
 

 

 دعوة

  المساءلة عن التعذيب في سوريا

 ضد اإلفالت من العقابالوقوف دور السويد في 

 مساًء( 5.30االستقبال من الساعة مساًء ) 7:30مساًء حتى الساعة  6، من الساعة  2019شباط/ فبراير  20

 على العنوان التالي

Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm 
 

واالختفاء القسري واإلعدام خارج نطاق القضاء للمعارضين السياسيين والصحفيين وغيرهم من المدنيين ليس سوى بعض إن التعذيب 

 .من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي ارتكبتها جميع األطراف طوال الحرب السورية

الناجون والشهود وأفراد أسرهم وكذلك منظمات حقوق هذه الجرائم الخطيرة تمر دون عقاب على نطاق واسع في سوريا. ولذلك ، قام 

 .وروباالوسائل القانونية في أ كاتباع -اإلنسان السورية والدولية بتوثيق الجرائم من أجل تقديم المسؤولين إلى العدالة خارج سوريا 

 ين الجناة من مختلف أطراف النزاع. ارتكبوا جرائم دولية. ونتيجة لذلك ، أُد منفتحت عدة دول أوروبية تحقيقات جنائية لمحاسبة 

اإلجراءات  باعواتفي السويد ، يمكن تحقيق ذلك من خالل مبدأ الوالية القضائية العالمية ، والذي يسمح للسلطات السويدية بالتحقيق 

ار مذكرات ية في إصدالشكاوى الجنائالقضائية فيما يتعلق بالجرائم الدولية. وفي دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وفرنسا ، ساهمت 

 .توقيف ضد شخصيات مهمة داخل نظام األسد للتعذيب

 

السويد في الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا ،  تقوم بهنود أن نناقش الدور الذي يمكن أن 

 :المتميزين متحدثيناواالستماع إلى وجهات نظر 

 

اآللية الدولية المحايدة  ةرئيس،  Uhel-Catherine Marchi والناجون من التعذيب السوريون ونشطاء حقوق اإلنسان ، 

SCLRS)( رئيس المركز السوري لألبحاث والدراسات القانونية  Bunni-r AlaAnw ؛ (IIIM) للتحقيق في سوريا والمستقلة

Mazen Darwish  وحرية التعبيررئيس المركز السوري لإلعالم(SCM)  و ؛ lInger Österdah    دكتورة في القانون

 المدافعين عن الحقوق المدنيةفي  القانوني ونائب المدير التنفيذي المدير  John Staufferو ؛ بساالجامعة ا  في الدولي العام 

(CRD) و ؛ Patrick Kroker  وحقوق اإلنسانالمركز األوروبي للحقوق الدستورية  فيرئيس مشروع سوريا(ECCHR)  

هيومن في االتحاد األوروبي قسم مديرة   Lotte Leicht الحدث ، مديرةECCHRفي المستشار القانوني  Antonia Kleinو ؛

 . (HRW) رايتس ووتش

، قطعًا من القماش تحمل أسماء العشرات من نزالء مركز من التعذيب صحفي وناج  وهو ،  Mansour Al Omariوسيعرض 

 .سوري قام بتهريبه بعد إطالق سراحه اعتقال

 

 .عقد الحدث باللغتين اإلنجليزية والعربية مع ترجمة فوريةنسي

  rsvp@crd.org:  من خاللل يرجى التسجي

http://www.sl-center.org/page/50?language=english
mailto:rsvp@crd.org


 البرنامج 

 

 

 لمشروبات والوجبات الخفيفةحفل استقبال مع ا                                  مساءً  6، وحتى مساءً  5.30من 

 

 واألوروبي السويدي ينفي السياق ةالقانوني اتاإلجراء                                 مساءً  6.20وحتى  ،مساءً   6من 

                       John Stauffer, CRD                                                                                                     

                       Anwar Al-Bunni, SCLRS 

 الناجين من التعذيب ونشطاء حقوق اإلنسان   عدد من -تجارب من سوريا                             مساءً  6:30 وحتى ،مساءً  6:30من 

                                                         Antonia Klein, ECCHR   تحاورهم                                                                     

     

 
 ،          اإلفالت من العقاب في سورياالنضال ضد  حول نقاش                           مساءً  7.30 ، وحتى الساعة مساءً  6.40الساعة من 

 ودور السويد وغيرها من السلطات القضائية                                                                                     

                     Catherine Marchi-Uhel, IIIM 

                     Mazen Darwish, SCM 

                     Inger Österdahl, Uppsala University 

                     Patrick Kroker, ECCHR 

                     Lotte Leicht, HRW مديرة الحوار                  

 

 

 .اإلنسانالمركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق و ن عن الحقوق المدنيةوالمدافعالحدث من تنظيم 

 

 

 :للتواصل

 rsvp@crd.org   البريد اإللكتروني  - 30 277 545 8(0) 46+ف : هات المدافعون عن الحقوق المدنية

 Anabel Bermejo – المركز األوربي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان

 bermejo@ecchr.eu البريد اإلكتروني    -  87 00 587 172 (0) 49+هاتف 
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