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 للنشر الفوري

 
 

قلقها من  نع باإلنسان تعر قلحقو المتوسطية-وربيةاأل للشبكةالجديدة  التنفيذيةاللجنة 

 تصاعد العنف في سورية

 

 
 نلحقوق اإلنساالمتوسطية -األوروبي للشبكةجنة التنفيذية لال أعربت  -2102 اكتوبر/ تشرين االول10 ، نكوبنهاغ

 د في كوبنهاغن يومالمنتخبة حديثا عن قلقها المتزايد من تصاعد العنف في سورية، وذلك في أول اجتماع رسمي لها عق
 .2102سبتمبر  /أيلول 22
 

ي فالسائدة حاليا  حةوعر بقلق عميق من حالة الحرب األهلية المفتشالمتوسطية لحقوق اإلنسان ت-روبيةإن الشبكة األو
ة أن الوضع الحالي يرجع إلى سنوات من الدكتاتورية التي فرضها على الشعب السوري نظام حافظ . وتؤكد الشبكةسوري
المجتمع الدولي، فبعض  يتخذها، والمتناقضة أحيانا، التي المتوافقةوابنه من بعده. وفاقم الوضع السياسات غير  األسد

األزمة يسلط  إنهاءمجلس األمن الكارثي عن  ز  ـجـالدول تحارب النظام السوري، وأخرى تؤيده، وفق المصالح. وع
 عالن العالمي لحقوق اإلنسان.اإل مبادئي في ضمان اتباع وتطبيق مم الحاكمية العالاالضوء على جوانب القصور في نظ

 
في هذه المرحلة أن تشيد بالنضال المشروع للشعب السوري ضد اإلنسان  قلحقوالمتوسطية -األوروبيةوتود الشبكة 

 ا عقودا. هورية التي صبر عليالدكتات
 

صة افي وقت الحرب تجعل معاناة الشعب السوري اقسى، وخ نساني اإل نونالجسيمة والقا اإلنسانانتهاكات حقوق إن 
كاهل على وتقع معاناة النسوة واألطفال، الذين يضطرون للهرب واللجوء إلى دول مجاورة، ما يؤدي إلى كارثة إنسانية. 

كل األطراف في وة لتلبية حاجات المدنيين.  نآم إنسانيةممرات  إقامةأن يجيز بشكل عاجل  مسؤولية الدولي األمنمجلس 
 مسؤولية االلتزام بمبادئ القانون اإلنساني.عليها النزاع 

 
ع كل األطراف أثناء النزاع يجب أن ترف ترتكبهاالتي  الجرائملحقوق اإلنسان أن كل  المتوسطية-وتعتقد الشبكة األوروبية

العدالة  مالمحكمة الجائية الدولية. ويجب توثيق هذا الجرائم فورا بصرف النظر عن مرتكبها لتمهيد الطريق أما إلى
 ة، واالعتراف بالضحايا وتعويضهم، وتحديد الجناة.لكشف الحقيق االنتقالية

 
األمم المتحدة  ووكاالتاإلنسان المجتمع الدولي والدول المجاورة لسورية  وقلحق ةالمتوسطي-األوروبية الشبكةوتوصي 

أن يمنح ب فيه األعضاء دولالواالتحاد األوروبي  أيضاللمشردين. وتوصي الشبكة  ملجأالموارد الالزمة لتوفير  بتقديم
 .أإلى ملج نريين الساعيللسودون قيود  اللجوء

 
جمعية عائالت المختفين  التي تمثلتور، يللرئيس السيدة نصيرة د انائبفي االجتماع ة ددياللجنة التنفيذية الج توقد انتخب اهذ

 سان.نالمتوسطية لحقوق اإل-في الجزائر في الشبكة األوروبية
 

، المعتقل في تركيا. وشجبت اللجنة السياسات اشيعثمان  اللجنة وها الحازم مع عضنعن تضام ةالتنفيذيوأعربت اللجنة 
من حضور اللجنة  ، عضوةكان من نتائجها منع محمود أبو رحمإذ ، واعتبرتها غير مقبولة، األوروبيةالمشددة للدول 

 االجتماع. 
 
 الخبر( انتهى)

 

   :التالي الهاتف رقم على زغيش حياة :بـ االتصال الرجاء المعلومات، من للمزيد

Mobile:  +32 (0) 488 08 00 41 

  :التالي موقعها زيارة الرجاء الشبكة، عن المعلومات من وللمزيد
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