رئيس الهيئة السىرية للعدالة االنتقبلية يسور رواندا
الدكتىر رضىان زيبدة يلتقي مع مسؤولين من دولة رواندا لالطالع على التجربة الرواندية في مجبل العدالة االنتقبلية
واشُطٍ انؼبطًت – َُظبدف انغببغ يٍ َُغبٌ  /أبشَم يٍ هزا انؼبو انزكشي انؼششٍَ نإلببدة انجًبػُت فٍ دونت سواَذا ،انًأعبة
شخض يٍ أقهُت انخىحغٍ ػهً َذ األغهبُت انهىحى.
انخٍ أودث بحُبة أكثش يٍ يهُىٌ
ٍ
قبو انذكخىس سضىاٌ صَبدة سئُظ انهُئت انغىسَت نهؼذانت االَخقبنُت خالل انفخشة  22-11آراس بضَبسة جًهىسَت سواَذا نُطّهغ ػهً
حجشبت انؼذانت االَخقبَت وانًظبنحت انىطُُت هُبك فٍ يحبون ٍت يُه العخقبء انذسوط وانخبشاث واالعخفبدة يُهب فٍ انؼذانت االَخقبَت
فٍ عىسَب.
ُ
حُث
ألعبىع كبيم اطهغ انذكخىس سضىاٌ صَبدة ػهً جهىد إحُبء انزكشي واعخكشبف انحقبئق،
وػهً يذاس انشحهت انخٍ ايخذث
ٍ
صاس انُظب انخزكبسٌ نًجضسة جُغىصٌ ،وانُظب انخزكبسٌ نًجضسة يىسايبٍ ،وانخقً بؼذة وصساء كىصَش انؼذل وانذفبع
ويغؤونٍُ فٍ يؤعغبث انذونت انًخخهفت و ُيؤسِّخٍُ سواَذٍَُ وَبشطٍُ فٍ انًجخًغ انًذٍَ ويًثهٍُ نهضحبَب  .كًب قببم انذكخىس
سضىاٌ صَبدة انغُذ أعىانذ سوحُبىساَب انؼضى انغببق فٍ انهُئت انشواَذَت نهًظبنحت وانىحذة انىطُُت وانزٌ كبٌ أحذ انغبّبقٍُ
فٍ حُظُى يشبسَغ انًظبنحت فٍ سواَذا.
كًب انخقً انذكخىس سضىاٌ صَبدة أَضب ً ببنغُذ سوببَجىس إَكًبكُى يحبيٍ انذونت وانغُذ سَخشبسد يىهًىصا انًذػٍ انؼبو فٍ
انغهطت انىطُُت نالدػبء انؼبو ) (NPPAحُث َبقش هُبك بشك ٍم ُيفظَّم دوس انًحكًت انجُبئُت انذونُت فٍ سواَذا ) (ICTRفٍ
ححقُق انؼذانت إنً جبَب َظبو انؼذانت انشؼبٍ فٍ سوَذا انًؼشوف ببعى يحبكى "حشب حشب"".
اجخًغ انذكخىس سضىاٌ صَبدة أَضب ً يغ انهُئت انىطُُت نًُغ اإلببدة انجًبػُت ،وهٍ ُيؤعَّغتٌ وطُُت دائًت أُعِّغج ػبو  2002نًُغ
وقىع اإلببدة ،ويحبسبت يبذأهب ،ويؼبنجت ػىاقبهب فٍ داخم سواَذا وخبسجهب ،وحقىو انهُئت أَضبً ببنخىثُق ،وإجشاء انذساعبث،
ويُبطشة ضحبَب اإلببدة.
ببإلضبفت إنً يب عبق شبسك انذكخىس سضىاٌ صَبدة فٍ ػذة جهغبث ويُبقشبث حىل انًحكًت انجُبئُت انذونُت فٍ سواَذا
) ،(ICTRودوس قىاث انذفبع انشواَذَت فٍ بُبء انغالو ،وأهًُت انًغبػذاث انخبسجُت نهًجخًؼبث انخٍ َشأث بؼذ انُضاع ،ودوس
فٍ انًظبنحت واإلًَبٌ بهب ،وانخحذَبث انخُظًُُت فٍ يجخًؼبث يب بؼذ انُضاع ،وأهًُت االعخقالل انقضبئٍ فٍ ػًهُت إػبدء
انخؼًُش.
وفٍ انُهبَت صاس انذكخىس سضىاٌ صَبدة " ُيخًَُّب ً حضبيُُبً" حُث كبٌ َقضٍ األشخبص انزٍَ اػخشفىا ببسحكببهى نإلببدة
َشبًإلػبدة حأهُم أػضبء انًُهُشُبث انغببقٍُ وإػبدة ديجهى فٍ
يحكىيُخهى يٍ خالل خذيت انًجخًغ ،و ُيخَُّ َى يىحىبى أَضب ً انزٌ أُ ِ
انًجخًغ.
أعَّغج انحكىيت ان ًُؤقَّخت انهُئت انغىسَت نهؼذانت االَخقبنُت فٍ َىفًبش /حششٍَ انثبٍَ  ،2013وحخًثَّم يهًت انهُئت بئداسة يهف
انؼذانت االَخقبنُت فٍ عىسَب.
###
نًضَ ٍذ يٍ انًؼهىيبث حىل انهُئت انغىسَت نهؼذانت االَخقبنُتَُ ،شجً انخىاطم ػهً انبشَذ اإلنكخشوٍَ:
info@syriantransitionaljustice.org

