المعهد السوري للعدالة والمساءلة

من نحن
منظمة غير حكومية غير ربحية :تأسست عام  2011في حلب – سوريا من قبل مجموعة من المحاميين واألكاديميين
المختصين في حقوق االنسان والعدل الجنائي ويضم المعهد خبراء استشاريين في الطب الشرعي واالدلة الجنائية.
كما يقوم المعهد برصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان في سورية من اي جهة كانت وإصدار تقارير دورية وإعداد
دراسات قانونية وذلك دعما للعدالة االنتقالية في سورية.
كما يقوم المعهد بإعداد الكوادر ونشر ثقافة حقوق االنسان من خالل الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية.

رؤية المعهد
بلد مزدهر خالي من العنف والتمييز وانتهاكات حقوق اإلنسان.

رسالة المعهد


دعم المبادئ العالمية لحقوق اإلنسان وتعزيز مفاهيمها.



تعزيز قيم العدالة والمساواة وحماية الحريات االساسية لكافة طوائف المجتمع.

أهداف المعهد
 -1رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان من أي جهة كانت بطريقة مهنية تحقيقا للعدالة االنتقالية.
 -2المساهمة في زيادة وعي المجتمع المحلي بقضايا حقوق االنسان وخصوصا (المرأة والطفل).
 -3المساهمة في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها لبناء مجتمع ديمقراطي خال من أي شكل من اشكال العنف ضد المرأة.
 -4بناء القدرات ورفع الوعي بأهمية حقوق االنسان من اجل حماية وتعزيز هذه الحقوق.

المستفيدون من عمل المعهد


الناشطين/ات العاملين في توثيق انتهاكات حقوق االنسان (من خالل بناء قدراتهم واشراكهم في العمل).



افراد المجتمع المحلي (من خالل التوعية العامة لتعريف الناس بحقوقهم اإلنسانية وكيفية ممارستها
وتوثيق االنتهاكات التي تحصل في حقهم).



الهيئات واللجان الدولية باإلضافة للمنظمات المحلية والدولية المتخصصة في مجال حقوق االنسان ( وذلك
من خالل تزويدهم بالمعلومات االساسية لتقاريرهم والقرارات التي ممكن اتخاذها )



المؤسسات اإلعالمية وجمهورها (من خالل تشارك المعلومات وإطالق حمالت المناصرة).
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الحالة القانونية للمعهد
المعهد مرخص في استراليا في والية فيكتوريا
المعهد مرخص في تركيا في غازي عنتاب.

رقم الترخيص A0062776L
رقم الترخيص 85494399-477.01.01-E.13535

شركائنا الدوليون
 الشركاء الدوليين:

 -1مكتب المفوض السامي لحقوق االنسان
 -2منظمة وتنس ).(WITNESS
 -3منظمة العفو الدولية ).(AMNESTY
 -4منظمة ال سالم بال عدالة (.)NPWJ
 -5المؤسسة األورو متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق االنسان )(Euro-Mediterranean
 -6الشبكة األورو متوسطية (.)EUROMED RIGHTS

شركائنا المحليون

 -1المجالس المحلية في المحافظات السورية المحررة
 -2مديريات الدفاع المدني في المحافظات السورية.
 -3مديرية األحوال المدنية في المحافظات السورية.
 -4هيئة الطبابة الشرعية في المحافظات السورية.
 -5المشافي والمراكز الصحية في المحافظات.
 -6القضاء الموحد.
 -7المحامون األحرار.
 -8مركز حلب اإلعالمي.
 -9مركز المحتلة نيوز في مناطق قوات الحكومية.
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بالتنسيق مع


مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسان.



لجنة تقصي الحقائق الخاصة بسوريا.

هيكلية المعهد السوري للعدالة والمساءلة

يعين مجلس اإلدارة المدير التنفيذي بشكل دوري كل ثالث سنوات ضمن مواصفات علمية عالية تؤهله من التنفيذ
واالشراف على اعمال المعهد المتنوعة ومتابعة إدارة أجهزتها والتنسيق فيما بينها ،ويعتبر المدير التنفيذي مسؤول
امام مجلس اإلدارة طيلة فترة تعيينه ويشرف المدير التنفيذي الوحدات التالية:
 وحدة التدريب والتأهيل:

مدير البرامج

 وحدة الرصد والتوثيق:

الفرقة االولى
الفرقة الثانية
الفرقة الثالثة

 وحدة الدراسات واألبحاث:

اختصاصيين

 وحدة الشؤون اإلدارية والمالية:

مدير المالي
امين الصندوق
امين السر

موارد بشرية
 وحدة االعالم:
 وحدة العالقات العامة:

محرر واعالميين
مدير العالقات

يتم (اقتراح أسماء الموظفين) من قبل مكتب الموارد البشرية بموجب شهاداتهم العلمية وخبراتهم الميدانية.

6 of3Page
www.syrianjustice.org

كيف نعمل  /ماذا نعمل
المرحلة األولى – التدريب:
تبدأ أولى مراحل أي برنامج أو خطة بتدريب وتأهيل الكوادر بما يمكنها من إتمام المهام التي ستوكل اليها بشكل مهني
ووفق القواعد والمعايير الدولية المعتمدة .وإضافة إلى النتائج المهنية التي يقدمها الفريق المتدرب فهناك نتائج إيجابية
أخرى من ناحية التقليل من األخطاء والمخاطر والقدرة على مواجهة العقبات التي تعترض الفريق في أداء عمله.
كما أن للمعهد برامج خاصة بالتدريب على نشر ثقافة حقوق االنسان وتمكين المجتمع المحلي من ممارستها.

المرحلة الثانية – الرصد والتوثيق:
من اآلليات التي يتبعها المعهد في الرصد هي االستمارات الخاصة بكل حدث وبكل حالة يتم تعبئة البيانات من قبل
نشطاء المعهد ،ومن هذه االستمارات:
 -1استمارة سلسلة الوصاية.
 -2استمارة معلومات جثة مجهولة الهوية.
 -3استمارة اجراء المقابالت.
 -4استمارة تقرير حادثة.

المرحلة الثالثة – األرشفة وحفظ البيانات:
يقوم فريق المعهد المختص بمقاطعة البيانات والوثائق مع مختلف المصادر لتكون المخرجات بيانات واحدة ذات
موثوقية عالية لكل حادثة.
تتحول تلك البيانات إلى بنك المعلومات ليتم أرشفتها وحفظها رقميا ُ باعتماد تطبيقات وآليات خاصة تعتمد البيانات
الوصفية (الميتا داتا لكل مادة) من قبل المختصين في المعهد.

المرحلة الرابعة – اصدار تقارير وحمالت المناصرة:
ومن خالل إطالق التقارير والدراسات يمكن حشد الجهود مع المنظمات الشريكة والمنظمات المهتمة إلطالق حمالت
المناصرة الموجهة إلى شعوب العالم عموما ُ وصناع القرار خصوصا ُ كخطوة تجاه الضغط للحد من انتهاكات حقوق
االنسان.
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التقييم

يقوم المدير التنفيذي واللجنة االستشارية إضافة الى أحد أعضاء مجلس اإلدارة بتقييم عمل المعهد نهاية كل  3أشهر
وتشمل عملية التقييم كافة جوانب عمل المعهد من:
-

األهداف التي حققها المعهد.

-

كيف حققنا األهداف وهل هناك طرق أفضل للوصول الى الهدف.

-

كيف كان دور مجلس اإلدارة في المعهد.

-

ما الوضع المالي للمعهد.

-

ماهي نتائج التقييم.

يعرض التقييم على مجلس اإلدارة مدعما ببعض المالحظات والمقترحات ،وتقوم الهيئة باالطالع عليه واتخاذ
القرارات المناسبة ،مثل:
-

تعديل جوانب التي يمكن تعديلها.

-

تغيير الجوانب التي ال يمكن تعديلها.

-

االستفادة من المواقف السابقة.

-

وضع مالحظات تطويرية للعمل.

امثلة عن اعمال سابقة
في مجال التدريب:
أولا – تدريب على إجراء المقابالت مع الناجيات من العنف الجنسي.
ثانيا ا – تدريب على آليات توثيق انتهاكات حقوق النسان باستخدام آلة التصوير
ثالثا ا – تدريب على آليات تطبيق القوانين الدولية لحقوق النسان
رابعا ا – تدريب على دعم الناجيات من العنف الجنسي إلعادة دمجهن بالمجتمع.
خامسا ا – التدريب بواسطة السكايب على إجراء المقابالت مع المعتقلين.
سادسا – تدريب المجالس المحلية على المأسسة واحترام حقوق النسان.
سابعا – تدريب المجالس المحلية على دعم الناجيات من المعتقالت وتمكينهم في المجتمع المحلي.
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في مجال الرصد والتوثيق:
أولا – إصدار تقرير حول اإلعدامات الميدانية في نهر قويق بحلب وذلك في .2012
ثانيا ا – إصدار تقرير حول العدامات الميدانية والنتهاكات الجنسية في ريف حلب الجنوبي.
ثالثا ا – تقديم بحث شامل لدعم تقرير منظمة العفو الدولية " الموت في كل مكان " جرائم
حرب وانتهاكات حقوق النسان في حلب.
رابعا ا – تقديم بحث لمنظمة العفو الدولية لدعم تقرير " بين السجن والقبر" حول الختفاء القسري في
سورية.
خامسا ا – بناء قاعدة بيانات بأسماء ضحايا القصف الجوي السوري والروسي لمدينة حلب وادلب

وحماه.
سادسا ا – بناء قاعدة بيانات بأسماء المعتقلين والمختفين قسريا ا في مدينة حلب.
في مجال المناصرة:
أولا – إطالق "التقارير اإلحصائية الشهرية" التي تلخص نتائج القصف على المدنيين في سورية.
ثانيا ا – إطالق المؤتمر الصحفي " النهر إن حكى " حول العدامات الميدانية في نهر قويق
.2014
ثالثا ا – التشارك في مؤتمر " فصح البراميل " حول قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة .2014
رابعا – انشاء معرض للجثث مجهولة الهوية للتعرف عليها.
خامسا – إطالق حملة سوريا وطن ل سجن.
سادسا – إطالق حملة المعتقلون أول.
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