
فعالية بمشاركة عدد من دول العالم بمناسبة الذكرى العاشرة النطالق 
الحراك الشعبي في سوريا، وعلى هامش مؤتمر بروكسل الخامس

قبــل عشــر ســنوات، انطلــق الحــراك الشــعبي فــي ســوريا، عندمــا خــرج النــاس ســلميًا إلــى الشــوارع مطالبيــن 
المطالــب  هــذه  الســوري  النظــام  قابــل  والكرامــة.  األساســية  والحريــات  اإلنســان  حقــوق  باحتــرام  حكومتهــم 
األساســية باســتخدام الرصــاص، وشــنَّ حمــات اعتقــال تعســفي وتعذيــب شرســة. وبعــد عــدة أشــهر مــن القمــع 
الوحشــي، تدّرجــت مطالــب النــاس مــن الحاجــة إلــى اإلصــاح إلــى دعــوات للتغييــر مــن مــا يقــارب 50 عــام مــن الحكــم 

تحــت القبضــة الحديديــة لعائلــة األســد إلــى نظــام ديمقراطــي يحتــرم حقــوق اإلنســان للمواطنيــن.

علــى مــدى الســنوات العشــر التــي أعقبــت النــزاع، الــذي تحــول إلــى نــزاع مســلح داخلــي، دفــع الشــعب الســوري ثمنــًا 
باهظــًا لــم يكــن فــي الحســبان، وذلــك انتقامــًا مــن مطالبــه العادلــة بالحريــة، والتــي لــم يقبــل النظــام الســوري بــأّي 
منهــا. فجــذر القضيــة الســورية هــو صــراع بيــن شــعب تعــرض للقمــع ألمــد طويــل، وســلطة دكتاتوريــة وحشــية 
مســتعدة لقتــل مئــات اآلالف، وتشــريد الماييــن، وتدميــر عشــرات اآلالف مــن المنــازل، فضــًا عــن اســتنفاد كامــل 
مقــدرات الدولــة الســورية واحتياطياتهــا النقديــة، وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر، مقابــل عــدم قبولهــا بــأي حــال مــن األحــوال 

فــي نقــل سياســي للســلطة، وكأن ســوريا هــي عبــارة عــن مزرعــة عائليــة خاصــة.

ــه أفظــع أشــكال االنتهــاكات، بمــا فــي ذلــك اســتخدام  ــًا بــكل المقاييــس، حيــث مورســت خال لقــد كان عقــدًا دامي
األســلحة الكيميائيــة، وعمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون، واالعتقــال، واإلخفــاء القســري، والتعذيــب، والتهجيــر 
والتشــريد القســري، واســتخدام البراميــل المتفجــرة، والذخائــر العنقوديــة، والقصــف المتعمــد علــى المستشــفيات، 
ــم ضــد اإلنســانية  ــى جرائ ــي يرقــى بعضهــا إل ــر مــن االنتهــاكات، والت ــر النظــام الســوري مرتكــب النســبة األكب ويعتب
وجرائــم حــرب، ووفقــًا لقاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، فقــد قتــل فــي ســوريا منــذ انطــاق الحــراك 
الشــعبي فــي آذار 2011 مــا ال يقــل عــن227413  مدنيــًا بينهــم29457  طفــًا، و16104 ســيدة، و14506 ضحايــا بســبب 
التعذيــب، إضافــة إلــى مــا ال يقــل عــن149361  شــخصًا ال يزالــون قيــد االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز أو االختفــاء 
القســري، وتشــير تقديــرات المفوضيــة العليــا لشــؤون الاجئيــن إلــى تشــريد قرابــة 13 مليــون ســوري بيــن نــازح 
والجــئ حتــى اليــوم، إلــى غيــر ذلــك مــن االنتهــاكات مثــل التدميــر الواســع، والعنــف الجنســي، وخــروج ماييــن األطفــال 

مــن العمليــة التعليميــة، وغيرهــا.

علــى الرغــم مــن جميــع تلــك االنتهــاكات، لــم يتــم حتــى اآلن تحقيــق االنتقــال السياســي المنشــود، كمــا لــم تتــم 
محاســبة المرتكبيــن الرئيســين لانتهــاكات، وفــي هــذه الفعاليــة بمناســبة الذكــرى العاشــرة النطــاق الحــراك 
الشــعبي نعتقــد أنــه مــن المهــم أكثــر مــن أي وقــت مضــى أن نفكــر جميعــًا فيمــا يمكننــا فعلــه إليقــاف االنتهــاكات، 
ومحاســبة المتورطيــن مــن كافــة أطــراف النــزاع، وإنجــاز حــلٍّ عــادل للضحايــا، وتســريع االنتقــال السياســي نحــو 

الديمقراطيــة، وإطــاق مســار العدالــة االنتقاليــة.

ز الفعالية على األسئلة التالية: ستركِّ

مــا الــذي يمكــن أن يتعلمــه المجتمــع الدولــي مــن األخطــاء التــي ارتكبــت خــال الســنوات العشــر 	 
الماضيــة مــن الدمــار والمعانــاة فــي ســوريا؟

كيــف يمكــن للمجتمــع الدولــي أن يدعــم الســوريين فــي نضالهــم نحــو الديمقراطيــة ونقــل ســوريا 	 
مــن الديكتاتوريــة إلــى الليبراليــة واحتــرام حقــوق اإلنســان؟

 أفضــل اإلفــراج عــن المعتقليــن لــدى النظــام 	 
ٍ
كيــف يمكــن للمجتمــع الدولــي أن يضمــن علــى نحــو

الســوري وتقديــم الدعــم لعائــات الناجيــن والمعتقليــن كجــزء مــن اســتراتيجية لتعزيــز إنهــاء 
الصــراع وإحــال الســام الدائــم فــي ســوريا؟

ــى 	  ــع والضغــط عل ــة؛ لمحاســبة مرتكبــي الفظائ ــر إجــراءات المســاءلة المتاحــة فعالي مــا هــي أكث
ــزاع فــي ســوريا إليقــاف انتهاكاتهــم الفظيعــة بحــق المدنييــن؟ النظــام الســوري وكافــة أطــراف الن

فــي ظــل إصــرار بشــار األســد علــى المضــي فــي االنتخابــات الرئاســية وعرقلــة العمليــة السياســية، 	 
ــق  ــه لتحقي ــى النظــام الســوري وحلفائ ــي للضغــط عل ــه المجتمــع الدول ــذي يمكــن أن يفعل مــا ال

انتقــال سياســي؟

وعــودة 	  االســتقرار  وتحقيــق  الســوري  النــزاع  إلنهــاء  القادمــة  المرحلــة  اســتراتيجيات  هــي  مــا 
الاجئيــن والنازحيــن وإعــادة اإلعمــار، وكل هــذا يســتحيل أن يتــم مــن دون قــرار سياســي يتماشــى 

مــع قــراري مجلــس األمــن الدولــي 2118 و2254، وتحقيــق المســاءلة؟

المتحدثون:

مديرة الجلسة:

السيد كريستوفر لو مون	 
نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العمل 

وحقوق اإلنسان والديمقراطية، وزارة الخارجية 
األمريكية.

السيد إيميل دي بونت	 
 المبعوث الخاص إلى سوريا، وزارة الخارجية 

الهولندية.

الدكتور ترويلز جيسال إنجل	 
كبير مستشاري تحقيق االستقرار في سوريا 

في وزارة الخارجية الدنماركية.

السيد أنتوان اليرتير	 
نائب القنصل العام، مستشار بشأن سوريا، 

وزارة الخارجية الفرنسية

السيد كريستيان بيندكت	 
مدير الحمات لدى منظمة العفو الدولية في 

المملكة المتحدة، قسم االستجابة لألزمات 
والتكتيكات، سوريا.

السيدة نعمة العلواني	 
صحفية وناجية من االعتقال من مراكز االحتجاز 

التابعة للنظام السوري.

السيد فضل عبد الغني	 
 المدير التنفيذي، الشبكة السورية لحقوق 

اإلنسان.

 )Zoom فعالية عبر اإلنترنت )زووم
الخميس 25/ آذار/ 2021 من الساعة 10:00 إلى 11:30 صباحًا 

بتوقيت واشنطن )3:00 إلى 4:30 مساء بتوقيت وسط 
أوروبا / 4:00 إلى 5:30 مساء بتوقيت سوريا(

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

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

    الفعالية باللغة اإلنكليزية – ستتوفر الترجمة الفورية إلى 

اللغة العربية

كما يمكنكم متابعة البث المباشر
على منصات التواصل االجتماعي

 السيدة إيما بيلز	 
كبيرة مستشاري المعهد األوروبي للسام 

ومحررة موقع سيريا إن كونتكست

للحصول على أية معلومات إضافية، يرجى التواصل
مع السيد عبد هللا بسام

)abdullah@sn4hr.org ;+905312502092(

 سوريا: عقد من اإلفالت من العقاب
 وضرورة المساءلة عن االنتهاكات

المستمرة لحقوق اإلنسان

دعوة

SNHR SNHR SNHR

https://zoom.us/webinar/register/WN_-61y-5blRiC3a9EG9Fn7hg

