
فعالية إطالق التقرير السنوي العاشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في 
سوريا في عام 2020

للعــام العاشــر علــى التوالــي -منــذ انطــالق الحــراك الشــعبي فــي ســوريا آذار -2011 ال نــزال نالحــظ 
ــل  ــات القت ــكاب أنمــاط متعــددة مــن االنتهــاكات الفظيعــة لحقــوق اإلنســان فــي ســوريا، كعملي ارت
القســري،  والتشــريد  والتهجيــر  والتعذيــب،  القســري  واإلخفــاء  واالعتقــال  القانــون  نطــاق  خــارج 
واســتخدام الذخائــر المحرمــة وغيرهــا مــن الذخائــر شــديدة التدميــر، وانتهــاكات متعــددة أخــرى، ويعتبــر 
النظــام الســوري المرتكــب األكبــر لحجــم وكميــة أنــواع متعــددة مــن االنتهــاكات، كمــا تشــكل بعــض 
االنتهــاكات جرائــم ضــد اإلنســانية، وجرائــم حــرب، وقــد فشــل المجتمــع الدولــي ومجلــس األمــن 
فــي التخفيــف مــن حــدة االنتهــاكات وفــي إنهــاء النــزاع الســوري، ويبقــى مطلــب الحــراك الشــعبي 
ــة  والمجتمــع الســوري األساســي محاســبة كافــة مرتكبــي االنتهــاكات، ونقــل ســوريا مــن الدكتاتوري
وانتهــاكات حقــوق اإلنســان نحــو الديمقراطيــة وااللتــزام بمبــادئ حقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي.

لقــد شــهَد العــام المنصــرم 2020 مقتــل 1734 مدنيــًا بينهــم 326 طفــاًل و169 ســيدة، و1882 حالــة 
اعتقــال/ احتجــاز تعســفي، إضافــة إلــى مقتــل 157 شــخصًا بســبب التعذيــب بحســب قاعــدة بيانــات 
850 ألــف شــخص قــد  إلــى أن قرابــة  الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، كمــا تشــير تقديراتهــا 
تعرَّضــوا للتَّشــريد القســري فــي عــام 2020، 90 % منهــم تشــردوا بفعــل عمليــات عســكرية شــنتها 

قــوات الحلــف الســوري الروســي.

فــي كانــون الثانــي 2021 أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريرهــا الســنوي العاشــر، الــذي 
تناولــت فيــه أنماطــًا متعــددة مــن أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا )التقريــر متــاح علــى 
ــن إلــى جانــب ذلــك أحداثــًا مفصليــة سياســية  الرابــط: https://sn4hr.org/arabic/?p=13105(، وتضمَّ
وقضائيــة وعســكرية حدثــت فــي عــام 2020 ليعطــي صــورة أوضــح عــن ســياق األحــداث التــي وقعــت 
خاللهــا االنتهــاكات. وأشــارت إلــى المســؤولية المباشــرة للنظــام الســوري الحاكــم للدولــة الســورية 
م  عــن ارتــكاب االنتهــاكات، كمــا أورَدت أســماء أفــراد فــي صفوفــه ُيعتقــد أنهــم متورطــون فيهــا، وقــدَّ
التقريــر حصيلــة ألبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان علــى يــد كافــة أطــراف النزاع/القــوى المســيطرة فــي 
ســوريا فــي عــام 2020، وعلــى الرغــم مــن أن اإلحصائيــات الــواردة فــي التقريــر ُتشــير إلــى انخفــاض فــي 
ــم،  ــر هــي األعلــى فــي العال ــواردة فــي التقري ــا فــي بعــض االنتهــاكات، إال أن األرقــام ال حصيلــة الضحاي
وهــذا يســتدعي بــذل جهــود مضاعفــة فــي مســار المحاســبة، وتعويــض الضحايــا، والمســاعدات 

اإلنســانية، وإنهــاء النــزاع وتحقيــق االنتقــال السياســي العــادل.

ومــع اقتــراب الذكــرى الســنوية العاشــرة النطــالق الحــراك الشــعبي، نعتقــد أنــه مــن المهــم أكثــر 
مــن أي وقــت مضــى أن نفكــر جميعــًا فيمــا يمكننــا فعلــه إلنهــاء الجرائــم الفظيعــة، وإنجــاز حــلٍّ عــادل 

للضحايــا، وإطــالق مســار العدالــة االنتقاليــة.

ستكون الفعالية االنطالقة الرسمية لتقرير الشبكة السورية لحقوق 
ز على األسئلة التالية: اإلنسان وستركِّ

كيــف يمكننــا تشــكيل ضغــط أكبــر علــى أطــراف النزاع/القــوى المســيطرة للتخفيــف ووقــف 	 
االنتهــاكات الفظيعــة بحــقِّ المدنييــن فــي عــام 2021؟

لمــاذا لــم ينجــح المجتمــع الدولــي فــي اتخــاذ أي تحــرك مــن شــأنه أن يوقــف االنتهــاكات الجســيمة 	 

علــى الرغــم مــن اســتمرارها لقرابــة عقــد مــن الزمــن وســعة نطاقهــا؟

السياســية 	  والعقوبــات  العالميــة،  القضائيــة  الواليــة  عبــر  الجنائيــة  القضايــا  إلــى  إضافــة 
واالقتصاديــة، مــا هــي أدوات المحاســبة الفعالــة المتبقيــة للضغــط علــى النظــام الســوري 
ــزاع فــي ســوريا لوقــف االنتهــاكات الفظيعــة بحــق المدنييــن، والموثقــة فــي  وكافــة أطــراف الن
التقريــر؟ كيــف يمكــن تعزيــز المســاءلة الفعالــة عــن هــذه االنتهــاكات؟ ومــا هــو الــدور الــذي يمكــن 

أن تلعبــه المنظمــات المحليــة والدوليــة فــي هــذا الســياق؟

كيــف يمكننــا أن نعــزز مــن حضــور األزمــة الســورية علــى األجنــدة الدوليــة والســعي نحــو إيجــاد حــل 	 
عــادل للنــزاع الدمــوي؟

مــا هــو األثــر المســتقبلي لهــذه االنتهــاكات علــى الدولــة والمجتمــع الســوري، ومــا عالقتهــا مــع 	 
العمليــة السياســية )اللجنــة الدســتورية( الجاريــة حاليــًا؟

المتحدثون:

مديرة الجلسة:

السيد كريستيان بنديكت	 
مدير الحمالت لدى منظمة العفو الدولية في 

المملكة المتحدة، قسم االستجابة لألزمات 
والتكتيكات، سوريا

الدكتور سايمون آدامز	 
المدير التنفيذي، المركز العالمي لمسؤولية 

الحماية - الرئيس المشارك لمنظمة 
سكاتيستان

السيد باتريك كروكر	 
برنامج الجرائم الدولية والمحاسبة في سوريا، 

المركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق 
اإلنسان

السيدة آنا فاليشر	 
منسقة برامج، مؤسسة هاينريش ُبل، مكتب 

الشرق األوسط

السيد فضل عبد الغني	 
المدير التنفيذي، الشبكة السورية لحقوق 

اإلنسان

)Zoom فعالية عبر اإلنترنت )زووم

اإلثنين، 8 شباط 2021، من الساعة 4.00 مساًء حتى 5.00 
مساًء بتوقيت وسط أوروبا

)من 6.00 مساًء حتى 7.00 مساًء بتوقيت تركيا/ من 5.00 
مساًء حتى 6.00 مساًء 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

السيدة إيما بيلز
كبيرة مستشاري المعهد األوروبي للسالم 

ومحررة موقع سيريا إن كونتكست

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

)abdullah@sn4hr.org ;+905312502092(

 الــــَعـــــْقـــد الدامي

دعوة

https://sn4hr.org/arabic/?p=13105
https://sn4hr.org/arabic/?p=13105
https://zoom.us/webinar/register/WN_kuwY6YqkRtmc9LZR54FIVA

