دعوة

المساءلة عن التعذيب في سوريا -دور النرويج في النضال ضد اإلفالت من العقاب
 12تشرين الثاني/نوفمبر  6:00 - 2019مسا ًء  8:00 -مسا ًء
في مركز مؤتمرات الصليب األحمر  -أوسلو Hausmannsgate 7 -
التعذيب واالختفاء القسري واإلعدام خارج نطاق القضاء للمعارضين السياسيين والصحفيين وغيرهم من
المدنيين ،ليست سوى بعض االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي ارتكبتها جميع األطراف طوال
الحرب السورية .هذه الجرائم الخطيرة تمر بال عقاب على نطاق واسع في سوريا .لذلك  ،قام الضحايا
والناجون والشهود وأفراد أسرهم وكذلك المنظمات السورية والدولية لحقوق اإلنسان بتوثيق الجرائم من
أجل تقديم المسؤولين إلى العدالة خارج سوريا  -كاستخدام الوسائل القانونية المتاحة في أوروبا.
بدأت عدة دول أوروبية تحقيقات جنائية لمحاسبة أولئك الذين ارتكبوا جرائم دولية .ونتيجة لذلك ،أدين
مرتكبو جرائم من أطراف مختلفة في النزاع .في النرويج ،يمكن تحقيق ذلك من خالل مبدأ الوالية القضائية
العالمية ،يعطي السلطات النرويجية صالحية التحقيق في اإلجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم الدولية.
في بلدان أوروبية أخرى مثل ألمانيا وفرنسا ،ساهمت الشكاوى الجنائية في إصدار أوامر اعتقال ضد
شخصيات رئيسية في نظام التعذيب التابع لألسد.

نود أن نناقش الدور الذي يمكن أن تلعبه النرويج في الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا ،
واالستماع إلى وجهات نظر متحدثينا:
ناجون من التعذيب السوري ونشطاء حقوق إنسان ،وميشيل جارفيس  ،نائبة رئيس اآللية الدولية المحايدة والمستقلة ( )IIIM
لسوريا ؛ أنور البني  ،المدير التنفيذي للمركز السوري للبحوث والدراسات القانوني ،/CLRS/إبراهيم القاسم  -مدير مجموعة
ملفات قيصر ،/CFSG/المعتصم الكيالني  ،مدير الدعاوى القضائية في المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير/SCM /
صوفي أ .هوجستول  ،أستاذ مشارك  ،جامعة أوسلو ،/UiO/غونار إكلوف سليدال  ،نائب األمين العام في لجنة هليسنكي
النرويجية  ، /NHC/وباتريك كروكر -رئيس المشروع السوري في المركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان
 ،/ECCHR /وستقوم بإدارة الحدث ،لوته ليخت  ،مديرة قسم االتحاد األوروبي في هيومن رايتس ووتش./HRW/

المؤتمر سيعقد باللغتين العربية واإلنكليزية ،مع الترجمة الفورية ،يمكنك التسجيل من الضغط على الرابط هنا.

برنامج المؤتمر:

 : 18:15 -18:00االستقبال

 : 18:35 -18:15اإلجراءات القانونية في السياق النرويجي واألوروبي:
غونار إكلوف سليدال NHC -
أوني باسثلوم – عضو في البرلمان النرويجي – حزب الخضر
أنور البني SCLRS -

 : 19:00 -18:35تجارب من سوريا:
ضحايا التعذيب وناجون وناشطو حقوق إنسان سوريين ،مع إبراهيم القاسم / CFSG/

 : 19:45 -19:00النضال ضد اإلفالت من العقاب في سوريا ،دور النروج وغيرها من الدول ذات الوالية القضائية
ميشيل جارفيس – IIIM
المعتصم الكيالني SCM -
صوفي أ .هوجستول – UiO
باتريك كروكر – ECCHR
بإدارة:

لوته ليخت HRW -

ينظم هذا الحدث :لجنة هليسنكي النرويجية  ، NHCوالمركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان . ECCHR
للتواصل:
ECCHR, Anabel Bermejo: Tel: +49 (0)172 587 00 87, E-Mail: bermejo@ecchr.eu
NHC, Emil Andre Erstad: Tel: +47 92294594, E-Mail: eao@nhc.no

