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ست نهاية حزيران 2011،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق 

اإلنسان مصدرًا أساسيًا في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن 
حصيلة الضحايا في سوريا.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تشارك في ندوة حول توثيق 

انتهاكات حقوق اإلنسان عن تجارب مختلفة من دول العالم، على 

هامش اجتماع تحالف مواقع الضمير العالمية لعام 2020

بــيــــــان

2020: شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي  8/ كانــون األول/  الثالثــاء 
نــدوة حــول توثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان عــن تجــارب مختلفــة مــن دول العالــم 
علــى هامــش اجتمــاع تحالــف مواقــع الضميــر العالميــة لعــام 2020، الــذي تســتضيفه 
شــبكة مواقــع آســيا والمحيــط الهــادئ للضميــر. تــم بــثُّ النــدوة عبــر منصــة زوم، 
بمشــاركة األســتاذ فضــل عبــد الغنــي، المديــر التنفيــذي للشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان، الســيدة صوفيــا بروســتين -كايــزر محاكمــات نورمبــرغ التذكاريــة )ألمانيــا(، 
والســيد خوســيه انتيكويــرا مركــز الذاكــرة والســالم والمصالحــة )كولومبيــا(، وأدارت 
الجلســة الســيدة نانــا جــو نــدو، المديــرة التنفيذيــة للشــبكة األفريقيــة لمناهضــة القتــل 

ــا(. ــد )غامبي خــارج نطــاق القضــاء واالختفــاء القســري - أنيكي

وتحالــف مواقــع الضميــر هــو الشــبكة العالميــة الوحيــدة للمواقــع التاريخيــة والمتاحــف 
ومبــادرات الذكــرى التــي تربــط النضــاالت الماضيــة بحــركات حقــوق اإلنســان والعدالــة 
االجتماعيــة الحاليــة، ويتكــون التحالــف حاليــاً مــن أزيــد مــن 300 عضــو، مــن قرابــة 65 دولــة.

 
وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على مبادرات التوثيق التي تساهم بفعالية في إعادة 
البنــاء االجتماعــي، وبنــاء الديمقراطيــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان، ودعــم رؤيتهــا وتقويتهــا، 

وتحــدث المشــاركون عــن دور التوثيــق فــي حمايــة حقــوق اإلنســان مــن خــالل تجاربهــم.
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افتتحــت الجلســة الســيدة نانــا جــو نــدو، وأشــارت إلــى أهميــة توثيــق انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان مــن حيــث أنــه “أداة قويــة فــي إنتــاج المعرفــة ودعــم النشــاط المدنــي 
والتثقيــف بشــأن انتهــاكات حقــوق اإلنســان، ومكافحــة اإلفــات مــن العقــاب بمــا 

فــي ذلــك تعزيــز آليــات العدالــة االنتقاليــة”.

نورمبــرغ  مــن مركــز محاكمــات  بروســتين-كايزر  الباحثــة صوفيــا  ذلــك مشــاركة  تــال 
التــي تحدثــت عــن محاكمــات نورمبــرغ، وعــن تطــور القانــون  التــذكاري فــي ألمانيــا، 
الجنائــي الدولــي حتــى الوقــت الحاضــر، مشــيرة إلــى أن الجرائــم مهمــا كانــت كبيــرة 
وعديــدة ومعروفــة عندمــا يمثــل المجرمــون أمــام المحكمــة: “فالمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة كمــا هــو الحــال مــع أيــة محكمــة أخــرى، ال يمكنهــا التصــرف إال إذا كان 
هنــاك توثيــق للجرائــم وانتهــاكات ملموســة لحقــوق اإلنســان” كمــا أشــارت إلــى أن 
المالحقــة القضائيــة هــي جانــب واحــد فقــط ألهميــة توثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

ــد  ــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، الســيد فضــل عب ــًا مداخلــة مدي وجــاءت ثالث
ــز فيهــا علــى خمــس محــاور أساســية: الغنــي، التــي ركَّ

المراحــل األوليــة لعمليــة التوثيــق وبنــاء شــبكة العالقــات مــع األهالــي والنشــطاء . 1
وشــهود العيــان.

بناء برامج إلكترونية تساعد في عملية التوثيق واألرشفة وتطويرها.. 2
دخول أطراف متعددة على ساحة النزاع، وتطوير المنهجية.. 3
أبرز التحديات التي تواجه عمليات التوثيق.. 4
مــاذا قدمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فيمــا يخــص قضيــة القتــل خــارج . 5

نطــاق القانــون وإلــى مــاذا تســعى.

وقــد عــرض مــن خاللهــا بعضــًا مــن الرســومات البيانيــة وخريطــة تظهــر تــوزع نســب 
الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا بحســب الســنوات والمحافظــات والنــوع االجتماعــي، 

وبحســب مرتكبــي عمليــات القتــل.

https://sn4hr.org/arabic/syria-map-snhr/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84/2019/
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واختتــم كلمتــه بــأنَّ الحــل الوحيــد أمــام الكارثــة الســورية، هــو أن يــدرك المجتمــع الدولي 
حجــم الخســائر البشــرية التــي أصابــت المجتمــع الســوري، وما ُيشــكل ذلك من صدمة 
للشــعوب فــي المنطقــة، وأن يتَّخــذ خطــوات حاســمة باتجــاه تطبيــق قــرارات مجلــس 
األمــن وتحقيــق انتقــال سياســي يــؤدي إلــى نظــام ديمقراطــي يحتــرم حقــوق المواطــن 

الســوري ويدافــع عنهــا ويلتــزم بمبــادئ القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.

لحضور الحدث كاماًل يمكنكم زيارة قناتنا على اليوتيوب:

 www.snhr.org - info@sn4hr.org

https://youtu.be/6Vsw21fbXZg
https://youtu.be/6Vsw21fbXZg

