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السبت 22 شباط 2020

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
توقع مذكرة تفاهم مع منظمة النتائج 

اإلنسانية ضمن مشروع قاعدة بياانت 
)AWSD( أمن عمال اإلغاثة

بيــــان صحفي
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 Humanitarian- اجلمعــة 21/ شــباط/2020: وقَّعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مذكــرة تفاهــم مــع منظمــة النتائــج اإلنســانية
  The Aid Worker Security Database (AWSD(- ضمن مشروع قاعدة بياانت أمن عمال اإلغاثة Outcomes
تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون مشرتك هتدف إىل توثيق وأرشفة ما يتعرَّض له العاملون يف احلقل اإلغاثي من انتهاكات وعنف، وسوف 
يساعد ذلك بشكل فعال يف دراسة وحتليل مث توصيف العمل اإلغاثي يف سوراي ومقارنته مع بقية دول العامل وفقاً لقاعدة بياانت أمن عمال 

اإلغاثة.

وتعتــر قاعــدة بيــاانت أمــن عمــال اإلغاثــة )AWSD( الــي أصبحــت متاحــة علــى اإلنرتنــت للعمــوم يف عــام 2009 أمشــل 
قاعــدة بيــاانت عامليــة ألبــرز حــوادث العنــف املســجلة ضــدَّ عمــال اإلغاثــة منــذ 1997 حــى اآلن. وهــي معتمــدة مــن قبــل األمــم 
املتحــدة والصليــب واهلــال األمحــر ومنظمــات إنســانية غــر حكوميــة عديــدة حــول العــامل. وتســجل )AWSD( حصيلــة عمــال 
اإلغاثــة املتضرريــن واملؤسســة الــي يعملــون معهــا، وفيمــا إذا كان العامــل املتضــرر مــن أبنــاء البلــد ذاتــه موقــع االنتهــاك أم مــن 
خارجــه، وأســاليب العنــف املســتخدمة ووســائله، واتريــخ احلادثــة ومكاهنــا، وتفاصيــل عديــدة أخــرى؛ هبــدف تقييــم أتثــر الدعــم 

اإلنســاين حبــوادث االعتــداء. وملزيــد مــن التفاصيــل نرجــو االطــاع علــى الرابــط.

والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقــوم بعمليــات رصــد وتوثيــق مســتمرة ملــا يتعــرض لــه العاملــون يف حقــل اإلغاثــة منــذ ســنوات 
عــدة، وتعكــس مــا توثقــه مــن حــوادث انتهــاكات حبقهــم ضمــن تقاريــر شــهرية مســتمرة، وكذلــك تقاريــر موســعة وخاصــة، وأخــراً 
ضمــن األخبــار اليوميــة، وقــد بنينــا قاعــدة بيــاانت تفصيليــة تشــمل الضحــااي مــن عمــال اإلغاثــة واســتهداف وقصــف املراكــز 

وقوافــل اإلغاثــة وعمليــات االعتقــال واالختفــاء القســري الــي تعرضــوا هلــا.

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

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

P200206

https://aidworkersecurity.org/
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تدعــم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عمــل مشــروع قاعــدة بيــاانت أمــن عمــال اإلغاثــة )AWSD( بشــكل كامــل، وتؤكــد أن 
هــذه التحقيقــات هــي جــزء أساســي مــن مســار حماســبة املتورطــن يف ارتــكاب انتهــاكات حبــق العاملــن يف اجملــال اإلنســاين يف ســوراي 

وماحقتهــم واحلــرص علــى عــدم إفاهتــم مــن العقــاب وفضــح جرائمهــم، وانتهاكاهتــم ألحــكام القانــون اإلنســاين الــدويل العــريف. 

مذكرات تفاهم متعددة:
لــدى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــدد مــن مذكــرات التفاهــم مــع هيئــات يف األمــم املتحــدة، ومــن أبرزهــا اآلليــة الدوليــة 
احملايــدة واملســتقلة للمســاعدة يف التحقيــق واملاحقــة القضائيــة لألشــخاص املســؤولن عــن اجلرائــم األشــد خطــورة وفــق تصنيــف 
القانون الدويل املرتكبة يف اجلمهورية العربية الســورية منذ آذار/IIIM( 2011(، واملنشــأة بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
رقــم 71/248 اتريــخ 21/ كانــون األول/ 2016، وقــد مت تســليم اآلليــة عــدد واســع مــن البيــاانت املســتخرجة مــن قاعــدة 

بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان. 
وكانــت قــد وقَّعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف تشــرين األول مــن عــام 2019 مذكــرة تفاهــم مــع حكومــة الــوالايت 
املتحــدة األمريكيــة تنــصُّ علــى بنــاء آليــة تنســيق وتعــاون مــن أجــل مشــاركة املعلومــات والبيــاانت الــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية 
حلقــوق اإلنســان عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ســوراي، وعــن املتورطــن يف تلــك االنتهــاكات؛ هبــدف االشــرتاك يف عمليــات 
التَّحقيــق الــي تقــوم هبــا حكومــة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف بعــض مــن تلــك االنتهــاكات، ووضــع أكــر قــدر مــن املتورطــن 
فيهــا علــى قوائــم العقــوابت االقتصاديــة والسياســية؛ مــا ُيشــكِّل إعاقــة كبــرة ألي أتهيــل للنظــام الســوري مبختلــف أركانــه، وشــكًا 

مهمــاً مــن أشــكال احملاســبة املتاحــة حاليــاً. 
إضافــة إىل ذلــك وقعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــدداً واســعاً مــن االتفاقيــات الثنائيــة مــع عــدد مــن مراكــز األحبــاث 
هبــدف مشــاركة البيــاانت، مــن أبرزهــا: مركــز مواقــع وأحــداث الصراعــات املســلحة ACLED، واملركــز العاملــي للسياســة العامــة 
GPPI، حيــث تنــصُّ سياســتنا علــى عــدم مشــاركة البيــاانت دون مذكــرات تفاهــم حُتــدِّد معايــر اســتخدام هــذه البيــاانت، 

وابإلمــكان االطــاع علــى الشــروط العامــة ملشــاركة البيــاانت عــر موقعنــا اإللكــرتوين.

https://www.gppi.net/
https://www.acleddata.com/
https://www.acleddata.com/
https://www.gppi.net/
http://sn4hr.org/arabic/2015/08/17/4633/
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تضــع الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إمكانياهتــا وبياانهتــا كافــة حتــت تصــرف أي جهــة دوليــة أو قضائيــة أو اقتصاديــة مــن أجــل 
املســامهة يف إنــزال أي شــكل مــن أشــكال احملاســبة والعقوبــة حبــق النظــام الســوري وحلفائــه، وكل مرتكــي االنتهــاكات يف ســوراي، 
وتدعــو دول العــامل كافــة إىل بــذل كل مــا يف وســعها للتأكــد مــن عــدم خــرق أيــة حكومــة أو نظــام التفاقيــات جنيــف وبــذل كل 
جهــد ممكــن حملاســبته، وهــذا ســوف يســاهم بشــكل كبــر يف ردع أي نظــام يفكــر بنســخ جتربــة النظــام الســوري والتحالــف مــع 
روســيا أو الصــن حلمايتــه يف جملــس األمــن الــدويل وابلتــايل االســتمرار يف ارتــكاب اجلرائــم علــى حنــو ال حمــدود، وســوف تســتمر 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عمليــة توثيــق االنتهــاكات وفضــح مرتكبيهــا قــدر إمكانياهتــا، وتعتــر أن ذلــك جــزء ال يتجــزأ 
مــن واجبهــا يف الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان يف ســوراي، ويف ســبيل حتقيــق الشــعار الــذي رفعتــه دائمــاً “ال عدالــة بــا حماســبة”.
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