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مركز حرمون للدراسات يستضيف مدير الشبكة 
السورية لحقوق اإلنسان في ندوة بعنوان “10 سنوات 

من انتهاكات حقوق السوريين: التوثيق والمحاسبة”

بــيــــــان صحفي

الثالثــاء 9/ شــباط/ 2021: أقــام مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة نــدوة بعنــوان “10 ســنوات مــن انتهــاكات 

حقوق الســوريين: التوثيق والمحاســبة”، واســتضاف كاًل من الســيد فضل عبد الغني مدير الشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان والســيدة ريــم الكســيري مديــرة المنظمــة الدوليــة للمعتقــالت، وإدارة وحــوار الســيد عمــر 

إدلبــي مديــر فــرع الدوحــة لمركــز حرمــون.

الجمعة 12 شباط 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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السورية لحقوق اإلنسان في ندوة بعنوان “10 سنوات 

من انتهاكات حقوق السوريين: التوثيق والمحاسبة”

تناولــت النــدوة انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي الســنوات العشــر الماضيــة مــن جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائم 

حــرب وغيرهــا، ومســتوى االهتمــام اإلعالمــي الدولــي واإلقليمــي بمــا يجــري فــي ســوريا مــن معانــاة إنســانية 

يعيشــها النازحــون والالجئــون، وبقضايــا العدالــة ومحاســبة المجرميــن، وعرضــت أبــرز انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان التــي شــهدها العــام المنصــرم 2020، وفقــًا لتقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الســنوي 

ــد أن عــام 2020 وعلــى الرغــم مــن انخفــاض نســبة االنتهــاكات فيــه مقارنــة مــع الســنوات  العاشــر، والــذي أكَّ

الماضيــة، إال أنهــا تبقــى األعلــى فــي العالــم، وال تــزال الجرائــم ضــد اإلنســانية مســتمرة.

كمــا اســتعرضت أبــرز االنتهــاكات التــي تعرضــت لهــا المــرأة الســورية، وانعــكاس أثرهــا عليهــا مــن جوانــب 

هــت إلــى المســؤولية الجنائيــة، بمــا فيهــا مســؤولية الدولــة ثــم القــادة ثــم األفــراد عــن الجرائــم. متعــددة، ونوَّ

وأشــارت النــدوة إلــى أهميــة توثيــق الجرائــم علــى الرغــم مــن خــذالن المجتمــع الدولــي، وبأنهــا تشــكل دليــاًل 

دامغــًا علــى وقــوع االنتهــاكات مــن مجــازر بحــق المدنييــن وعمليــات قصــف وتشــريد وغيــر ذلــك مــن أنمــاط 

ــدت علــى إعــادة تفعيــل هــذه القضايــا وإعــادة طرحهــا علــى الطاولــة،  االنتهــاكات التــي ترتكــب فــي ســوريا، وأكَّ

وزيــادة التشــبيك مــع المنظمــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، مــن أجــل إعــادة إحيــاء القضيــة الســورية 

ووضعهــا علــى طاولــة صّنــاع القــرار، وجعلهــا مــن أولويــات أجنداتهــم، وهــذه مســؤولية كل الســوريين.

كمــا ناقشــت النــدوة عجــز المجتمــع الدولــي ومجلــس األمــن عــن إيقــاف االنتهــاكات، وبنــاء ثقــة المجتمــع 

الســوري بمبــادئ حقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي، فــي ظــلِّ هــذا العجــز واألدوات المتاحــة إلعــادة التركيــز 

علــى خطــورة مــا يجــري فــي ســوريا وتفعيــل العدالــة والمحاســبة، إضافــة إلــى اآلثــار الخطيــرة الناتجــة عــن 

النــزاع وأنــواع الدعــم التــي يمكــن تقديمهــا للضحايــا وعائالتهــم.
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