
 

 

 دعوة

 

 ضد اإلفالت من العقاب النضالدور النرويج في - المساءلة عن التعذيب في سوريا

 مساءً  8:00 -مساًء  6:00 - 2019 تشرين الثاني/نوفمبر 12

  Hausmannsgate 7 -أوسلو  -في مركز مؤتمرات الصليب األحمر 

 

ن السياسيين والصحفيين وغيرهم مالتعذيب واالختفاء القسري واإلعدام خارج نطاق القضاء للمعارضين 

ليست سوى بعض االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي ارتكبتها جميع األطراف طوال  ،المدنيين

ا الضحايالحرب السورية. هذه الجرائم الخطيرة تمر بال عقاب على نطاق واسع في سوريا. لذلك ، قام 

سورية والدولية لحقوق اإلنسان بتوثيق الجرائم من الناجون والشهود وأفراد أسرهم وكذلك المنظمات الو

 في أوروبا.المتاحة الوسائل القانونية  كاستخدام -أجل تقديم المسؤولين إلى العدالة خارج سوريا 

عدة دول أوروبية تحقيقات جنائية لمحاسبة أولئك الذين ارتكبوا جرائم دولية. ونتيجة لذلك، أدين  بدأت

ة ، يمكن تحقيق ذلك من خالل مبدأ الوالية القضائيختلفة في النزاع. في النرويجاف ممرتكبو جرائم من أطر

. دوليةضائية المتعلقة بالجرائم الالتحقيق في اإلجراءات القصالحية سلطات النرويجية يعطي الالعالمية، 

د ض الشكاوى الجنائية في إصدار أوامر اعتقال، ساهمت وبية أخرى مثل ألمانيا وفرنسافي بلدان أور

 شخصيات رئيسية في نظام التعذيب التابع لألسد.

 

الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا ، نود أن نناقش الدور الذي يمكن أن تلعبه النرويج في الجهود 

 واالستماع إلى وجهات نظر متحدثينا:

 (IIIM) نائبة رئيس اآللية الدولية المحايدة والمستقلةوميشيل جارفيس ،  ،إنسانمن التعذيب السوري ونشطاء حقوق ناجون 

مدير مجموعة  -، إبراهيم القاسم /CLRS/للمركز السوري للبحوث والدراسات القانونيلسوريا ؛ أنور البني ، المدير التنفيذي 

 /SCM /المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير، المعتصم الكيالني ، مدير الدعاوى القضائية في /CFSG/ملفات قيصر

سنكي يلجنة هل فيسليدال ، نائب األمين العام  غونار إكلوف/، UiO/جامعة أوسلوصوفي أ. هوجستول ، أستاذ مشارك ، 

 ساناإلنحقوق الدستورية وحقوق لالمركز األوروبي لفي رئيس المشروع السوري  -وباتريك كروكر،  /NHC/ النرويجية

 /ECCHR/ ، ،االتحاد األوروبي في هيومن رايتس ووتشقسم ت ، مديرة خلي هلوتوستقوم بإدارة الحدث/HRW./ 

 

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

 

https://www.ecchr.eu/en/case/german-authorities-issue-arrest-warrant-against-jamil-hassan-head-of-the-syrian-air-force-intellige/
https://iiim.un.org/the-head-of-the-mechanism/
https://sl-center.org/?page_id=191&lang=en
https://www.facebook.com/ebraheem.alqaseem
https://www.facebook.com/ebraheem.alqaseem
https://scm.bz/en/
https://www.uio.no/english/
https://www.nhc.no/en/frontpage/
https://www.nhc.no/en/frontpage/
https://www.ecchr.eu/en/person/patrick-kroker/
https://www.ecchr.eu/en/event/accountability-for-torture-in-syria-norways-role-in-the-struggle-against-impunity/


 

 برنامج المؤتمر:

  

 : االستقبال 18:15 -18:00

 

  :: اإلجراءات القانونية في السياق النرويجي واألوروبي 18:35 -18:15

 NHC  -غونار إكلوف سليدال                         

 حزب الخضر  –عضو في البرلمان النرويجي  –أوني باسثلوم                         

 SCLRS   - أنور البني                        

 

 : تجارب من سوريا: 19:00 -18:35

 /CFSG / إبراهيم القاسم، مع سوريين وناجون وناشطو حقوق إنسانالتعذيب ضحايا 

 

 : النضال ضد اإلفالت من العقاب في سوريا، دور النروج وغيرها من الدول ذات الوالية القضائية  19:45 -19:00

  IIIM –ميشيل جارفيس                        

 SCM -المعتصم الكيالني                        

 UiO – صوفي أ. هوجستول                       

 ECCHR –كروكر  باتريك                       

 HRW - لوته ليختبإدارة:               

  

 . ECCHRالمركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان ، و NHCهليسنكي النرويجية  لجنة: الحدث ينظم هذا

 

 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 
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