مجلس حقوق ٕالانسان – الجلسة السابعة والعشرون.
مداخلة شفهية – الحوار التفاع*ي حول التقرير الصادر عن لجنة تق ./0الحقائق حول سوريا.
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قدمها :بسام ٔالاحمد
ً
شكرا سيدي الرئيس
ّإن مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسان والشبكة ٔالاورومتوسطية لحقوق ٕالانسان وشركاؤهم السوري/ن يشيدون
بتقرير لجنة تق 345الحقائق حول سوريا ،وبالجهود الكب?/ة املقدمة من ِقبل اللجنة؛ لكشف الانHIاكات الصارخة
والجرائم الدولية املرتكبة Nي سوريا.
ولكننا نشعر بالفزع من حقيقة أن الحكومة السورية وأطراف الSTاع ٔالاخرى قد فشلوا ً
فعليا Nي الاستجابة الل_Sاما^Hم
Nي ظل القانون ٕالانساني الدو`ي ،مما أسفر عن دمار شامل ومأساة عميقة.
فالقصف العشوائي للمناطق املأهولة بالسكان املدني/ن مثل حلب ودرعا وريف دمشق ّ
سبب حركة نزوح كب?/ة
للسكان .حيث أن نصف سكان سوريا تأثروا بالSTاع الذي نتج عنه مقتل أك ?pمن  ١٩١٫٠٠٠شخص وأك ?pمن ٣
ً
داخليا.
مالي/ن ال~ئ وع|ى ٔالاقل  ٦٬٥مليون من النازح/ن
ً
تث 3منظماتنا ع|ى عمل ناشطي حقوق ٕالانسان الذين يبذلون
جهودا كب?/ة Nي توثيق الجرائم الدوليةٔ ،الامر الذي
يمهد الطريق ملحاسبة املجرم/ن Nي سياق استمرار الحكومة السورية إعاقة دخول لجنة التحقيق ألراضHا.
إذ تعتمد املنظمات الدولية وهيئات ٔالامم املتحدة ع|ى العمل اليومي الذي تقوم به مجموعات حقوق ٕالانسان
السورية .وع|ى املجلس أن يدرك الثمن الذي يدفعه هؤالء الشجعان بسبب ال_Sامهم بمعاي ?/حقوق ٕالانسان.
إن املدافع/ن عن حقوق ٕالانسان ت ّ
تم محاكمHIم Nي ظروف ال تراي أبسط مبادئ املحاكمة العادلة ،كما حدث مع
الصحفي البارز مازن درويش وزمالئه Nي املركز السوري لإلعالم وحرية التعب .?/وما يزال آالف النشطاء السلمي/ن قيد
الاعتقال التعسفي ع|ى أيدي الحكومة السورية ،يتعرضون للتعذيب بشكل روتي 3مما أسفر عن وفاة ٓالاالف .وكذا
ُ
حكم سيطر^Hا
يتعرض نشطاء حقوق ٕالانسان بشكل م_Sايد لHIديدات ومخاطر من جهات غ ?/حكومية متطرفة ،ت ِ
"بطريقة إجرامية" ع|ى املنطقة.
مضت أك ?pمن  ٩أشهر وال تزال املحامية واملدافعة عن حقوق ٕالانسان البارزة ورئيسة مركز توثيق الانHIاكات Nي
ّ
سوريا رزان زيتونة ،مخطوفة مع ثالثة من زمال¦Hا ع|ى يد مجموعات معارضة مسلحة.
ففي الوقت الذي يتابع املجتمع الدو`ي الجرائم املريعة ال¨ 3ترتك§Hا املجموعة املتطرفة )داعش( ،يتوجب عليه عدم
تجاهل الانHIاكات املستمرة ال¨ 3ترتك§Hا الحكومة السورية بحق املدني/ن والنشطاء السلمي/ن.
سيدي الرئيس

لقد فقد السوريون الثقة بقدرة آليات عمل مجلس حقوق ٕالانسان ع|ى معالجة مشكلة الحصانة وٕالافالت من
العقاب املتأصلة Nي بلدهم .لذلك نكرر مطالبتنا للمجلس بتحمل مسئولياته Nي الدفاع عن مصالح الضحايا ،من
خالل مناشدة مجلس ٔالامن –بوضوح وقوة– بإحالة امللف السوري للمحكمة الجنائية الدولية.
ً
شكرا سيدي الرئيس

