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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تعقد اجتماعات 
ثنائيــــة وتشـــارك فــــي فعاليــــات عــــدة فــــي جنيـــــف

بــيــان صحفي

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.

تشــرين الثانــي/ 2022 - جنيــف: علــى مــدار األيــام مــن 14-18 تشــرين الثانــي/ 2022 شــارك األســتاذ فضــل عبــد 
الغنــي المديــر التنفيــذي للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي اجتماعــات وفعاليــات عــدة فــي جنيــف، كان 

مــن أبرزهــا: 

ألف: اجتماعات ثنائية:
عقــد األســتاذ فضــل اجتماعــات ثنائيــة مــع كل مــن: آليــة التحقيــق الدوليــة المحايــدة والمســتقلة المعنيــة 
بســوريا، لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا، مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق 

اإلنســان، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر. 



باء: فعاليات: 
الرابطــة  مــن  بدعــوة  الثانــي:  تشــرين   /16 األربعــاء 
فضــل  األســتاذ  شــارك  المواطــن  لكرامــة  الســورية 
عبــد الغنــي فــي المؤتمــر الدولــي المنعقــد تحــت عنــوان 
ــذي عقــد  ــة فــي ســوريا”، وال ــة آمن ــق لبيئ “خارطــة الطري
يومــي 16 و17 تشــرين الثانــي، وتــمَّ تنظيمــه بالتعاون بين 
الرابطــة الســورية لكرامــة المواطن،ورابطــة المحاميــن 

الســوريين األحــرار، والمعهــد األوروبــي للســام. 

وتحــدث عــن حقــوق الاجئيــن الســوريين بموجــب القانــون الدولــي، وعــن االنتهــاكات التــي تجــري فــي ســوريا 
مــن قبــل كافــة أطــراف النــزاع وبشــكل رئيــس النظــام الســوري، وهــي العقبــة السياســية أمــام عــودة 
 مشــابهة، وربمــا أشــدُّ قســوًة، وفــي هــذا الســياق عــرض 

ٍ
ــن، ألنهــم ســوف يتعرضــون النتهــاكات الاجئي

عبــد الغنــي جانبــًا مــن تقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الــذي صــدر فــي اليــوم ذاتــه وحمــل عنــوان 
ــذ آذار/2011 حتــى تشــرين األول/2022” “تحليــل لكافــة مراســيم العفــو التــي أصدرهــا النظــام الســوري من

مشــيرًا الــى أنَّ االنتهــاكات مســتمرة فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه إصــدار مراســيم العفــو. ومؤكــدًا أن ســوريا 
هــي أســوأ بلــد فــي العالــم عندمــا يتعلــق األمــر باالختفــاء القســري والتعذيــب وانتهــاكات حقــوق اإلنســان، 

وبالتالــي ال توجــد بيئــة آمنــة عندمــا يتعلــق األمــر بهــذه الظــروف.
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محاضرة تدريبية:
الخميــس 17/ تشــرين الثانــي:  قــدم األســتاذ فضــل عبــد الغنــي محاضــرة لمجموعــة مــن نشــطاء حقــوق 
اإلنســان مــن مختلــف البلــدان العربيــة، تنــاول فيهــا أهميــة عمليــة التوثيــق فــي بنــاء البيانــات وبالتالــي 
فــي خدمــة مســار المحاســبة وفضــح مرتكبــي االنتهــاكات، وضــرورة تحديــد األفــراد المتورطيــن بارتــكاب 
ــه، وفــي هــذا  ــي مــع أهميت ــى أن المحاســبة ال تقتصــر فقــط علــى الجانــب الجنائ االنتهــاكات، كمــا تطــرق إل
الســياق أشــار إلــى أن الحكــم الصــادر بحــق أنــور رســان تضمــن إدانــة للنظــام الســوري ألنــه أشــار إلــى ارتكابــه 
جرائــم ضــد اإلنســانية بحــق الشــعب الســوري، وهــذه يســتحيل أن ُترتكــب مــن قبــل أفــراد. هــذه المحاضــرة 
مــن تنظيــم منظمــة نــداء العدالــة، وتأتــي ضمــن جهــود التعــاون والتنســيق بيــن المنظمتيــن، وتصــب 

ــز ثقافــة حقــوق اإلنســان. ضمــن أهــداف الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي نقــل الخبــرات وتعزي
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