلقــل اإلنســاين مقارنــة بنزاعــات أخــرى، فقــد قُتِــَل منهــم قرابــة 1100، وال 
يــزال قرابــة 4000 قيــَد االعتقــال، ومت اســتهداف قرابــة 1463 مركــزاً عامــًا يف اجملــال اإلنســاين، وهــذا هــو احلــد األدىن الــذي 
ــد عبــد الغــي أنَّ النظــام الســوري يتصــدَّر مجيــع مرتكــي االنتهــاكات بفــوارق شاســعة، مث أشــار إىل التَّحــدايت  مت توثيقــه، وأكَّ
الــي تواجــه العاملــن يف احلقــل اإلنســاين يف ســوراي، وختــم بتوصيــات بضــرورة التأكيــد علــى محايــة خاصــة هلــذا القطــاع، والتدخــل 

الفــوري ملعاقبــة كل مــن يقــوم ابنتهــاك حبقهــم.

ما ميَّز هاتن الفعاليتن أهنما كانتا من تنظيم منظمات سورية وختطيطها وتنسيقها، وقد تولَّت هذه املنظمات عملية وضع األجندة 
واحملاور وتوجيه الدعوات، وعكست ابلتايل إىل حدٍّ بعيد األولوايت الي ترغب هذه املنظمات بوضعها قيَد املناقشة والبحث.
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