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 Lawyers & Doctors for Human Rights نســـانوق اإلــحقاء من أجل ــــامون وأطبـــــمح

 

 انـمحامون وأطباء من أجل حقوق اإلنس

Lawyers & Doctors for Human Rights 
 

 من نحن؟:

خالل أزمتهم وتكرس الوقت والطاقة لتقديم  المدنيينغير حكومية تدعم مجتمع مدني منظمة 

لوقف انتهاكات حقوق اإلنسان ومساعدة من يحتاجون للحصول على الخدمات  سعيا  المساعدة 

 .في المجتمع فاعلين أعضاء اليكونو المطلوبة إلعادة تأهيلهم

جهودهم لتوثيق الفظائع التي تحدث في  كانوا قد كرسوالقد نشأنا من برعم من المحامين واألطباء 

في  نشطا   ينضجوا في وقت الحق، ويصبحوا عضوا  للمعايير الدولية، ل سوريا ضد المعتقلين وفقا  

توصيات بإشراف خبراء دوليين، الوتقديم  للتقييمالمزيد من المجاالت، بما في ذلك إنشاء لجان 

للوصول إلى العدالة، وإثراء روح المجتمع بالقيم  وجمع الهيئات المعنية للتنسيق والتعاون معا  

 المقدسة لإلنسانية.

 .لمزيد من المعرفة والخبرةل هاكتسابمع ا تزامنا  بسرعة وتوسع أنشطتها،    LDHRتنمو

 :من التباعد إلى التناغممحامون وأطباء، 

من أجل الحصول على قضية قوية، يجب على الطبيب الموثق أن يسجل التاريخ المرضي 

ييما  للناجي، ويصغي لقصته وما تعرض له خالل االعتقال، ومن ثم يجري فحصا  جسديا  وتق

نفسيا ، وينتهي بوضع الخطة العالجية الالزمة. كل ذلك انطالقا  من الحصول على الموافقة 

م عليه أن يتمتع بمعرفة حت  ستنتاج وفق خبرته الطبية، مما يالمستنيرة من الناجي، وصوال  إلى اال

 قانوني.قانونية كافية، وأن يفكر بعقلية القاضي لصياغة كل ما لديه من معلومات كدليل 

المصطلحات الطبية ب المعرفةوجب على المحامين والقضاة أن يمتلكوا الحدود الدنيا من  وبالمقابل

والطب شرعية ليكونوا قادرين على فهم السياق خالل عملية التوثيق الطبي وطريقة الوصول 

زء محوري لالستنتاجات النهائية، وليتمكنوا من استخدام تلك األدلة في المحاسبة والمساءلة كج

 العدالة.تحقيق  في

 ومن هنا تبرز أهمية التناغم بين المحامين واألطباء إلنتاج دليل قانوني قوي وصوال  للعدالة.
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 :قيمنــا

 عدم التمييزو، الحرية، العدالةهي القيمة المحورية، وتدور حولها قيم اإلنسانية 

 

 رؤيــتــنــا:

LDHR  العمل من أجل و والتعذيب،  العنفقضايا  منع وتوثيقمنظمة رائدة في

 ه و ينبض بإدراكه لحقوقه وواجباتلى مجتمع واعي بدوره و مكانتإ وصوال   ،العدالة

 

 

 رسالتنا:

فضل أنتبع  .مع المعايير الدولية ينظمتنا للتماشأنثابر في رفع قدراتنا وتطوير 

 طراف الفاعلة سعيا  األنتعاون مع ، والممارسات لتوثيق االنتهاكات ومساعدة الناجين

 لتعزيز كل ذلك بالتزامن مع سعينا .بعادها ومحاورهاألى تحقيق العدالة بجميع إ

 .والتعذيب فنسان ومناهضة العنلحقوق اإل ونشر المفاهيم المعتمدة عالميا  

 

 ا:ـــأهدافن

 تسعى المنظمة لتحقيق األهداف التالية:

 .وتطوير نظام لإلحالة ين. تحسين إمكانية الوصول للناجي .1

تعزيز المشاركة الفعالة للمنظمات غير الحكومية ذات االهتمام المشترك في مجال  .2

 .العدالة االنتقالية

 لالرتقاء المستمر في الكفاءة.أعضاء الشبكة تنمية قدرات و تطوير مهارات  .3

 .يفي العمل اإلنسان مناصرة المبادئ واألهداف التي تتقاسمها المنظمة وشركاؤها .4

 .نسانإلما يخص انتهاكات حقوق افي رفع مستوى الوعي لدى المجتمع .5

 .كسر وصمة العار والمحرمات، وضمان رعاية خاصة للناجين ومساعدتهم على التعافي .6

 عملية العدالة من خالل إنشاء أدلة قوية تستند إلى الوثائق الطبية والقانونية. تقوية  .7
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 ا:ــــبرامجن

 حقوق اإلنسان لدى الناجين من التعذيب: برنامج توثيق انتهاكات

أثناء  ارتكاب الفظائع والجرائمالدول مقاضاة المسؤولين عن  ىعل ينبغي، الدوليةللقوانين  وفقا  

، وهنا يأتي دور منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الحقوقية لتوثيق تلك الحروب والنزاعات

 الفظائع.

 الممارسة ضد الجنسيالتعذيب والعنف ل توثيق سية في مجااألسا اأعماله LDHRواصل ت

في مهارات  فريقهاجميع التقارير، وتطوير  فين جودة عالية مض، بما يطفالالبالغين واأل

من خالل الشراكات وتبادل المعرفة مع  مجال نشاطها ونفوذها؛ وتوسيع والتدريب اإلرشاد

 اإلقليمية.و المحلية الجهات

خبراء في الطب  صممهاشاملة  نماذجالناجين من التعذيب من خالل  اتنحن نوثق ادعاء

نوع محدد من لى إللفت االنتباه  التوثيقاتيتم استخدام هذه . إستانبولالشرعي وفقا لبروتوكول 

وضمان حصول  ،اإلصالح والمناصرة من أجل، التي تحدث في مناطق النزاعنتهاكات اال

 .وإعادة التأهيلالناجين على العالج 

في الوصول الناجين  لمساعدةإدارة اإلحالة لإلحالة و ا  نظام LDHR طورتوباإلضافة إلى ذلك، 

 إلى الخدمات الالزمة.

 برنامج نشر الوعي:

 سواء   الجنسي بالعنف األمر يتعلق عندما خاصة   المحرمة، والمسائل العار وصمة LDHR تدرك

 وإجراء الموثقين، من جديدة فرق تأهيل على باستمرار ملتع فإنها لذا واألطفال، البالغين لدى

 احترافية في فقط ليس مهما   دورا   هذا سيلعب. عددهم زيادة بهدف األوليين المستجيبين تدريبات

 عنها، الكشف يتم التي للمعلومات العالية السرية وضمان الموضوع، الى التطرق طريقة

 في الوعي مستوى رفع الوقت بنفس بل واإلحالة، التوثيق عملية خالل من الناجين ومساعدة

 .االنتهاكات حدوث عند اإلفصاح وأهمية االنسان حقوق قضايا حول المجتمع

 المحنة فهم لضرورة المجتمع حساسية تدعيم المدني المجتمع في كنشطاء أيضا   دورنا ومن

 .ا/لديه للصدمة العميق األثر وتخفيف عليه، الممارسة للوحشية نتيجة   الناجي بها يمر التي النفسية

 نقوم المجال، نفس في تعمل أخرى هيئات نشرته ما وعلى جمعناها التي البيانات على واستنادا  

 حقوق بقضايا المتعلقة التقارير ونشر وتصميم المجتمع داخل االنسان حقوق مبادئ بنشر

 .االحترافية من المزيد لكسب المجال هذا في تدريبات حضور مع بالتوازي االنسان،
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 برنامج العدالة االنتقالية:

التدريب المكثف حول اإلجراءات القانونية،  خالل مع اكتساب المزيد من المعرفة والخبرة من

 .مستقبال   أمام المحاكم ادعاء قضائية لبناء ملفات المحامينفإن الخطوة التالية ستكون لتمكين 

في قطاعات ومحاور العدالة االنتقالية؛ حيث تكرس المنظمة الكثير من جهدها لملء الثغرات 

معها وفيما التنسيق من أجل المجال  هذاوالمهتمة العاملة في جمع األطراف الفعالة ل نعمل بجد

وتوزيع محاور العدالة االنتقالية بشكل شامل و قطاعات مستديرة لمناقشة تطاوالوتنظيم  بينها،

 .هتمامهماحسب خبرتهم وني ومنظمات المجتمع المدالناشطين  بين األدوار

نقوم مع الشركاء وبإشراف الخبراء الدوليين بتحليل واقعي لما تم إنجازه من قبل الناشطين في 

بهدف بناء خطة عامة  –خاصة  البلدان العربية  –هذا المجال، واالستفادة من تجارب دول أخرى 

 ذها.على مستوى سوريا يساهم الجميع في مدخالتها واإلشراف على تنفي

 

 ا:ـــــمن شركائن

 الدوليون:

 لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا. -
 مكتب الخارجية البريطانية. -
 منظمة التآزر من أجل العدالة البريطانية. -

 محليون:ال

 .UOSSMاتحاد المنظمات اإلغاثية السورية  -
 وق اإلنسان.قمنظمة ُحماة ح -
 منظمة عدالة. -
 منظمة مدنيون. -
 مركز صدى للدراسات. -
 التنمية.منظمة التكامل و -

 


