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بدعوة من معهد الدوحة للدراسات العليا، الشبكة 
السورية لحقوق اإلنسان تشارك في ندوة عن 

استراتيجيات وآليات عمل منظمات حقوق اإلنسان في 
سياق سياسات متغيرة

بــيــــــان

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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مهــا برنامــج  الثالثــاء 15/ آذار/ 2021، شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي نــدوة نظَّ
ماجســتير حقــوق اإلنســان فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا بعنــوان “اســتراتيجيات وآليــات 
النــدوة األســتاذ معتــز  عمــل منظمــات حقــوق اإلنســان فــي ســياق سياســات متغيــرة”، وأدار 
ــري، أســتاذ مســاعد ورئيــس برنامــج حقــوق اإلنســان وحاضــر فيهــا الباحــث عمــرو مجــدي،  الفجي
باحــث أول فــي قســم الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، 
واألســتاذ فضــل عبــد الغنــي مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، بحضــور بعــض أســاتذة 

المعهــد، والعديــد مــن طــالب درجــة الماجســتير.

الحــدود  العابــرة للحــدود، علــى اعتبــار العمــل الحقوقــي يتجــاوز  النــدوة دور الشــبكات  ناقشــت 
ووتــش  رايتــس  هيومــان  ومنظمــة  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  مــت  وقدَّ الوطنيــة، 
أنموذجــًا. وقــال الدكتــور معتــز إنَّ المنظمــات الحقوقيــة الوطنيــة والدوليــة فاعلــة فــي تشــكيل 
خطــاب حقــوق اإلنســان، ولهــا تأثيــر مباشــر فــي صناعــة القانــون الدولــي وتطــوره، كمــا تناولــت 
التحديــات الثقافيــة التــي تواجههــا هــذه المنظمــات عندمــا تتحــدث عــن القانــون الدولــي وتطبيقــه 

فــي ســياقات مختلفــة، إضافــة إلــى عــدة محــاور أخــرى.  

ــوان “توثيــق االنتهــاكات فــي الشــبكة الســورية  ــد الغنــي محاضــرة بعن م األســتاذ فضــل عب قــدَّ
لحقــوق اإلنســان رحلــة شــاقة عبــر أزيــد مــن عقــد مــن الزمــن”. وأشــار فــي بدايــة كلمته إلــى أهمية 
تطبيــق القانــون الدولــي عملياتيــًا، والتحديــات التــي تواجــه المنظمــات الحقوقيــة لــدى توثيقهــا 

انتهــاكات جميــع أطــراف النــزاع بمــا فيهــا النظــام الحاكــم. 

ــر أنَّ 15 آذار يصــادف الذكــرى الحاديــة عشــرة النطــالق الحــراك الشــعبي فــي ســوريا، الــذي  وذكَّ
ــعت حتــى  واجهــه النظــام الســوري بالرصــاص الحــي وعمليــات االعتقــال منــذ األيــام األولــى، وتوسَّ
ــر األول للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان  بلغــت حــدَّ الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية بحســب التقري
الصــادر فــي أيلــول/ 2011، مشــيرًا إلــى أنَّ الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان خرجــت مــن رحــم هــذا 

ــا والدفــاع عنهــم.  الحــراك، بهــدف المســاهمة فــي حفــظ حقــوق الضحاي

وتحــدث عــن أهــم المحــاور األساســية للعمــل الحقوقــي والتــي تعتمــد علــى أولويات الوضع وســياق 
األحــداث، مشــيرًا إلــى أهميــة بنــاء قاعــدة بيانــات احترافيــة وذات مصداقيــة عاليــة عــن االنتهــاكات 
موضحــًا “فــي النــزاع الســوري لــم يقــم أحــد بجمــع بيانات ومعلومــات الضحايا ســوى منظمات 
المجتمــع المدنــي” مؤكــدًا علــى دور هــذا التوثيــق فــي مرحلــة العدالــة االنتقاليــة وتحقيــق المحاســبة 

في المســتقبل. 
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واســتطرد فــي الحديــث عــن أبــرز المراحــل األوليــة لعمليــات التوثيــق بالحديــث عــن بنــاء شــبكة 
العالقــات مــع األهالــي والنشــطاء المحلييــن وشــهود العيــان وقــال “نحــن نعمــل ألجــل الضحايــا، 
وفــي الوقــت ذاتــه فــإن الضحايــا وأقربائهــم هم أهــم المصادر للحقوقيين، ومــن دون تعاونهم 
ــا ومراعاتهــا  ــة النفســية للضحاي ال يمكــن أن ينجــح العمــل” مؤكــدًا علــى أهميــة االهتمــام بالحال

مــع التأكيــد علــى أهميــة التــوازن وتجنــب التهويــل.

وتحــدث األســتاذ فضــل عــن أهميــة المطالبــة بجميــع الحقــوق التي تنــصُّ عليها العهــود والمواثيق 
الدوليــة والتــزام جميــع أطــراف النــزاع بقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني وقانــون حقــوق اإلنســان، 
وذلــك عبــر عكــس البيانــات التــي تــمَّ توثيقهــا فــي تقاريــر حقوقيــة ثــم توظيــف هــذه التقاريــر، الفتــًا 
إلــى أنَّ مشــاركة البيانــات والتقاريــر مــع الجهــات والمنظمــات الدوليــة أمــر جوهــري، ألن الهــدف مــن 
عمليــات التوثيــق بنــاء أرشــيف متراكــم، لحفــظ الذاكــرة التاريخيــة، وللضغــط علــى المعنييــن وصنــاع 

القــرار مــن أجــل وقــف االنتهــاكات، ثــم محاســبة المجرميــن. 

وتابــع الحديــث عــن التحديــات التــي تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي واختالفهــا باختــالف الدولــة 
مشــيرًا إلــى أن العامــل األمنــي هــو أبرزهــا فــي حالــة النــزاع الســوري ألن الفــرد قــد يفقــد حياتــه وهــو 
ــه  ــه أو تغييب ــه وتعذيب ــم اعتقال ــة الحصــول علــى معلومــة، وقــد يت ــق انتهــاك أو محاول يقــوم بتوثي
قســريًا، مذكــرًا بــأن هنــاك ثالثــة مــن أعضــاء الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ال يزالــون قيــد 

االختفــاء القســري حتــى اآلن. 

أشــار عبــد الغنــي إلــى تغيــر مناطــق ســيطرة أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، والتــي 
يجــب عليهــا تطبيــق القانــون الدولــي اإلنســاني وقانــون حقــوق اإلنســان. وعــن أهميــة أخــذ واقــع 
الســيطرة بنظــر االعتبــار فــي أثنــاء عمليــات التحقيــق، إضافــة إلــى أهميــة إســناد المســؤولية فــي 
كل حادثــة انتهــاك، إلظهــار مــدى اإلجــرام والحــرص علــى أنســنة إحصائيــات الضحايــا كــي ال يتحولــوا 

إلــى مجــرد أرقــام. 

ــد أن مواكبــة الحــوادث بشــكل مســتمر علــى مــدار الـــ 24 ســاعة تقريبــًا، ثــم بنــاء منهجيــة توثيــق  وأكَّ
ــق  ــة فــي توثي ــر عالي ــزاع، واعتمــاد معايي ــدة، وتطويرهــا باســتمرار لتتناســب مــع مســتجدات الن جي
االنتهــاكات، ثــم تحــري الدقــة فــي أثنــاء العمــل علــى قواعــد البيانــات وإخضاعهــا لعمليــات تدقيــق 
مســتمرة، ومــن ثــم عكســها فــي مخرجــات، جميــع مــا ســبق أدى إلــى بنــاء مصداقيــة عاليــة للشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان لــدى المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة وغيرهــا مــن المهتميــن بالشــأن 
الســوري. وأضــاف “الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مصــدر أساســي أو أحــد أبــرز المصــادر 
للمعلومــات فــي العديــد مــن تقاريــر وزارات الخارجيــة وتقاريــر الحالــة لــدول العالــم منــذ عــام 
2012، كمــا أنهــا أصبحــت بفضــل ذلــك مصــدرًا لعــدد واســع مــن وكاالت األنبــاء العربيــة 

والعالميــة ضمــن تغطياتهــا وتقاريرهــا عــن ســوريا”.
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ه األســتاذ فضــل إلــى أن عمــل المنظمــة التوثيقــي يصــبُّ بشــكل عــام ضمــن إطــار المحاســبة  ونــوَّ
الجنائيــة وغيــر الجنائيــة مثــل فــرض العقوبــات االقتصاديــة واتخــاذ قــرارات سياســية لبــذل جهــود 
لوقــف الجرائــم ضــد اإلنســانية وتحقيــق االنتقــال السياســي نحــو الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، 
عــت مذكــرات تفاهــم واتفاقــات عديــدة لمشــاركة  ولفــَت إلــى أن الشــبكة فــي ســبيل ذلــك وقَّ
البيانــات مــع هيئــات أمميــة ودوليــة، إضافــة إلــى حكومــات العديــد مــن الــدول ومراكــز األبحــاث. كمــا 
أشــاَر إلــى مشــاركة الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي بعــض الدعــاوى المقامــة باالســتناد 
إلــى مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة، والتــي مــن بينهــا قضيــة أ.ر الــذي أدانتــه المحكمــة اإلقليميــة 
العليــا فــي كوبلنــز بارتكابــه بجرائــم ضــد اإلنســانية “وهــي تعنــي بحســب ميثــاق رومــا األساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أنهــا جرائــم ذات طبيعــة منهجيــة أو واســعة النطــاق، وبالتالــي 
ال يمكــن أن تنفــذ مــن قبــل أفــراد فــي النظــام الســوري دون أن تكــون سياســة مركزيــة لــدى 
النظــام الســوري، ومتــورط فيهــا علــى أعلــى المســتويات؛ ويشــكل هــذا الحكــم صفعــة قويــة 
لــكل مــن يفكــر فــي إعــادة أي شــكل مــن أشــكال العالقــات مــع النظــام الســوري، وكل مــن 

يقــدم دعمــًا لــه وفــي مقدمتهــم روســيا، والصيــن، وإيــران”.

اختتــم عبــد الغنــي المحاضــرة بالتأكيــد علــى أهميــة تنظيــم فعاليــات مناصــرة والمشــاركة فيهــا 
دوليــة  فعاليــات  فــي  مســتمر  دوري  بشــكل  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  “تشــارك 
وُأمميــة، كمــا نقــوم بتنظيــم أحــداث جانبيــة علــى هامــش أحــداث دوليــة. وفــي إطــار ســعيها 
مــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تدريبــات  لنقــل الخبــرات الطويلــة التــي اكتســبتها، قدَّ
اإلنســان  حقــوق  لنشــطاء  وكذلــك  الســوريين،  اإلعالمييــن  النشــطاء  مــن  كبيــرة  ألعــداد 
ــي اإلنســاني للمكاتــب  ــون الدول ــات عــن القان مــت تدريب فــي ســوريا وفــي دول أخــرى، كمــا قدَّ

السياســية لفصائــل فــي المعارضــة المســلحة”. 

ــز ثقافــة  ــي هــذه المشــاركة فــي إطــار جهــود الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان لنشــر وتعزي تأت
حقــوق اإلنســان ودعــم جهــود توثيــق االنتهــاكات والتقاريــر المرتكــزة إليهــا، وزيــادة الوعــي بأهميــة 
ومركزيــة دور الضحايــا وضــرورة تعــاون المجتمــع الســوري مــن أجــل فضــح المتورطيــن، ومحاســبة 

مرتكبــي جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية ومحاربــة ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب.

باإلمكان االطالع على الندوة كاملة عبر الرابط التالي. 


