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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تقدم تدريبا لنشطاء حقوقيين 

يمنيين عن مبدأ مسؤولية الحماية والنزاع السوري

األحــد 28/ تشــرين الثانــي/ 2021، قــدم مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الســيد فضــل عبد الغني تدريبًا لنشــطاء 

حقوقييــن فــي اليمــن عــن “جهــود منظمــات المجتمــع المدنــي فــي منطقــة الشــرق األوســط بشــأن المحاســبة ومنــع 

الجرائــم الفظيعــة”، ونظــم التدريــب منظمــة 3 مســارات للتنميــة )ثــري تراكــس(، وبدعــم مــن منظمــة نــداء العدالــة 

ويهــدف التدريــب إلــى تعزيــز درايــة النشــطاء بأطــر عمــل بشــأن المحاســبة ومنــع الجرائــم الفظيعــة في منطقة الشــرق 

 خــاص.
ٍ
األوســط وشــمال أفريقيــا، وقــد اســتهدف التدريــب فئــة الشــباب علــى نحــو

ــز التدريــب علــى نقــاط عــدة مــن أبرزهــا: ارتــكاب النظــام الســوري ألنمــاط مــن االنتهــاكات بلــغ بعضهــا مســتوى جرائــم  ركَّ

ضــد اإلنســانية، وبالتالــي فهــو لــم يفشــل فــي حماية شــعبه فقــط، بل هو المرتكب األساســي لالنتهاكات بحق الشــعب 

الســوري، وكان مــن المفتــرض أن يكــون هنــاك تدخــل دولــي لحمايــة المدنييــن لكنــه لــم يتــم.

كمــا أشــار إلــى دور روســيا فــي حمايــة النظــام الســوري مــن المحاســبة، وذلــك كونهــا دولــة كبــرى ودائمــة العضويــة 

ــن النظــام الســوري مــن االســتمرار  فــي مجلــس األمــن، اســتخدمت الفيتــو 16 مــرة لصالــح النظــام الســوري ممــا مكَّ

فــي ارتــكاب جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية، ومــن اإلفــالت التــام مــن العقــاب، وشــلَّ مجلــس األمــن بالمطلــق، 

ومنــع إحالــة الوضــع فــي ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

وشــدد عبــد الغنــي علــى أهميــة دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي توثيــق االنتهــاكات، وإصــدار تقاريــر تحــدد مرتكبيهــا 

وتدينهــم، خاصــة فــي ظــل تطبيــع الجرائــم ضــد اإلنســانية وغيــاب اإلدانــات وردود الفعــل المناســبة. وتحــدث عــن تجربــة 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي التعــاون مــع هيئــات األمــم المتحــدة المختلفــة، ومــع منظمــات حقوق اإلنســان 

الدوليــة واإلقليميــة والمحليــة، ومــع العديــد مــن دول العالــم، ومحاولــة تضميــن إحصائيــات االنتهــاكات الموثقــة فــي 

التقاريــر والبيانــات الصــادرة عــن جميــع هــذه الجهــات، ممــا يســاهم فــي إيصالهــا إلــى أكبــر قــدر ممكــن مــن الجمهــور ومــن 

اإلثنين 29 تشرين الثاني 2021 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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ــد علــى أهميــة هــذا التعــاون وضــرورة اســتمراريته، وأشــار إلــى ضــرورة إشــراك وســائل اإلعــالم فــي  صنــاع القــرار، وأكَّ

مناصــرة قضايــا حقــوق اإلنســان، ونــوه إلــى أنــه ال خيــار أمــام منظمــات المجتمــع المدنــي الفاعلــة ســوى االســتمرار فــي 

نضالهــا ضــد الدكتاتوريــات وفضــح الممارســات المتوحشــة التــي يقومــون بهــا.

تســعى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن خــالل التدريبــات التــي تقــوم بهــا لخلــق مســاحة إضافيــة مــن التعــاون 

ز في عملها على الشــأن الســوري وتعقيداته، وتؤكد اســتعدادها  والتنســيق بين المدافعين عن حقوق اإلنســان؛ وتركِّ

الدائــم لعقــد مزيــد مــن التدريبــات والشــراكات التــي تهــدف إلــى تعزيــز ثقافــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا والمنطقــة.
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