
 ،(Zoom زووم) للمشاركة المباشرة عبر برنامج
يرجى التسجيل باستخدام الرابط التالي:

(+905312502092; abdullah@snhr.org)

(SNHR)

23 أيلول 2022، من الساعة 4:00 مساًء حتى 5:30 مساًء بتوقيت وسط أوروبا، الساعة 5:00 مساًء حتى 6:30 مساًء بتوقيت سوريا

سد الفجوة: السعي لتحقيق المساءلة في سوريا

UNGA 77 - دعوة

فعالية على هامش الدورة 77 للجمعية العامة لألمم المتحدة

مــرت إحــدى عشــر ســنة منــذ أن خــرج الشــعب الســوري محتجــًا، بشــجاعة وســلمية، 
ــة واإلصالح السياســي وحكومــة تراعــي حقــوق اإلنســان، بينمــا جــاء رد  ــة بالحري للمطالب
نظــام األســد علــى هــذه المطالبــات بعمليــات قتــل خــارج نطــاق القانــون واعتقــاالت 
تعســفية واختفــاء قســري وتعذيــب وعنــف جنســي وجنســاني وتهجيــر قســري وهجمــات 
باألســلحة الكيميائيــة، إضافــة إلــى عــدد ال يحصــى مــن االنتهــاكات والفظائــع األخــرى التــي 
تمثــل جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية. وعلــى الجانــب اآلخــر، ارتكبــت، وال تــزال ترتكــب، 
أطــراف أخــرى فــي النــزاع، مــن بينهــم داعــش وجميــع فصائــل المعارضــة المســلحة، 
تجــاوزات وانتهــاكات ضــد الشــعب الســوري. وال يــزال كل مــن وحشــية نظــام األســد 
ــة السياســة يشــكالن حاجــزًا أمــام أي حــل ســلمي مطــروح  ــة ورفضــه للعملي المتواصل

لألزمة السورية.
ووفقــًا للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، قتــل نظــام األســد مــا ال يقــل عــن 200,416 
ــون مختفيــن  ــاك نحــو 111,907 شــخصًا ال يزال ــًا، مــن بينهــم 22,951 طــفًال، بينمــا هن مدني
المتحــدة  الســامية لألمــم  المفوضيــة  أكدتــه  مــا  النــزاع. وحســب  انــدالع  قســريًا منــذ 
النظــام  منــع  جانــب  إلــى  والتجــاوزات،  االنتهــاكات  هــذه  ســاهمت  الالجئيــن،  لشــؤون 
للمســاعدات اإلنســانية، فــي التهجيــر القســري لمــا يقــرب مــن نصــف ســكان ســوريا قبــل 

الحرب – مع وجود 6.9 مليون نازح داخليًا و6.8 مليون الجئ. 
وتعــد الجهــود المتواصلــة التــي تبذلهــا المحاكــم الوطنيــة للتحقيــق فــي الجرائــم ضمــن 
واليتهــا القضائيــة والمرتكبــة فــي ســوريا هــي خطــوات مرحــب بهــا نحــو تحقيــق المســاءلة 
وإدانــة مســؤولي مخابــرات النظــام بارتكابهــم جرائــم ضــد اإلنســانية فــي قضايــا تاريخيــة. 
كمــا أن الدعــم الدولــي الــذي تحظــى بــه لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة واآلليــة الدوليــة 
المحايــدة والمســتقلة أدى إلــى تعزيــز المســاءلة عــن االنتهــاكات والتجــاوزات فــي ســوريا، 
ــد منهــا ســوريون، فــي جمــع  ــي يقــود العدي ــدوره دعــم المنظمــات، الت ــك ب إذ يشــمل ذل

األدلة وتوثيق الفظائع واالنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا.
إن الســعي لتحقيــق المســاءلة والعدالــة أمــر أساســي مــن أجــل بنــاء الثقــة فــي العمليــة 
السياســية التــي دعــا إليهــا قــرار مجلــس األمــن رقــم 2254، وضمــان الــسالم المســتقر 
تتجــاوز  المســاءلة  أن  بيــد  ويســتحقونه.  الســوريون  يحتاجــه  الــذي  والدائــم  والعــادل 
الجهــود الراميــة إلــى دعــم عمليــات العدالــة الجنائيــة. وهنــاك العديــد مــن الخطــوات التــي 
يمكــن اتخاذهــا بالتــوازي مــع هــذه التحقيقــات والقضايــا لتعزيــز المســاءلة عــن مجموعــة 
واســعة مــن الفظائــع المرتكبــة فــي ســوريا. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن معاقبــة األفــراد 
الضالعيــن فــي التجــاوزات واالنتهــاكات ضــد حقــوق اإلنســان؛ رفــض الجهــود الراميــة إلــى 
إعــادة تأهيــل نظــام األســد الوحشــي، وتوضيــح مصيــر عشــرات اآلالف مــن المفقوديــن أو 
لتعزيــز  طرقــًا  جميعهــا  تعتبــر  وجودهــم  ومــكان  ســوريا  فــي  تعســفيًا  المحتجزيــن 

المساءلة.
كيــف  الســوري ويســتطلع  الســياق  فــي  العدالــة والمســاءلة  الحــدث  هــذا  ســيتناول 
يمكــن للمجتمــع الدولــي اســتنباط طــرق إضافيــة لمحاســبة المســؤولين عــن االنتهــاكات 

والتجاوزات، وخاصة النظام السوري وحلفائه.
سيركز الحدث على األسئلة التالية:

كينيث روث
المدير التنفيذي السابق لمنظمة 

هيومن رايتس ووتش

رائد صالح
مدير الدفاع المدني السوري (الخوذ 

البيضاء)

محمد العبد هللا
المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة 

والمساءلة

فضل عبد الغني
المدير التنفيذي للشبكة السورية 

لحقوق اإلنسان

لينيا أرفيدسون
(COI) لجنة التحقيق الدولية في سوريا

حال هزاع
مديرة منظمة ناجيات سوريات

إيثان غولدريتش
نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون 

الشرق األدنى، وزارة الخارجية األمريكية.

بريجيت كورمي
مبعوثة فرنسا الخاصة بشأن سوريا.

مارسيل دي فينك
نائب وزير الخارجية الهولندي

جيس داتون
المدير العام لمكتب الشرق األوسط 

في الشؤون العالمية الكندية

جوناثان هارغريفز
الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى 

سوريا.

إيما بيلز
مستشارة أولى في المعهد األوروبي للسالم

ستتلقون بعد التسجيل رسالة تأكيد عبر البريد اإللكتروني 
تحتوي على معلومات حول االنضمام إلى الحدث.

الفعالية باللغة اإلنجليزية – ستتوفر الترجمة الفورية 
إلى اللغة العربية

ستيفان شنيك
المبعوث األلماني الخاص إلى سوريا

أثــر القضايــا المرفوعــة بموجــب الواليــة القضائيــة العالميــة األخيــرة علــى الجهــود  • مــا هــو 
الرامية إلى تعزيز المساءلة؟ 

• مــا هــي الطــرق األخــرى التــي يمكننــا مــن خاللهــا تعزيــز المســاءلة خــارج نطــاق المالحقــات 
الجنائية؟

النــزاع  وأطــراف  األســد  نظــام  فــي محاســبة  القائمــة  األدوات  تعزيــز فعاليــة  يمكننــا  كيــف   •
األخرى؟ وكيف يمكن للعقوبات المفروضة على النظام السوري أن تعزز المساءلة؟

• كيــف يؤثــر ضغــط حملــة المســاءلة المســتدامة علــى مشــاركة نظــام األســد وحلفائــه فــي 
العملية السياسية متماشيًا مع قرار مجلس األمن رقم 2254؟

ــة  ــات الوطني ــا والناجيــن العمــل مــع اآللي ــي والضحاي • كيــف يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدن
والدولية لتعزيز جهود المساءلة؟

• كيــف يمكننــا ممارســة ضغــط إضافــي علــى الــدول واألفــراد والشــركات التــي تدعــم إعــادة 
تأهيل نظام األسد من أجل تعزيز المساءلة؟

برعاية

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LHvZuY63QSG-Cucap9fVcg

